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А RÉGl PEST.

Bevezetês.

Elismert têny, hogy fövárosaink érdekes törtênete, bár

buváraink közöl többen foglalkoztak шаг vele, mindekkoráig

elegendöleg kidolgozvaf nincsen; söt folytonosan uj meg uj

kutforrások nyittatván meg, а rêgiebb kutatàsok eredmênyeit

mindig pótolni, а mozaikszerü adatokat pedig êlethí'i kêpekkê

összeolvasztani kell. Ez annál szüksêgesebb, mennêl inkább

tünedeznek, Pest bâmulatos terjedêse és örvendetes csinoso

dása. következtêben а rêgiebb határok, êpitmények, emlêkek;

mennêl inkabb mennek feledêsbe a város sajátságos rêgisêgei.

A föváros országos êpitêszeti bizottsága oly tetemes

változásokat idêz elö; a telekkönyveket, melyekböl а multra

nêzve oly sok, fölötte êrdekes adat`f0glaltatik, egészenujra

szervezik, s igy sok dolog ês tárgy, — melynek mêg mi isme

retêben valánk, utòdaink elött eltiìnik és а föváros multja

пазу rêszt az irott törtênelemnek adatik át. _

\ Elöszeretettel foglalkozván êvek 6ta fövárosunk emlê

keivel, kötelessêgemnek tartottam, azt , mit vizsgálòdásim

nemcsak штат-22", hanem régészetz' eredmênyekêpen is nyer

tem, а nagyobb közönsèggel közölni, mit annál inkább vêltem

tehetni, mivel trége’sz<.»tz' szempontból e ter mêg alig volt 6431111

'tatva ; mivel а УЁЪГО$О1< es megyêk egyedirásai nepirenden

vannak, és а haze, általános törtênetênek nelkülözhetlen

adalêkai gyanánt üdvözöltetnek.

Midön egyrêszt hazánk fövárosának multját fölelevenîtni

szándêkozom, másrészt tüzetesben kivanom ищущий Pestnek
AKAD. invrmc. A тбкт. тип. xönÉnöL. 1878. 1*
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a török csapás után való ujjászülefését, mely tudtommal,

iróink által meg nem volt kellöleg mêltányolva.

E mellett ezen dolgozatommal némi mintát akartam be

mutatni ап'а, mikêpen szeretnêm megyêink ês városaink rêszle

tes történeteit kezeltetni, föleg azon szempontból, hogy az, а

1111 mêg irattárainkban föllelhetö, de шлет már пет дома-а a

hasztalan [от közéfog hányatní, megòvassêk; а mit öregebb

jeinktöl még tanulhatunk, fentartassêk, közzê tétessêk; egy

szóval, mentessêk meg mindaz, mi majd valaha hazánkñait

. rendkivül gyorsan emelkedö és terjedö vàrosunk ösrégi mag

váról, a парты парта, mindinkább vâltozô és majdan föl nem

ismerhetö рези: belvárosról hiteles kútfök nyomám, igen szor

galmas fürkészések után mêg ша kitudhatò, ès bebizo

nyitható.

Igaz, hogy ezen alkalommal még teljesen be nem vég

zett munkával kell föllèpnem; de ki fogja magárôl ш mond

hatni, hogy ezen а teren semmi javitni, semmi pôtolni valót

nem llagy maga után ? l

Fövárosunk kimerîtö egyedirata úgy is шаг sokkal

illetêkesebb tollraJ leven bizva, azt hittem, hogy mig amaz meg

jelenik, korszerü adalék gyanánt fog ezen vàzlat is tekintetni 1

mivel oly kérdêseket is szellöztet,melyeket eddig iròink ñgyel

mükre nemigen mêltattak.

Felszólittattam; hogy a. pesti, naponkint pusztuló város

falakròl tárczaczikket irjak, а, tárczaczikk helyett ezen terje

delmesb munka keri'llt ki tollam 21161, ше1у talán nem egêszen

êrdektelen, söt talán mêg arra is alkalmas, hogy más szakt-ár

sakat hasonlò kisèrletekre buzditson.

Midön itt а, régi Решая értekezem, nem akarom fölme

legîteni azt, mit а szolgálatunkra kêszen állò számos adatok

bòl összeill'esztvén Bél Máiyás, Horvát István, Jankovits

Miklòs, Palugyay Imre, Podhradczky József, Wenzel Gusztáv

történêszeink, továbbá Schams Ferencz , Haeuffler Завоз,

Rupp Jakab elismert êrdemü monographistáink, valamint а

város és а polgársâg czimkönyveit szerkesztö szorgalmas

gyüjtök a multbôl a közönsêgnek átadtak; a. miért csak

röviden átcsuszszanva az ismeretes, közkézen forgô tênyeken

és adatokon, tárgyalni fogom, mit fövárosunk Dullán-inneni
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rêszeröl, тазу archaeologiai êszleleteim utan talaltam, vagy

levêltari fürkészêseik közt szaktarsaim, vagy magam is ujab

ban fölfedeztünk.

Ha az aratas nem elég bönek latszanék, annak okat

leginkabb Pestnek Buda irányaban valò sajátsagos helyze

teben és az innen nèmileg eredö anyag hianyaban kell keresni.

Én azen öntudattal lêpek. az akademia ele, hogy nem fog

nagyon szigoruan e kisêrletêrt megbirálni, mivel ezen évek

hosszu sorat igênylö tanulmányokra csak nehany hónapot

fordìthattam. '

I.

Pest a magyarok bejövetele elött.

ё. 1. Pest-belvaros terûletèn valòszinüleg

római castellum allott.

Ha Pestnek, vetus Pest, antiqua Pest, maior Pest ere

detét a ròmaiak koraig visszavezetem, - mivel azokon till,

úgy szólvan ûgy sem birunk valami hitelt érdemlö adatokat, ——

ezt nem egyedül azêrt teszem, mert fövarosunk tajan mar

налетает Резза`он-’с emlit, és Bonjìnnel (Decad. I. libr. I.)

видами Chorographiaja is ugyanazt allitja; hanem azêrt,

mert a rómaiak clunan-inneni vedelmi rendszerenek egyik

követelmênye, vagyis mivel a harezi épitmények lanezaban

egyik szemül a belvaros területên egg casfrum kivantatik; és

ha masutt a földmüvelés mêg êpen hagyta fenn a dunantuli

romai varak, varaesok ès tornyok iranyaban a dunan-inneni,

az elöörsöknek vedelmül szolgaló castellumokat, monopyr

gionokat, úgy hogy minden óranyi vagy fêlórányi tavolsagban

egy-egy gatonyra, egy-egy torony-alapra akadunk, lehetetlen

nek latszik, hogy a Pest-belvárosi területen ròmai таща,

valòszinüleg еду varaes, >ne allt volna.

Hogy sokat, ès alap nêlküli dolgot ne latszassam mon

dani, esak azon erödöket emlitem, melyeket magam megvizs

galtam, fölmértem, és az akademia elött mar felolvasott, római,

duna-menti vêdelmi rendszerben megismertettem. Nem ketel

kedem, hogy a szemesen folytatott tanulmanyok a fenmaraclt

‘ hézagokat idövel könnyen fogjak pòtolni. '
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Föltevésem igazolására csak azt hozom fel, hogy számos

eröditési nyomokat találtam olyan helyeken, а 1101 azokat régi

rêgészeti iròink nem is sejditettêk, söt tudósaink azon hatâ

rozottan kimondott állîtások ellen: hogy а barbaricumban, a.

Duna bal partján а ròmaiaknak eröditményeik, föleg falazott

védmüveik nem voltak.

De mar szòljanak magok а római várak és váracsok.

Nem is említvên а Komárom fölötti számos castellumot,

mindjárt a. bregetz'ói, ó-szò'nyí пазу várnak, megfelel a. koma

1'omi oldalon, Dunán на а Leány'vámak nevezett {зад váracs;

а nyefrges-ujfalusí hegyi várnak а puszía-cse'nkei gátony; az

„печатать ellenváracsát a. батат torkolatánál kell keres

nünk, minthogy a. folyók egyesülêsi pontjai elönyös voltuk

miatt elöszeretettel castellumokul felhasználtattak.

Folytassuk sorozatunkat ! A basttharczi toronyláuiczo

latnak átellenêben áll az Ipoly befolyásánál а Бинараг’ьоп а

szobí váracs erös falaival, feliratos, történelmi êrtêkü têglái

val; а 'nagy-maróthí és visegrádi erödök ellen-erödjeit máx'

nem шиит; de igenis reâ. akadtam а, bogdányi nagyobb

дающим; megfelelö innensö és tûlsó duneparti7 úgynevezett

Лёд/Шиш ; а Vácz városa ellenêben fekvö мигают ellensánezát,

mely а hèt kàpolna тайга esnêk, шаг alkalmasint а Duna.

mosta el; de fenáll meg а sz.e'nd1‘ez' nagyobb tábor, Ulciscia

eastra, mind a. kêt elöörsi vêdmííve а DunaJ partjain Duna

k'szt' helysêg területén7 es átellenêbeil.

Meg ma is részben штат, bár máx' pusztulò félben

van —— es а terjedö, a. váczi töltêsen êpülö gyárak által nem

sokára egészen e1 fog temettetni — а Rákos patak torkolatá.

tòl dêlre esö Contra-Aquincum,1) az ó-budei nagyszerů

várak, fallal keritett elövára; és ha а császcífrmalom mint

bizonyosnak ишак, mert hadàszati alkalmas volta.,négyszögü

alakja., keletelt falai ап'а. mutatnak, Aquincumnak a. romaiak

alatt egyik kulcsa. volt, és az ottani так és mocsárok által

ûgy is eléggé vêdett szorost egészen elzárhatta.; föl lehet, söt

 

1) Hogy а. mai Pest nem ép'últ Типа-Адамант diiledékein, mint

ат: még Sehnenwisner is hitte, (1. Comment. Geogr. in Romanorum Iter

per Pannoniae ripam, II. 206. l.) шаг Podhradczky József (Buda. és Pest

63. l.) helyesen állította.
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fel kell tennünk ш is, hogy а Gellérthegy aljat, a hol

hasonlò akadályok fordultak elö, minden дату, vagy váracs

nêlkül nem hagyhatták , ennek pedig Pest belvárosában а

váczi kapu felé esö négyszögü házsziget, mint а hajdani ròmai

ellenvár területe, tökèletesen megfelelne.

Hogy mèg Harasztz'n és Ráczkeve táján,va1amint E'rcsény

irányàban is meg vannakV а ròmai töltések és falazatok, nem

is emlitem; mert meg vagyok gyözödve, hogy а kêt Duna

partnak további megvizsgálása mindenütt egy rendszeres

vedelmí lánczolatra, mint а ròmai haladott hadászat nyomaira

fog vezetni.

Való, hogy а pasti вагинит-го] koczkáztatott föltevêst

csak akker igazolhatnám, ha szakêrtöktöl vezetett ásatások

segitsêgêvel lehetne ròmai maradványokra. akadni; de hogy

ez olyan városban, mint Pesten, mely шаг annyi változtatáson

átment, és naponkint szemünk láttára àtmegy, mily bajos, ès

a munkának mégis mily kêtes lenne eredmênye, be sem kell

bizonyitanom.

II.

Pest a magyarok bejövetelétöl fogm а vegyes házi

királyokig.

б. 2. Pest szerény kezdete.

О1у csekély levên, mint viszonyainknál fogva termêsze

tes, az ös törtênelmi források száma, és ezek is rendesen

egyik а másikból meritvén, különben is kêtes adataikat, alig

találunk alapot, melyre biztosan épithessünk; söt а. mi más

helyeknêl чаду városoknál kútforì'ásnak elfogadható, mivel

azon területen а föld gyomràban számunkra rejtve volt, t. i.

az èrmek és а müemlékek, Pest területen majdnem egèszen

hiányzanák; ûgy, hogy ezen, máskêp elêg homályos idó

szakban inkább csak összehasonlitásokból merîtètt föltevê

sekre, mint valódi, alapos adatokra szorulunk.

Pest-nek а szláv törzsökök alatti keletkezte, vagy inkább

az itt talált ròmai hagyomànyou “По letelepedésük шаг ösrégi

llevéböl is kitünik; mert а Névtelen jegyzö, ha Pestet а bejövö
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magyarok gyarmatosították volna, ezen tényt, mint sok más

'varosnal, megemlíteni el nem mulasztandja.

Taksony fejedelem (947_97 2) Billa és Bocsu-nak, kik

az [тает/щ nagy mennyiségével gyarmatosakképen jöt

tek, mint előkelő uraknak ajándékozott különféle helyeken

több magyar telepet, és még fölébe a pesti várat?) is örök

időkre. Az említett fivérek a népnek két részét a nevezett var

szolgálatára és védelmére rendelték, a harmadikat pedig

örököseiknek hagyták.

Falakkal körülvett varat kell-e itten értenünk, mint a.

milyen a szomszéd contra-aquincumi erőd volt, vagy csak

puszta földgatonyt? - Ki fogja azt mai napon meghata

rozni ? Hogy azonban ezen a nagy árok által szigetre 3) val

tozott területen alló erődménynek e vidéken mégis tekintélyes

nek kellett lennie, már abból is sejdithetö, mert róla mar a

legrégibb időben a terjedelmes Pest megye nevét vette.

Hogy különben az akkori város alatt, mely elnevezéssel

Pest mar első királyaink idejében fordul elő, nem mai érte

lemben kell valami nagy varost gondolnunk, —— onnan is

latható, mert p. о. midőn a magyar kiralyi herczegek Len

gyelországból haza tértek, сап/битв, ugyan, ad eos universa

машешь Ungcu'o/rum ín Civ-¿tate Pest (Podhr. Buda és Pest

74. 1.), de ezen sokaság hazai szokás szerint bizonyosan sátrak

1) Izmaelíták, kik a szaraczenusokkal ugyanazok, a, Volga partjá

ról bevándorlott bolgárok voltak, kik a mohamedán hitet követték, és

azt Magyarországban terjeszteni kívántak а Х1—‹ХП1-(Ш‹ századig.

(Wenzel M. Tört. Tár I. 84.) '

2) Ha ezen várnak még akkor meg nem lett volna. mai neve, bízo

rzyosan, mint sok egyéb helyet, ezen elökelö birtokosok valamelyikétől

nevezték volna. ' л

3) Pest Árpád idejében szigetben feküdt, melynek lakói (Romani,

azaz : az itt letelepült szlávok) a magyarok elül alkalmasint elszöktek.

(Podhr. i. h. 51. 1.) Szerdahelyi Gábor 1702-ben Pestről ezt írja :

Рыжим libera, regiaque Civitas quadratae formae (?) ambitu circum

data, Danubio utrinque coniuncta (u. o. 52. 1.) - Szigetképen előállítva

látjuk Pestet P. Waczpauer 1764viki térképén is, melyen a Duna csa

tornáján négy hid vezet át, a Váczi, kerepesi, kecskeméti és soroksári

utak végén. Ezek közt a Váczi, kerepesi és soroksári még 1830-ban is

meg voltak Blaschke térképe szerint, sót még nehánynyal az újabb

итак irányában gyarapultak is.
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vagy szabad e'g alatt tanyázott. Tanúskodik erről Otto Fri

singensis, ki I. XXX1.fejezetben , de Gestis Fridericiállitja:

hogy még III-ik Béla király idejében is a magyarok egész

nyáron és őszön át csak sátra/c alatt laktak; hajlékaik több

nyire nádból voltak, fából ritkán, kőből alig volt egynéhány,

és ezek is, mint nagy ritkaság, mindig külön fölvmlittetnek.

Ezen ősi divatot követték a kûnok, még Kán László

király idejében; mert különben nem lenne értelr e azon eskü

nek, melyet nevezett király Miklós pápának ttt, hogy t. i.

kedvencz kúnjait reá veszi, miszerint sátraikat és nemez-házaí

kat elhagyván keresztény módon városokban, ép letekben és

földhöz tapasztott házakban fognak lakni!) (1. Pélerify Conc.

I. 95. 1.)

Milyen kiterjedése lehetett, és mennyire volt európai

városi alakja Pestnek a XI-XIII-ik század közti időben"?

ezt igen bajos lenne meghatározni. Ha a legrégibb várost kerí

tette is valami árok és gátony, ezeknek a későbbi időszakban

hozzákapcsolt telkek érdekében betöltés által lassankint el

kellett tünniök. Nem is igen hihető, hogy midőn Attila a régi

Aquincum romjait a Felső-Hévíz fölött választá székhelyül, és

mind a régi müveket megujittatá, sőt igen erős fallal kerít

tette (Anonym. I. fej.) a magyarok a második bejövetelnél,

hacsak kegyeletből is, ugyanazon helyet föl ne használták

volna. Természetesnek látszik, hogy Attila emléke miatt a

mai Ó-Buda a második foglalás idején is kedvesebb és kegyel

tebb helye volt a bejövőknek, mint Pest; ámbár más tekin

tetből Pestnek, mint az öreg Duna partján fekvő telepnek

kereskedésre nézve talán több előnye volt mint Ó-Budának,

mely a rómaiak alatt a gözhajótársnlati szigettel össze volt

 

1) Földnépünk hol szerét teheti, mai nap is szabad ég alatt él és

hál ; nyári időben az udvarokon szúnyog-hálók alatt, vagy ilyen hálók

kal ellátott hoszukás szalma kosarakban hálnak a földeken; a szobát,

melyben gyakran 15-20-ával laknak, kerülik, de a magyar katona

is, ha lehetne, még a laktanyában is inkább a. folyosón vagy udvaron

hálna, mint a legénység szobáiban; és nem egyszer történt, hogy a

magyar katonaság nyavaláskodásán csak úgy lehetett segíteni, hogy

neki a szabad ég alatti hálás megengedtetett, vagy gyakorlati tábor0~

zás közt a laktanyák hálószobáit elkerülhette.
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kapcsolva., és a. magyar foglaláskor а nagy Dunának esak egy

csekêly âge. mellett feküdt. Ezen Dunaág idövel mindinkább

növekedett, a. ròmai emlékeket, melyek itt álltak elmosta.,

elhordta., mig végre а mai elèg jelentêkeny szèlességet nyerê.

ё. 3. Pestnek és Budának régi neveiröl.

Pestnek és Budának 6s idöben valò vedelmi összetarto

zása tán régi neveikböl is gyanitható, és а legrégibb idöben

koronkint bebizonyítható, polgári állásra nézve való összetar

tozásukbòl is. (1. Wenzel Tört. Тат 1. 86. és kk. 11 ; Podhradczky

Buda. és Pest 67. 1.)

Hogy ezen а vidéken hajdanta szléwok laktak, senki

sem tagadhatja, valamint azt sem, hogy Pest és Ofen egyèr

telmü. (Podhr. i. m. 57. 1.) А netán kêtelkedönek vcasek azt em

litjük, hogy quandamfornaeem eementiután mezpest (mèszke

menczêt) hoz fel egy 1406-iki okmány. (Hazai okmánytár I.

300. 1.) 1)

1) Pestnek régi nevei már kifárasztották monographistáink

türelmét; mi Bonñnnak mindenben és mindenhol római classicìtást

negélyzö szójńtékait egészen elmellözvén, inkább Podhradczkyt, mint

alaposabban kutatót követjük, bár б is panaszkodik, hogy а. nevek

ezen tömkelegében mi1y`ne11éz az ariadnei fonalat megtalálni. —

Egyébiránt abban semìni feltünót nem fogunk keresni, hogy а Duna

két partján álló telepitvények szlávoktól és nélnetektöl ugyanazon

nevet kapták, mert nem mindig két ellenséges országnak mintegy

kémlelö és folytonos fegyverzett állapotban élö helyei „так, ha.

nem inkább kötelékül szolgált nekik а. magy folyó, és igy a. két

parti város összefůzésére, mintsem azokat elválasztó határul tekin

tetett, miként ezt а, rómaiak hÖditásának megsziìnte után és a szlá.

vok, valámint késöbben а, magyarok uralma. alatt láthatjuk.

Az itt leteìepült szlávok, és а késóbben bejött magyarok tele

pítvényei közt azon ñgyelemre méltó kiìlönbséigr látszik lenni, hogy

amazok inkább а biztos, lakályos, eröditett római castrumokat fog

lalták el, mig s. nomád természetü magyar az O't megszoritó gátonyo

kat öntudatosan keriilte, és а régibb árkokkal és töltésekkel befoglalt

térséget legfölebb szántóföldnek, szölönek vagyiétnek használta.

Igy északról kezdve, az oroszvári és дать/дин sánezok a. hely

ségen kivül fekszenek, nz ácsi erödítményben szó'lök vannak, mig az

ó-szò'nyi, k.Pannonizz nevü nagy római vár elég messze esik а mai

mezôvárostól. Az ísaí gátonyt a. csenkei-vel legelöiil használják;

Nyerges-Ußalu a. Dunaparton áll, de а hajdani fellegvár elég messze
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Е2011 két varosnak hajdani együve tartozasat, söt ne

veiknek a rêgibb korban valò fölcserélèsêt legvilagosabban

tanusîtja Orsçág Mihaly nader 1477-1111 levele, melybölcsak

az ide vonatkozókat bizonyitêkképen idézzük:

Quemadmodu1n..literae ipsius olim Domini Belae IV.

Regis cluas Cívitates ас denominationes Pesth appellatas, unam

scilicet ex una parte Danubii, aliam vero minorem ultra Danu

bium habitam, fuisse et esse testabantur. Tovabbá. V-ik Istvan

IV-ik Bela ña és Karoly kiralyok e 1101 varosnak a vártòl

valô- mentességêt megerösîtik, mire igy 'folytatà Orszagh Mi

haly 147 7-Ъ011 kiadott levelêt: Insuper ipsas einltates Режь,

quae aliter nunc Buda appellatur, quae quidem Pesth ipsa in

suburbio Castri, seu civitatis Budensis, nullo intervallo me

diante, dempto solo muro Castri, seu civitatis Budensis adia

cere, sub euiusque nominis vocabulo et titulo ipsa Civitas

Budensis successu temporum Populorum et civìum multitu

dine, sub spe promissae libertatis ampliñcata, inagniñcata et

aggregata, in hanc praesentem opulentam antea Civitatem

excrevisse: et guamm's ipsa vulgar-í clenomflnatz'one Buda appel

l'atur, tamen in cunctis suis rebus et agendis negotiis, sed et

in Privilegiis ipsorum, literis etiam et Codicillis, non huius

clenomz'natíonis Buda; secl lpsfius vocabulz' Ревы] titulo Semper

et ab antiguo usa et praedictis Libertatibus 00 Praerogativis

gauisa fuisse, et 1111110 gaudere et frui literae praedicti Domini

Michaelis Palatini seriose testabanturŕ)

fekvö magaslaton terjed el; a maro'lhí és L«ment-andrei római castru

mokban szölöt termesztenek, a bogcldnyí legelöül szolgál. A batfaí - Batta

és Ercsény között és az ада/151130 helységeken kivül maradt, a baracsiban,

lcömlöclíben, batinaí és zimonyíban ismét szölök díszlenek.

1) Jegyzet. Egyike a legbiztosabbaknak elismerendö adatoknak,

mely a budaiak: réglségüket e's eló’keló' voltulcat az и P est? талм

ban tulsa'gosan magaszlaló Лапу/016 kz'sse’ szerényebbekre „апатита. А2

antigua Pest, 0 maior Peat minden esetre régibb mint Buda vára

0 a .str u т n o nu m толпа Pestiensis, mint ezen czimet а. budai tanács

és birái századon át használák! (Podhr. i. 11. 19. Jegyz. és 33. 1.

való jegyz.) `

Azért öriiljünk, liogy Buda-Pest neve által is ismét еду várossá.

lett és a. teljes összeolvadás törvény szerint megtörtént. Örüljünk



12 RÖMER FLÖRIs

Felhozhatnòk talán e helyen azt is, hogy midön ugyan

azon IV-ik Bela király 1244-ben а budai várst, Castmm novum

топаз Pestinensis-t alapitá, ennek semmi ûj szabadságot

nem adományozott, hanem azon kiváltságokat ads, melyekkel

51 két Pest, antigua et minor Pest már addig is birtak. (Podhr.

Buda. és Pest 68. 1.)

А következö királyok okmányaiban Pest -— és Buda

polgárai, mindenütt mint egyenlö szabadalmakkal birván,

együtt emlittetnek.

Egy 1313-ik èvben kiadott okmányban, melyben Tamás,

esztergomi êrsek, majd Cit-es castri Budensís, et suburbii

eíusdem et de antigua Pestenst', majd tributum Castri Pestensis,

suburbíumot, és az antigua Pest-et felhozza, majd ismêt: Pest

antigua, castrum Pestiense  et suburbíum Castri Pestt'ensis-t `

említ (Podhr. i. m. 71. 1.), а ш УЁЬГОЗ neveinek ingatagságáról

elegge tanuskodik. 

Mindezek által а. иатг csak nagyobbodik, ha. а miti

elneveze'selcet ès a. kêt külön város mai fogalmát fentartjuk;

а miért maga. Podhradczky is, idêzett helyen, а 267. l. nem

tudott egêszen tisztáfbaJ jönni, midön ezt irja: Nomine an

tigua, Pest cave intelligas hodiernum Pest, sed minorem Pest,

nunc Rascianopolim (Ráczváros), quid iuris enim Budenses
Pestini exerouissent ? I

Nem akarjuk azonban tagadni, hogy а Ъш1а1 vár idö

vel királyi szêkhelylye emeltetvén és а. német polgárság tul

súlyra való vergödésével а mai Pest, bár meg akkor Alt-Ofen

nevêt megtartá. (mig Ó-Buda. Eczelpurg nêv ать fordul elö),

Budának,  ше1у közben az ösrégi mai Ó-Budával egy par

ton fekvén, ettöl Ui-Budának, Nagy-ledá/mk vette fel nevét,

mintegy fûggelékévé, vált nemcsak az által,hogy suját biráját

a. budai várbeli esküdt polgárokbòl kellett választania, mint

az 1413-1421-iki év közt alkotott határozatbòl kitünik:

Die alten Ofner sullen einen richter aus den gesworen pur

azért is, hogy Pest-Ofen helyett Buda-Pest fogadtatott el, mivel az

elóbbi csak ugyanazon névnek szláv-német ismétlése lenne.

Bár az egyesített fóvárosok czimerei is egygyé olvadnának,

oly jelvénynyé t. i. melynek egyszeriisége az ország fòszéke méltóságá.

пак а tudomány elött is megfelelne.
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geren von Ofenstat nemmen. (Ofner Stadtrecht 31. р. 4 ;

Item: Von den alten Орт-п. '- Dy alten Offner schollen

eynen richter ausz denn geschworenn purgern 11 dem perg

nemen, wer yn von dem rot geben wirt an alli,` wider redenn.

(u. о. §. 215. 125. 1.); de а terheket is nem maga. ñzette, ha

nem mintegy függelêke Budának, e у har naddal járult a

budavári költségekhez. Erre nêzve az fn . Stadtrecht 9-ik

§-ban ez áll: »Von des Küniges iarzins oder losung. —— Des

Küniges von vngeren iarzins von Ofner stat ist vier tausent

Gulden in golt. Da in pezallen dy von alten Ofen enhalb der

Thuenaw das dritte. —- А 10. §-ban pedig ezt olvassuk: Von

des Kuniges und Kunigin gebtag. — Man ist schuldig dem

Kunig ein vnd zwantzig margk verarbeittes silber zu kandel

vnd flaschen oder ander silber geschier7 vnd des sullen sein

zway tail weis, vnd der dritte vergolt; dem Kunig, und auch

des selben gleichenn der Kunigin zu gehort. Der obgeschri

ben einvndzwaintzig margk silbers sullen dy alten Ofner

auch am dritten tail pezallen vnd ausrichten.« Ezen ajándê

kok adattak praeteœtu strenarum, azaz ujèvi ajándékul, mint

Zsigmond király П. Decret. 13. §-ban olvassuk; és harmed

rêszben а, pestieket а tárnokmesternek es a. királyi митен

' ternek ааацао ajándêknel is темен. (Podhr. 1.11. ее. 1.)

Hogy ezen idöben nemcsak az egêsz régi Buda-Pest,

hanem mêg Uj-Béeh is Budához tartozott, látjuk а buda

városi törvénykönyv azon fejezetèböl, mely az idegen borok

vásárlásáròl és eladásárôl szólván, mindazt felszámlálja, mi

akkor Buda hatôsága alá tartozott; t. i. Item die von G'onfelt

(Crenfeld) vnnd von Sand Trinitat, dy von Vibecz (Uj-Bêcs)

vnnd dye vonn alten Ofen yenhalben der Tonaw (Pest) dy aus

der Lacken С?) und auch~ pey sanol Jacob seint genant yn den

priefen von der fremder wein wegen, dasz sye dy nicht sullen

verkaufen, nach leid geben, pey der nechsten pusz. Eczel par.

ger (ó-budaiak) des gleich vnter unseres gnadigen Kunigs

Sigmunt . . . . verprieft. Dy Eczel purger haben sich sebs

sunderlich verprieft vonn wegen der fremden Wein, das sy dye

selben nichten thunen verkaufen. Ofner Stadtrecht 210.

122. l.

Pestnek a XVI-ik szûzad kezdetên valò hátrább àllásá
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ròl tanuskodik az is, hogy а tárnoki városok közt Bude áll

elsö helyen: Von erst die ven Ofen, és ugyanott: Die von

Pest macht Kwnig Matgiesch zu einer freistat (Podhr. i. h.

95. 1.) bár elsö királyaink alatt kitünö kiváltságu királyi vá

ros volt, ês Zsigmond király idejêben 6 tagbôl àllô tanácsot

választott. U. о.

Hogy ilyen határozatlan viszonyok közt а nem buvár

zevarba. jö, nem свода; mert а Pest-, valamint Ofennek mind

а. két vârosra. különféle hasonlò mellêknevekkel то ráruhá

zása, és egymásutáni kol'szakokban то fölcserêlêse még а

buvárlò szaktudósokat is nem egyszer vezette têvutra.. E két

névnek а mai Budára - mely êpen nem ugyanaz Ofennel, a. '

tôt Pest- szÖ nêmet {отказам —— ValÓ alkalmezása., és a.
 

FEST.

A Jazygek _elett Ptolemaeusnál 17e-amm».

Ebímtum (Ю Lehoczky Status et Ordines. I. 237.

` Püst == Puszta. (?) Pest Bel, Notitie Hung. Nov.

III. I. I. ‘

XI-dik században PEST-Ouen-Pecs sz. kir. város, Sza

badságait Sz.-Istvá.ntòl nyeré. W. 1.83.1)

Portas Danubíz' in Pest. W. I. 84. Thwròczi kronikája

nyomán II. könyv LX. fej. `

Saraceni de Pest. W. 84. 89.

1148.

1218.

)Verner de Ouen. Monum. Hung. Histor. VII. 54. 1.

Р1еЪап1ае utriusque Pest!)

Maier Pest. IV. 85.

Pest villa. magna et elitissima theutonice Висте oppo

site. W. 85.

Hospites de Pest IV. 96.

1236.

1237.

1240.

1241.

1244.

_/

'ań'ó'autугри/Ша1231011

/'1) W. alatt idézziik rövidség okáért Wenzel G; Budai Regestáit

а М. Történelmi Tár I. és követk. köteteiböl.

2) IV. Bela, а. Belefontz's apátságnak 1237-ben adott alapító ok

mányában mind a. két Pestet említi е szavakkal: Contulimus insupel

eidem Ecclesiae (de Vk'urd Ordinis Cisterciensis) de consensu Vene

rabilis patrie Roberti Strigoniensis Archíepíseopi “Plebmvius utw'usque

Pest cum patronatibus in decimis maioribus et minoribus et Capellis.

(Fejér God. Diplom. IV. I. 70.)

J
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mai -Bnda'nak Alt-Ofenre val() helytelen elkeresztelése,

miutan osak magaarégí Pest, azaz a mai Pest viselhette jogo

san az Alt-Ofen elnevezêst, — eredményeztêk azt, hogy a

Budat illetö okmányok a minor Pest, vagy castrum novum

montis Pest'lensz's miatt a mai Pestnel( штатными, Ouen

pedig —— ше1у mivel a vaczi megyêben fekvönek mondatik,

csak az Antiqua Pest (ennek nêmet forditasa, Ofen, miatt)

lehet -« hibasan a mai Budaról hasznaltatik.

Hogy e zavarba kis vilagot hozzak és akönyvekben е1—

szòrt, erre vonatkozò adatokat egykönnyen attekinthetö mô

don összefoglaljam, kêszîtettem a következö tablazatot, mely

hiteles adatokra alapitva, talan az eszmék tisztazasara fog

alkalmat nyûjtani.

 
 

BUDA.“

Kelenföld.

Mons Pestìensís.

Gellérthegy.

Вдов—тётя :

Portas, qui vulgo dicitur Pest Thwrôczi krónika II.

LXXXIX.

Kv's-Pest meg 1148 elött nem lêtezett “Г. 84.

Antiqua Pest? l. Podhraczky Histor. Diplom. Urbium

Bude et Pestini MSS. I. 269.

1236. parvum Pest. W. 84.

1240.

1241.

lminor Pest. W. 85.

Buda (Pestino opposita.)

1 244. minor Pest ultra Danubium sita. W. 94.

A budaí wir агат téfrséy a XIII-dik században mêg

szabad volt.
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1259.

1264.

1268.

1274.

1288.

1291.

1292.

Pest.

villa, vefew's Pest. W. 96.

vetus Pest. ÑV. 98

nautae de Pest. u. o.

villa Jeneo supra „шит Pest. W. 99.

mercatores de Buda vel de Pest olvastatik. W. 103.

’ań'b'ew_tzopA

Tributum fori de eeterí Pest fordul elö. (Acta. Monia.- l

lium Vetere-Budensium fasc. 38. N-o 50. а kamarai

levêltárban.

cives de Pesto emlittetnek.
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А

l

wewdzsa

'a/ìb'azu-zpq/ib'»_1

Buda vára.

1255. castrum Pestiense.1)

castrum 'in monte Pestiensz'z) jön elö W. 95.

1273. novus mons Pestfz'etzszfs emlittetik. W. 99.

1276

1279

castrum Badense van felhozva. Wenzel 99-195.1289

1291-ben tributum fori de castro Pestiensi jön elö III. András

kiraly okmanyaban; a polgárság pedig cines Baden

ses-eknek neveztetik. '

А birak Rectores Castri Budensz's hivatalos czimmel

èlnek 1268-1295-ig.

1) Egy birósági tanusitványban 1268. köriil Stephanus parvus

gener comitis Pauli de castro Pest és Petrus de castro Pesth emlittet

nek (1. Zichy-Codex I. 17. 1.)

2) А XIV-ik század kezdetétöl fogva а XVI-ik századig a. bi

rák mindég igy irják magukat a. hivatalos okmányokban: Judeœ, Ju.

ratique cines cash-z’ novi monti@ Решение. Egy 1498-ikin utána. teszi

ki Joannes Kanczelyr, alias Budensis. (1. Knauz: Budai Begesták. M

Tört. тат. XII. 35.1.) Ez János кашу idejében is íg'y` volt

mert egyik okmányában ezt irja.: nostro quoque aevo, haec eadem

Civitas in cunctis privilegiis suis se Castri novi толпе Pestîensia inti~

tulare, scribereque solet. (1. Podhr. Histor. Diplom. Urbis Budae et

Pesth. MSS. II. 777. 1. — és Buda és Pest 83. 1.) bár 1461-1261 kezdve

`az okmányok végein rendesen ez áll: Datum Вите stb.

шп. Ёнтнк. A тбвт. Tun, xöuŕzßôb. 1873. А 2
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Pest.

1306. Otto király Okinányában ez áll: in antiguo Pest а?

XIV-ik és XV-ik szàzadban.

1413-21. Alt-Ofen yenhalben der Tonaw. 1) W. 114.

1425. Alt-Ofneo Grafschaft, Pest megye. W. 115.

1) Ofner Stadtrecht §. 210. 121. 1.
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УЛИЦ“

Buda.

1302. Ouen, quam Видит vocant W. 110. 1. Podhr. Buda és

Pest 86. l.

1303. 'nouns mons Pestíensz's.

1413-1421. Alt-Ofen enhalb der Thuenaw. W. 114.1)

Buda- Ufjlak.

Neustift, egy tulajdon Comes alatt.

1249. [УЗ-Вида!)

› Uj-Pest.

» Nagy Buda a XIII. szazadban. (1. W. i. h. 81. 117.)

Itt keltek a kiralyi okmanyok IV-dik Bêlatól III-dik

Andrásig. W. 121.

Ethelvár (Etzilburg) a XIII-ik századból a XVI-ikig

a. nemet irôknal. `

Ö-Buda.

А prêpostsag birtoka, kêsöbb sok szabadsággal birt a

XIII-ik századtòl kezdve a magyaroknal.

1243. oives de нет-5 Buda, a budai var êpittetêse után.

W. 120.

1493. Civitas` reginalis de veteri Buda (Podhr. Buda es Pest

39. 1.)

1) Ofner Stadtrecht 5. 9. 32. l.

2) 1353-ban Incze pápa említi, hogy Lejos király, Erzsébet

anyjával és ugyanazon nevü nejével folyamodtak: quod cum ipsi in

castro `suo de nova Buda Vesprimiensis Dioecesis . . . commorentur,

ipsumqne castrum situatum existat prope сантим alíud de vaten’ Buda

nuncupatum et ad Ecclesiam Beatae Mariae de Veteri Buda . . . et

eiusdem Ecclesiae Praepositum et Capitulum pertinens, et propter

huiusmodi propinquitatem Сани-отит ipsorum frequenter Gentis

ipsius Ecclesiae nonnulls. банта pati et sustinere contingat, és mivel

a király ezt lelkiismeretére vette, és el akará háritani, nehogy többé'ily

botrányok történjenek; miért is a. káptalannak cserét ajánlt más

várral vagy kírályi birtckkal. Ezen okból Incze pápa. a. váradi,

zágrábi és veszprémi püspököket каше ki ezen ügynek a káptalan

javára való elintézésére. (Fejér Cod. dipl. IX. II. 274. 1. és IX. VI.

57. 1.). -— Továbbá. 1355-ben ezt olvassuk: Castrum (Zi-Buda in ipsiusV

civitatis seu oppidi latere constitutum in territorio jam dictee Eccle

siae Budensis aediñcatum fuerat. (Wenzel Reg. Bud. M. тат. Tár

IV. 169. 1.)

2*
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AQVINСVM.

Sieambría a XVI-ik szazadig. (l. Podhradczky Buda ès

Pest. 12. 1.)

E kêpzelmênyes helynêv a magyar iròknal annyira be

fészkelte magat, hogy

1346-ban Sanctae Clarae moniales in eivitate вышлите

emlittetnek; (W. IV. 164.)

1528-ban Síeambría vize fordul elö; M. Törtên. Tar XII.
102.) és meg i

.'1529-ben is I. Janos kiraly jegyzôje azt irja: In castris no

'stris in витым positis; de ez ott ki van törülve.

(Hazai okmanytar IV. 451. 1.)

Verantz'us pedig és Bornemt'ssza e varost a XVI-ik

században Samborjának irjak. (1. Podhr. Buda ês

Pest. l._jegyzet.)

Sicambriaról lasd e szerzö vêleményêt 11.0. 11. és kk. ll.

4. ё. Pesti, kerepesi rev, pesti hegy.

A kiralyok elsö korszakabòl csak az latszik bizonyos

nak, hogy Budanak, mar a legrêgibb idötöl fogva valami di

szesb jövö volt szanva, mint Pestnek. Tanuskodnak errôl mar

az ös rêgisêgben a budai rêszen fenállott kiralyi lakok, egy

‘házaink dûs alapitvanyai, gazdag ês fenyes templomai,melyek

lközül ezen idöböl alig birunk Pesten egy-kettöt gyêr jegyze

teinkben feltalalni. Ezen elönynek oka talan az is, hogy a

ròmai Pannonia földje, telkei, helysêgei egyaltalan müvelteb

.bek valanak a barbaricum sivatagjain és azon elszôrt gyar

matok területein. Vagy talán Buda hegyes-völgyes környêkêt

jobban kedveltêk volna eldödeink a pesti sivar Rakosnal?

Ezt meghatarozni a nemzeti >miveltsêg és kifejlödês törtênê

.szênek leszen egyik feladata. '

Pestet, ámbar már sz. István _király idejêben valoszìnü

ieg verósi kivsnssgokkal bin, mins ez ez egyik 1496diki

országbirói itêletböl kitünik, (1. Podhr. Buda ês Pest volt régi _

allapotjokrôl. 74. l.) mêgis a XI-dik szazadban többször esak
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mint re'vet 1) alaljuk emlitve, mint peldaul sz. Gellért êlete»

ben. —— 1148-ban portas Pest a kempen’ тётю! együtt emlitte»

tik egy okmányban, melynek soraival Geza király a sz. Laszlò

kiralyy altal a budai templomnak adott javadalmakat megerö»

siti. -— Ezen XI-dik szazadbeli ajándêk az êlênk kereskedês

elömozditására latszik iranyozva lenni, melyet akkor borral,
sòval és más êlelmiV czikkekkel a Dunán at, es ugyanazon fel

ès lefelé üztek. (1. Fejêr, Cod. dipl. II. 129. l.)

Az е helyen elöfordulô kerepesí rév alatt nem érthetünk

mast, mint az atkelêst azon külsò' паду vizárkon, mely Pes»

tet körülfoga - magnum fossatum,quod circuit villam Pestien»

sem (l. Cod. Dipl. V. VIII. 109. 1.)-és mely meg aXVIII.

századbeli têrkêpeken mint a Dunának egyik tekintêlyes csa-

tornaja lathatò leven, a Rakos arkaban a vaczi töltêstöl

kezdve egêsz a molnáo--tòig huzòdott. (1. Palugyay. Magyaror

szág törteneti, földirasi s allami legujabb leirasa. Buda-Pest

sz. kir. varos leirasa I. 337.) Igy tchat különböztetêsül az

дну-штаб темы, melynek kiszallô helye a pesti oldalon, a

mai Duna-utczának irányaban volt, kerepesínek neveztetett

1) Az ujabb kutatások a Pesttel szemközt fekvö Gellérthegy

alatt-i részt is Pestnelc állítják lenni, t. i. Kézai Simon tanuságára hi»

vatkozván, ki ezt irja: »Gerardus episcopus de Chanad in Pest per

Hungaros de monte submissus in biga, martyrio coronatur.« (Endli

cher 118. l.) На ezen állítás helyes, a. következtetésnek is kell helyes

nek 1ennie;` ment Thwroczy krónikája I. XL. fejezetének ezen sza»

vaiból: perrexerunt, t. i. а, püspökök, versus partum Danubii in Penh,

mi magában véve helyes, mivel ha e két kifejezés közt: portas, qui

vulgo dicitur Pest, és рот-ша Danubiî in Pest különbséget teszünk, ~

bár erre magában а krónikában semmi alap nem látszik lenni, - és

ez utóbbi alatt a pestuárosi kikötöt a Duna balpartján veszszük, а

portas, qui vvulgo шиит Pest alatt pedig a mai Pest várossal szemközt

fekvö jobb parti тёте! értjük, minden kétértelmiiség el lesz keriilve.

 De ezt máskép alíg lehet magyarázni; mert a тёте/с mellett ren

desen allások, vendéglök, boltok építtetnek az átkelésre várakozúk

„шатаю, természetes tehát, hogy а. Gellérthegy alatt, föleg az üdvös

gyógyforrások tekintetéböl is keletkezett egy telepítvény, melyet a.

` peut réctò'l szintén Pestnek hittak, már csak azért is, шей: még ekkor

Buda vára és a mai nap alatta. elterülö városrész nem létezett. lli

nor Peat, kisebb Pestnek pedig azért hitták, mert ezt kisebb kiterje»

dése, és a maiortól való megk'úlönböztetés követelte. (1. Wenzel i. h..

83. és kk. 11. -— Podhr. i. h. 58. 1.)
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az, mely a mai kerepesi utczának, a Rókuson túli árokrészén

átvezetett, a melyet nemcsak azl752-diki határjárási rajzon,

hanem még az 1830-diki Blaschnek-féle térképen is találjuk,

sőt nyílt csatorna gyanánt áthidalva egy 1854-iki alapterven

is látjuk, melyen Rákos-árkdnak neveztetik. Ezen árkot amai

akácz- és bodza-utczának a kerepesi utczába való átmenetelé

nél kell gondolnunk.

Vajjon a Pesttel való szemközti fekvése miatt nevezték-e

el sz. Gellért hegyét pesti hegynek, a mely név alatt a XIII.

században a budai várhegy is értetik, vagy pedig azért, mivel

tövén a sok héviz, mint valami forró kemenczéböl (szlavul

pest) bugyog ki, hívatott a hegy maga is pestinek, ma már

bajos elhatározni; bár ez utóbbi mellett több valószinüség

átszik harczolni, mely esetben a legrégibb idö óta hírneves

egyik része adta volna a túlparton fekvő városnak nevét is,v

hírét is. (l. Podhr. i. m. 56. l.)

5.“§“. Buda a veszprémi, Pest- a váczi egyház

“ megyében feküdt. '

Azon tény, hogy Buda hajdanta a veszprémi egyház

megyéhez számittatott, Pest pedig a váczihoz, a két városnak

gyakran előforduló egynevüségénél fogva, mely által a zavar

mintegy állandósíttatik, egyedüli felismertető jel, egyedüli
kalauz a nevek tömkelegében. i

Hogy Buda Veszprémmegyéhez tartozott, nemcsak az ok

mányok tanusitják, hanem azis, hogy a sz.-fehérvári püsp. me

gyében, mely a veszprémi püspökségből Mária Therézia alatt

17 77-ben~kihasittatott, a budai esperesség emléke fenmaradt,

bár a főváros maga mint régente, jelenleg is az esztergomi

érsek egyházi hatalma alá tartozik, s bár Veszprém püspöki

megye, valamint ma a sz.-fehérvári egyház-megye közel az

érseki főszékhelynél végződik.

A budai egyházi kerület, ma két kerületre oszlik, melyek

Pilismegyében feküsznek ; az alsó ma 8, a felső hasonlólag 8 plé

bániát számlál; ha tekintetbe veszszük, hogy a fehérvári egy

házi névtárban egyedül a vörösvári és borosjenői plébániák em

líttetnek mint 1692 és 1698-ból valók, 9 plébánia a XVIII., 5

pedig a XIX. századból valónak lenni állíttatik, bár fel kell

tennünk, hogy ezen ősrégi helyeken a távol múltban szintén
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Èfleteztek plébaniak, papai dêzsmalajstromokban pedig 1332.

.körül a budai föesperessègben hol 22, hol 27 lelkêsz neve for

»dul elö, a helynevek melyek ott emlittetnek, vagy êpen nem

határozhatòk meg, vagy Budatòl oly messze feküsznek, hogy

~`ezen föesperessêgbe nem is tartozhattak, hanem inkabb az

illetö papok születéshelyeire vonatkozhatnak, e szerint 'a

.regi budai föesperesség a veszprêmi, kêsöbben a fehérvari püs

.pöksêgben rövid uton alig lesz megallapîtható, hanemcsak egy

külön szorgalommal folytatott munkaban lesz kifejthetö. In

nen is kitünik, mennyire lenne szüksêges amegyékben kútfor

rasok nyoman az egyhazak részletes törtênetêt a legapròbb
`adatokig kifejteni és m'egallapîtani! i ' -

Видеть egyhazilag az esztergomi érsek ala valô tar

tozasat, bar a oeszpre'mi egyházmegyêben feküdt, legjobban

bizonyitja a mar egyszer idêzett 1237iki okmany, melyben

IV-dik Bela kiraly kimondja, hogy azt az „1101-си apatságnak

adta : »cum consensu venerabilis Patris Roberti, Strigoniensis

.Archiepiscopi plebanias utrinsque Pest, cum patronatibus et

-omnibus proventibus in decimis ° maioribus et minoribus

l»et Capellis,« (1. Fejêr Cod. diplomaticus IV. I; 68. 1.) mely

.hatarozat egyenlöen Pestre ês Budara is vonatkozik. —— To

vabba a visitatio Capitulí Strigoniensis, anno 1397-ben ezt

mondja: »Item habuit et habet (Archi-Episcopus Strigonien

sis) a fundatione Ecclesiae ex speciali praerogativa fere in

omnibus Díoecesibus Regni Hangaríae, tam suae, quam Colo

censís Provínciae iurîsdictionem ordinariam in quibusdam

Praeposituris et Abbatiís Regular-ibas et secularibus et Ple~

Lbaniis.<< (Magyarország Primasa. II. -rêsz. Oklevelek 56. 1.)

` Ezen plebaniak szama 100 volt, és az egész országban

-elszórtan êpen az elökelöbb varosok és helyek plebaniáit fog

lalta magaban, melyek nem tartoztak az esztergomi érsek ren

I des hatósága ala. Úgy látszik, hogy ezen jog'azêrt adatott az

êrsekség keletkeztêtöl fogva az esztergomi egyhaznak,hogy a

>suffraganeusokon ês szerzetes elöljarôkon kívü1,az orszagban

elszòrt lelkêszek is a zsinati targyalásba befolyvan, az ottan

valkotandò pontok az egész orszagban elismertessenek, megtar

tassanak, és igy nemcsak a primási mêltôsag elismertessék,

hanem nêmi egyformasag is eszközöltessêk! Az esztergomi
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êrsekeknek ezen пазу hatalma kitünik leginkább IX. Bonifácz'.

bullájaból, melyet 1399-ben kiadott, (1. Pêteriïy Sacra Concil.

II. 288. 1.) hol az esztergomi êrsek jogait és privilegiumait

úgy allìtja oda, hogy de antigua et approbata, et hactenus ра—

eißce observata consuetudine gyakorolták, stb. és a kiváltsagos`

egyházakat elösorolván, ezen jogaiban megerösiti.

A mi Budára nêzve all, t. i. а Beatae Virginis de Buda,

Beatae Magdalenae de Buda, S. Gerardi Martyris de suburbe`

Budensi, et S. Petri Martyris ibidem  nevezetü plébaniak

ügyeiröl, ugyanaz hasonlòlag Pest plêbaniajarol is szòl, mely

ámbar a шаге megye területèn fekszik, söt köröskörül Vacz.

megyei plêbaniakkal is van környezve, ès sajat peste' föespe

ressêggel is bir, 7 kerületben fekvö 42 anyaegyhazzal : mêgis

úgy lâtszik, mintha hajdanta egyenesen Vácz ala tartozott

volna; csak hogy e kifejezês »afundatione ecclesíae Strigo

niensiw igen tag eszme, melyet a visitatio-n kivül is szeret

nênk biztosabb adattal erösiteni.

A mint ezen primatialis elöjog keletkeztêt nem határoz

hatjuk meg,ûgy nincsenekadataink arra,mikor kebleztettek be

a pestbudai plèbaniak vêgkêpen afömegyei területbe, mig a

többi majdnem szaz plèbánia illetö megyejükbe visszahelyeztet

tek. Budára, valamint Pestre nêzve a bekeblezês alkalmasint

atörökök kiüzetêse utan törtênt, midön a varosokat papokkal

kellett ellatni, ês az illetö egyházmegyêk talan nem voltak

kêpesek ezen allomásokat betölteni. Budara nêzve mêg egy

kêsöbbi alkalom is nyilt, midön t. i. Veszprêm megyètöl a

szêkesfehervari egyhazmegye elszakittatott.

Miböl дном ellenben az apátok, prépostok,le1készek

ezen exemptiôja, latjuk Il-ik Pius pápanak 1464líen kelt

okmanyaban, melyben a kivaltsagos plêbaniak közt : a budavari,

Boldogasszony es sz. Magdolna in oppido Budensi, alias in

novo monte Pestiensi (igy .9), valamint sz. Péter és sz. Gellêrt

vêrtanúk plêbaniait Buda külvárosaiban, a Buda melletti.

Keszüt (buda-keszi), a fehér templomit: Alba Ecclesia Sanetae

Mariae Virginie juxta Veterem Budam, és a Boldcgasszo

nyit Pesten, felsorolja. Allott pedig ezen kivaltsag a. papa

szavai szerint abban, hogy mind az elösorolt apátságok, prê

postságok, föesperessêgek es parochiák, de meg az itten ki.`
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y nem tett —— de alattomban êrtett egyházak is »quae sub omni

moda jurisdictione in spiritualibus,Archiepiscopi Strigoniensis, „

pro tempore existentis, de simili consvetudine, pleno jure fore

dignoscuntur, simu] cum Ecclesiis eisdem subjectis« alltak . . . .

»nullum alium praeter dictum Archi-Episcopum (Romand

Pontiñce salvo) in eorum superiorem recognoscere et habere,4

` .ac eidem Archi-Episcopo tanquam eorum immediato superiori,

et nulli alteri obedientiam et reverentiam debitam exhibere ;.4

ac Synodum ejusdem Archi-Episcopi, quoties illam per ipsum.

Archi-Episcopum celebrare, aut celebran' facere contingeret,4

accedere (debeant).<< (Peterfi'y, Sacra Concil; II. 291.)

Felhozom az adatokat, melyekböl a kêt varosnak зву—

hazi viszonyait tanulmanyozhatjuk: I.) Budára nêzve ezeket4

említjük: ‘

Marl 1240-ben Bertalan veszprémi püspök in Curia`

episcopali iuxta Danubium hiteles okmanyt állìt ki. (Fejêrr.

Cod. Dipl. IX. VII. 657. l.)

1279-ben Fülöp papaí követ zsinatot tart, in castro~

Budensi, dioeceseos Vesprimiensis. (Péterŕl'y, Sacra Con

cilia I. 105.)

1308. Buda Vesprímíensís díaecesís-t emlit Gentilis.

bibornok (W. Reg. Bud. M. Tört. Tar. IV. 100.) elismervê»

nyêben. (и. a. Fejêr, С. Dipl. VIH. VII. 57. l.)

1320. Infrascripta beneficia vacaverunt in civitate et

dioecesi Strigoniensi etc. civitatis et dioecesis Vesprimiensis :.

Imprimis pro fructibus plebz's de Buda Vesprimiensis dioe_

cesis, quae vacavit semel . . . . 1318. plebanus dictae plebis erat .

dominus Petrus (Fejér Cod. Diplom. VIII. II. 101 es 112.11.)

А budai plêbanosok nêvsorat adja Rupp. (1. 111. 96. lapján)

1324. Robert Karoly a marosi polgarokat a budaiak

szabadalmaival megajándêkozvan hatarozza: hogy a plebanos»

obedientiam Sanctae Strígonz'ensís Ecclesiae Archiepiscopo, quam

plebanus ecclesíae Budenst's делегат оЬзетште. (Fejêr Cod. Dipl.v>

VIII. II. 516. 1.) És valóban az 1562-iki zsinaton kêszitett

lajstromban a vyssegradi lelkêsz utan az »de Marusio<< em-v

littetik. (Peteriïy, Sacra Concilia. II. 150. 1.)

1329. a hévizi dêzsmak ügye az esztergomi kanonokok.
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- ellenében a veszpre'm-í püspök javáraintéztetik el. (Fejér, Cod.

Dipl. VIII. VII. 223. 1.) '

1333. A papa1 dészmaszedök a budai esperességet,

mely 20-29 plébaniaból allott a veszprémi püspöksêghez szá.

mitjak. Y (Pray Diatribe in diss. histor. criticam de S. La

dislao. 232 és kk. 11.)

1355-ik évben Lajos kiraly Uj-Budanak vissza adván

régi szabadsagait, mondja': »Annuentes, quod in ea civitatis

ipsius parte, quae nobis cessit, Ecclesiam parochialem de novo

v construendi aut de Eccles. Beatae Margarithae, quae ibi existit,

parochialem deligendi habeamus facultatem, cuius plebanus

per nos praesentatus, et per Praepositum institutus, jura pa

rochiae . .eo modo, quo plebanus novi montis Pestiensis possit

vexercere; sed in ipsam Ecclesiam . . . praedict-us Praepositus

`eam jurisdictionem exercebit, quam Бег-{допили Archiepí

scopus quoad Plebanum et civitatem novi montis (sic) Pestien

sis exercere consvevit . . . . . . (Wenzel: Budai Regesták, M.

TörtênelmirTár IV. 168.) ì

1370-ben Andreas Archidiaconus Budensis necnon

Canonicus Ecclesiae Vesprimíensis kötelezi magat, hogy az

esperessêgböl ês a fehêr templomtól beszedendô guartálc fejê

ben êvenkint 45 marcát fizet denarokban a veszprémi kapta.

lannak. (A veszprémi levéltarbòl.)

1389-ben Monasterium Sanctimonialium B. M. Virgi

nis de veteri-Buda Vesprímz'ensz's díoecesis jön elö. (Fejér,

fCod. Dipl. X. VIII. 282. 1.)

1390. Gregorius B. Mariae Magdalenae, et Nicolaus

B. М. V. plebam' Budenses jm'isdíctíonís Strigoníensís emlit
tetnek. Tanuk esztergomxnegyei papok voltak. (Schier, Buda. l

Sacra, 103. l.)

1496'ban mondatik: »In ecclesia parochiali B. Mariae

V. in civitate Budensi fundata, Vesprimiensz's душем/има

может vero spiritualz's iamfatae Strígom'ensis.<c (Knauz: a.

budai kaptalan Regestai. M. Törtên. Tar XII. 135. l.)

1521. Benedek a budai sz. Maria Magdolnarol nevezett

templomnak lelkêsze a kalocsa'iföegyháznak örkanonolcja volt.

1.(Knauz, a budai kaptalan Regestái. M. Tört. Tar. XII. 152.)

1562-ben Nagy-Szombatban Oláh Míklós elnöklete alatt
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tartott zsinaton (Pêteríïy : Sacr. Conc. П. 149. 1.) a budavarbeli

kêt lelkeszröl t. i. B. Virg. et B. Magdalenae de Buda mondatik,

Vhogy nem jelentek meg, tehat ezen javadalmak be voltak töltve,

mig a külvarosi sz. Gellêrtröl ês sz. Péterröl czimzettek, üre

'sedêsben voltak; az ò-budai prêpost meg nem jelent, a novae

Ecolesiae S. Mariae Virginis de Buda prèpostsaga pedig (kik

>a secularis prêpostok közt emlitvêk) szintên üresedésben volt.

Az albae Mariae, S. Mariae prope veterem Висит lelkêszröl, ki

.az 1399-iki okmanyban nyilvan mint exemptus elöfordul, a

nagyszombati zsinatban semmi emlitês nincsen, jelêül annak

hogy ekkor ezen plebania valôszinüleg egészen megszünt.

Feltünik itten a »de Sazaol<< plêbanosa, ki alabb (268.1. 1629.)

»de Sásael<< iratik; de erröl nem tudom, vajjon szabad-e a

sz. Апатия czimzett затаи templomot êrtenünk. (Rupp.

Вида—Ревю 209. 1.) -

1629-ben az esztergomi êrsek hatòsag ala tartozò plé

lbaniak közt: a ket varbeli, a Sz. Pêterröl, Sz. Martonról,

«(1. Rupp: Buda-Pest. 118.1.) Sz. Gellertröl es a Sz. Három

ysagròl nevezett felsö hévizi külvarosi plêbaniak hozatnak

fel. (Pêterffy Sacr. Conc. II. 268.)

II. Vácz egyhází megyének hajdani nagyobb kiterjedêsêröl,

mely egész Pest megyèt Csepel szigetêvel együtt magaban

foglalta, es egyik nagyobb föesperessêgêt Pest varosatòl ne

vezê, tanuskodnak egyhazi iróink; mainap is Pest megyênek

»egy nagy rêszère terjed ki, mig a fövarost Sz. Endrêvel és

Pómazzal Esztergomhoz, Osepel szigetet pedig az ujabban

lalkotott sz.-fehêrvari megyêhez csatoltak.

A régi idökböl ezen adatokat tartottuk följegyzen

tdöknek: '

‘ 1227-ben Ella Archidiaconus de Pest neveztetìk. (1.

Fejer; coa. Diplom. VII. 1. 117.) .

' 1224-ben Ákos pesti plêbanos és IV-ik Bela kíraly kap

lanja emlittetik. (l. Kerchelich: Hist. cath. Ecclesiae Zagra.

biensis. 83. 1.)

A tatarpusztitas utan Roger Carmenl miserabile elösza

vaban János рези: püspöknek ajanlja _munkajat Az eddigi köz

velemény szerint nevezett püspök Pest varosatol talan azert

vette fel a váczí püspök e nevet, mivel Vete: igen rongalt és
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lakhatlan allapotban leven, szêkhelyêt kenyelmesb városba

kellett athelyeznie. Azonban tudnunk kellene, vajjon azon

korban Pest varosa mennyire volt mar helyreallitva és biz

10511, illöbb szêkhelylyê atvaltoztatva ? (1. Desericius, Hist. Epi-

scopatus, Dioecesis et civitatis Vaciensis. 51—54. 1.) —-— А2011-

ban fólötte êrdekes azon értesitès, melyet Bunyitay Vineze (a

»Szaz.« 1873-ik êvi I. füzet 69. 1.) közöl, hol Rogerius gyasz

ênekêben említett »Joannes решетам“ episcopus-ròl, kinek

Roger müvêt ajanlotta, allitja, hogy az sem Pesti, sem váezí,

hanem anapolyi kiralysagban létezö paestensís vagy ремне

m'ensís piìspök volt. Ezen allitas indokolasara felhozatik az,

(l. Keresztúry, Descriptio Episcopatus M. Varadinensis I.>

44. lap.) hogy Toletanus János, mielött 1261-ben IV. Orban

papa altalportuensis püspöknek neveztetett volna, Pesthenien

sis vagy Paestensís püspök volt. Ez annal valószinübb, mivel

Roger Toletan Janos kaplanja volt mêg mielött Magyar

orszagba jött- és itt varadi kanonokka lett, s hogy mi

dön a tatarjaras utan Olaszorszagba visszatêrt, ismèt ugyan

azon Toletan Janoshoz, akkor mar püspökhöz ment s ennek

partfogasa folytan 1249-ben a spalatòi êrseksêgre emeltetettr

Egyêbirant ezen vêlemêny mellett meg az is küzd, hogy Janos

nevů püspök ezen szazadban sem Vaczon, sem más magyar

püspöksêgben nem fordul elö. Ennyit Janos peste' (Р) püspök

sêgêröl. Masker erröl talan mêg bövebben szôlandunk.

1292-ben Pest a oáczt' megyêhez tartozònak mondatik.

(1. Schmitt, Episcopi Agrienses I. 207. Y

1296-1300-ig Míklós , peste' föesperes, mint a oáczi

kaptalan föesperese szerepel. (Hazai Okmanytar IV. 93.1.)

1318-1100 pedig azt olvassuk: »Imprimis vacavit semelPle

bes de Peste Vaeiensís díoecesz's.« (Collectura decimae Pontifi-Y

ciae. Tom. I. 33.1. az egyetemi könyvtar kêziratai közt. l. Hor

vat Pest-Ofen nêmet nevêröl. 26. 1.)

Mindazonaltal valamint a budai plêbaniak, ugy a pesti.

is az esztergomi êrseksêg ala valónak tartathatnèk az

1397-êvben kiallitott visitatio Capituli Strigoniensis szerint,

ha az 1562-ikben készült lajstromban a budai 4 kivaltott

plébanian kivül elöfordulò pesti »de Pesthe is ide szamîthatò

lenne. (Péteriïy, Sacra Conc. II. 149.)



A RÉGI PEsT. 29

Azonban bar Desericius (i. h. 54.1.) az 1401ben kiadott

1X. Bonifacz-fele okmanyra. hivatkozik,me1yben az esztergomi

érseki szêknek kivaltságai megerösîttetnek, a kivaltságos egy

hazak sorában a pasti ритма egyház is elöszámlaltatik; t. i.

.a többivel, melyekröl allitják, hogy ez igy van »de antigua et

approbata et pacifica observata consuetudineß Mêgis ugyanazon

pápa 1399-ben közrebocsatott bullajaban, ámbar a nêgy budai

kivaltsagos egyhaz elösoroltatik, a резать ott semmi nyoma

nincsen; hacsak azon altalanos mondat alatt: »cum cetem's pa

rochialibus Ecclesíz's, et Plebanis et Decanatíbus, quorum nomi

na praesentíbas habe'ri volumuspro expressiw apestit alattom

ban nem êrtik, mi ismêt a kijelölt 100 egyhaz számát kelle

ténêl szaporitana. (1. М. Ország Primása. II. rêsz, Okleve- ‘

lek. 57. l.)

1478-ban a curiai leveltár targymutatôja млад pesti

föesperest emlit;

1483-ban pedig Bakoss Ferencz viselte ezen föesperesti

hivatalt, mely utan budai prêpostta, vêgre gyò'rí püspökke’ lett.

(М. Akadem. Értesitö 1855. 334. 1.)

1496-ban Nagh Вашу Andres thermopylai püspök, »Illu

strissimi et Reverendissimi Domini Hippolyti Estensis de

Arragonia". . . . Cardinalis Strigoniensis et loci eius Comitis

perpetui, primatis Hungariae . . . Vicarius in pontificalibus

generalis, necnon plebaniae parochialz's b. Maniac Viry. de

PesthCommendatarius perpetuus<< едут Agost., pozsonyi ñnak

diaconatusra ês presbyteratusra valo felszentelêsêröl tesz bi

zonysagot. (Knauz: Reg. Bud. M. Törtên. Tar XII. kötet.

135. lapjan.)

A mit mêg a regi pesti lelkêszekröl tudunk, a következök

re szorìtkozik : 1506-ban II. Gyula papa Jakabbß Jánost pesti

Rector-plêbanost ezen B. M. Virginis plébaniaban тащат

1110есев1з1) canonice megerösiti.` (Horvat István: Pest, régi

@fen nemet nevêröl. 27.1.) — Az 1318. ès itten is elöforduló

_plebes de Pesth, es Parochialis Ecclesiae Plebís nuncupatae ér

1) Itten természetesen csak а városuak e megyében való fek

vését, nem pedig a váczi püspök alá való tartozását kellene ér

ßtenünk.
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telme az: »Plebania, ecol. baptismalis. Ecclesias baptismales,

quas plebes appellant secundum antiquam consvetudinem

Ecclesiae íilii instaurent.« Batthyani Leges Eccles. I. 486. l..

1511-ben említi a шт káptalan Mochmolnaí Balast, mint

pesti föesperest ês a vaczi kaptalan tagjat. (Knauz Budai Re

gestak. M. Történ. Tar. XII. 72' 1.)

Vegre 1539-ben Pesti Ferenez (Franciscus de Pest) epi

phaniai püspök, pecsi kanonok és a pesti parochiai templom

commendatariusa, bizonyitja, hogy ugyanazon templomban ns.

Podosto Mathe Farkas Laszlo fiat pappa felszentelte. Kiadva

in domo nostrae Residentie Pestiensis ; de vajjon hol allott lé

gyen e haz, vagy a plêbaniát kell-e alatta érteni ? nem tud»

juk. (l. Pray kêziratait, fol. XVIII. kötet. 86. l.)

1562-ben az Olah Miklos esztergomi êrsek altal egybe

hivott nagy-szombati zsinat alatt a pesti plébánia üresede'sben

van. »Plebanus exemptus de Pesth vacat.« (Pêteríïy S. Conc.

II. 149. l.)

1629-ben ismêt az exemptusok közt emlittetik, (Péteriïyr`

Sacra Conc. II. 265. l.) a pesti lelkêsz.

1686-ban Balogh Miklòs váczípäspölc P. Makay Györ»

gyöt tüzi ki elsö pesti plébanosnak. (Curiai levêltar targy»V

mutatôja. Rupp i. h. 244. lapon e Makay-t Peil Jánusnak

nevezi.)

Tudjuk tehát fövarosunk rêszeinek a primastòl való régi:

függése menetêt, vagy is eredeti megyéikböl valò kikeblezêsêt

és az esztergomi êrsek ela helyeztetèsüket; de mely alka

lommal és melyik idöpontban törtênt lêgyen vêgleges bekeh»

lezésük, hatarozottan nem allithatjuk. 

6. ё. Nêmely adat Pest régi törtênetéhez. —

Wernher lovag, pesti polgar. -— Pest а сагах-—

pusztitas alatt. _

Lássunk némely êrdekesb adatot Pest történetênek ezen-Jl

korszakábòl, melyek e varos egykori történészênek nêmi tájé-

kozásul fognak szolgálhatni. 1) Tudva levö dolog az, hogy.

1)Hasonló adatok közlése alkalmával a, mozaikszerüség, az.

adatoknak egy egészszé való össze nem olvaszthatása elkeriilhetetlen. A
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királyaink az igazság kiszolgaltathatasa kedveèrt az egész.A

orszagban megfordultak. — Ilyenkor a varosok, közsêgek
lattak el öket és udvarukat szallassal ês êlelemmel ,

mely tehertöl sokan kivaltsagos levelek altal fölmentettek. .

—— Törtênt, hogy ilyen alkalornmal Gêza kiraly halala utan

1171-ben fia III-ik Istvan Pesten tartòzkodott, es elötte“

Comes de Luczman perlekedett. (1. Podhr. Hist. Diplom. Bu-A —

da-Pest muzeum könyvtar. Kézirat I. 249. 1.)

1217-benAndras kiraly a Garam melletti sz. Benedek '

közsêgenek ugyanazon szabadalmakat adja, melyekkel a pes

tiek, o-budaiak ês székes- fehervariak birtak. (Podhr. u. o..

I. 253.)

1218-ban eml'iti III-ik Honor papa Sarracenos de Pestly.y

(1. Theiner I. 13.)

1235-ben Wernherns miles (lovag) a váezi megyeben fekvö'

Pest polgaranak pere tamadt az ausztriai sz. kereszti apattal,

Pomgarten (talan Nagy- Baumgarten, Sopron, vagy inkabb

Кета, Gaas, Vasmegyèben? közel a sz. keresztiek egyêb

birtokaihoz) miatt, melyet igazsagtalanul lefoglalt volt. Ezen

Werner de Ouen (itt e nêv alatt Pestet kell êrtenünk, mivel

a mai Buda a veszprèmi egyhaz megyèben feküdt) az apat

sagot tizennégy telkêböl kiüzte. A pernek rendbehozâsaval a

beest’ skót benczês apat bizatik meg és Werner makaossaga .

miatt, mivel többszöri idêzêsre meg nem jelent, elitêltetik; a i

birtokot az apat emberei elfoglalni kêszülnek, azonban Werner

baratai altal meggatolja, és azêrt kiközösittetik. Ezen itêlet ‚

vêgrehajtasaval M. мага püspök (a püspökök soraban

1238-tól 1239-ig 12-ik püspök, Mátyás, nem sokára eszter»V

hol a törte'netirás csatornái nem állanak rendelkezésünkre, а hol az

egyedirásnak rendszeres elbeszélése hiányzik, ott a krónika-féle laza

adat felsorolására szorulunk. §De azért elhagyjuk-e egészen az ada

tokat., és fel sem emlitsük, mert egymásutánjukban еду szerves egy

séget nem képeznek? —— Tárczáinkban tartsuk-e vissza az idövel

talán igen is érdekes sôt szükséges anyagul szolgáló, sok kutatásnak
eredményeképen nyert adatokat? - Azt hiszem, sokkal többetI

mulasztunk azzal, ha az ilyen adatokat nyilvánosságra nem hozzuk,

mint ha azokat, ha. mindjárt mint nyers anyagot, közzé teszszük.

Menthetö ezr az enyémhez hasonló tanulmányban, bár а történelem

ben Y:áltslános érvényre nem akarnám emelni. l
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.gomi érsek, emlittetik, l. Schematismus Cleri dioeo. Vaciensis

1869. 6. lapon) volt megbizva. E közben Werner sûlyosau

beteg lett, ès a magyar, valamint a nemet földnek zavargása

miatt, az ügy elintêzêsét elhalasztettak. —— Kêsöbben a pesti

plêbanosra bizatik Wernernek komoly megintêse és ha ez a

lefoglalt birtokot vissza nem adna, maga a lelkêsz fogna a

skót apat, mint a papai curia megbizottja altal javadalmatòl

megfesztatni. Kêt êven at többszörös idêztetêsêt Werner meg

vetette, mièrt is a kiközösitês kimondatvan, annak ünnepêlyes

kihirdetêsèt is elrendelték. Eközben, talan 1238-ban, kiesz

közli H. scolastícus de Pest, hogy a kihirdetêst ismét elnapol

tak , mivel Werner baratja ès segera dominus Toschelo et

deminus Syboto institor, 10 bêcsi fontnyi birsag mellett, èrte

jet allettak._

Midön 1241-ben Ausztriaban kitörtek az altalanos Zava

rek, Wernert Hainburgba idêztêk. Mi lett azonban vège ezen

hosszadalmas perlekedêsnek,okmanyok hianyaban nem tud

hatjuk. (Monum. Hung. Histor. VII. 54-125. 1.)Meg1ehet

rhogy a tatarpusztitas alatt Werner lovag is elveszett.

Nem hagyhatjuk itt emlitetlenül, hogy ekmanyainkban

Pestnêl többször idêzettpalatinm Werneríy comítis alkalmasint

ugyanazon lovagê volt; s igy csak örülnünk kell, hogy

‚ egy törtènelmileg nevezetes můemleknek birtokosara is rea

' akadtunk.

Vajjon Laszlo' Werner Jia, budai biro, kit Wenczel cseh

kiraly 1303-ban mas budai polgarekkal együtt befegatott

(Thurôezy: Chron. Hung. II. LXXXV.) az emlitett Werner

grof csaladjabôl volt-e? forrasok hianyaban nem merjük alli

tani; lehet, hogy idövel törtênêszeink ezen kêrdêsre is képesek

lesznek felelni. y

A mi keveset meg a XIII-ik szazadbòl Pestre nêzve

felhozhatunk, ebböl all, hogy II. Andreis sz. földre valo tavoz

Ataker a рези szerecsenek-töl, azaz izmaelita kereskedöktöl,

jaró jövedelmeit halala esetêre Jolanta kiralynênak hagyta.

YAzonban ekkor a kereskedêsre nêzve oly elönyösen fekvö

varosban mar mas nemzetbeliek is telepedtek leMert 1242-ben

IV-ik Bêlaròl mondatik, hogy a tatarok elleni kêszülês alatt

:az esztergomi ès fehêrvari hadakat összegyüjtvên azonnal
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Pestre átjött, melyet Rogerius nagy és dúsgazdag német város

nak nevez, és itt az ország nagyjait fegyvereseikkel bevárta.

— А sajo'z'. szerencsétlen csata után, míg a király. más felé

fordult, Kálmán herczeg Pestre sietett, hogy a Dunán át az

üldöző tatárok elül menekülhessen. A révben álló hajók nem

valának elégségesek arra, hogy a menekülni akarókat mind,
kl főleg a nőket, rögtön a másik partra átszállíthassák, miért is

kérék a herczeget, hogy kissé időzzék; de a futók rémülete oly

nagy volt, hogy mindenki“ csak maga menekvéséről gondos

kodott. Kálmán tehát Simeg felé futván, a zavar annyira növe

kedett, hogy a pesti polgárok is családjaikkal a Dunán át

akarván kelni, és félelmükben sietvén a, tatároktól meglepet

tek, és azok, kik közülök a Dunába nemkfuladtak, karddal

ölettek meg. (Rogerius: Mis. Carm. XXVIII. fej.)

8. Pest mint erődített hely a XIII-dik szá

. zadban

A nagy és dúsgazdag városnak oly gyáva és minden

ellentállás nélkül való elhagyatása nagyon feltünő; és pedig

annál inkább, mivel a váradiak, egresiek, esztergomiak, pan

nonhalmiak al dühös hadnak, ha bár csak nehány паша, is,

vitézül ellentállottak; azt kell tehát hinnünk, hogy a pesti

telepitvény nemvolt annyira erőditve, hogy a névtelen jegyző

által castrum fortissimumnak nevezett borsod-zólyomi főld

várhoz (An. B. R. N. XXXIV. fej), vagy a csongrádi föld

erődhöz, castrum fortissimum de terra (u. о. XL. fej.) lehetett

volna hasonlítani.

Hogy a pesti révet, melyet jelentősége miatt alkalma

sint a Porta Ваты: alatt kell (Rogerius Miserabile Carmen

XXVIII. fej.) értenünk , a lakók egészen erődítés nélkül

hagyták volna, alig hihető; azonban ítéletem szerint ezen

vár csak azon térre szorítkozott, a melyet fennebb kimondott

véleményem nyomán a hajdani római castrum helye elfoglalt.

Ha t. i. Jankovich Miklósnak (Tudom. Gyüjt. 1817. X. 57.1.)

azon értekezését olvassuk, melyben bebizonyítja, hogy a haj

dani Sőtér-fele (mai nap a vaczi- és régi posta-utcza északke

leti szögletén álló Szentkirályi) háznál egy kerek toronyra

akadtak, mely ugyanazon utczának északnyugati szögletén

uui). ÉRTEK. A TÖRT. TUD. KÖRÉBŐL. 1873. 3
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>hajdan мои rondellának mint masodik megfelelt, és meg

gondoljuk azt is, hogy egy nêgyszögii varba ahajdani alsó

штаб таты! harmadik szöglet-toronyul egêszen belê illett,

melynek az атомом váczí [тритий szintên igênylett negyedik

torony is megfelelt: egy oly varacsot latunk magunk elött,

mely a római erödítésnek кашами és Мата nézve tökêletesen

Inegfelelt, ès 3 holdnyi területêvel a mai belvarosnak mintegy

53-ad rêszét tette.

Nem tudom szabad-e itt, föltevêsem nêmi bizonyitê

kaul azt is felhozni, hogy ezen terület, mint hajdani var és igy

az orszag tulajdona, mêg a XVIII-dik szazad masodik felében

a varosi hatosag alul felszabadítva a császa'ri hajó-hivatal tel

keül szolgalt, melyen az úgynevezett Мадрида (Brückenstadl)

is allott.

Ezen tert, mely a mai also' Dunasor északi vés-ze, a régi

pósta- és zfáczí-utczak közê esik, és a melynek negyedik hata

rat a kis- és nagg-hid- utczabeli hazak közt talalhato régi

varfalban kell keresnünk, tartom a legrégibb Pest „шашлык,

citadellajanak. Természetesen, hogjÍ ez nem volt mog ezen

idöben sem maga az egész mii-os, hanem ennek hatarait kül

jebb kell keresnünk, mig a varacs a város „шаману; mag'vát,

'mintegy utolsó 'menhelye't kêpezê.

Jankovích, az elöbb idêzett helyen, azt mondja ugyan :

hogy a B. Brudern ès 311111101- hazak közt, a mai труб-111020

keleti torkolatanal, talalt erös falakat, és hogy az elöttük е1

terülö töltés ès árok azt latszanak bizonyitani, hogy a régi

varos falait a korona közben kezdve, az um' темп, Ferenczíelc

lerén atmenve, es a kalap-utczńkon keresztül a halpiaczon at

a Duna partjaig kell kutatnunk.

Ha Jankovích ehelyen város-fulakat ort, szerintem

egêsz allitasa têvedêsen alapszik; mert ha akarmely régi va

rost veszünk tekintetbe, ès maganak Pest varosanak meg mai

napon itt~ott a hazak közt allo régi falait is, azt tapasztal

juk, hogy késöbbi korszakban, a машет агат házicská/c

ele'bb bent a mii'osban ege'szen a falakig tely'ecltek és hozzríjuk

fragasztattak, mig késò'bben, 'mint Pesten is, a va'ros a'rkai

betöltetvén, `kz°viilröl ismét a, Мец/с hozzájuk дремать.

Ha tehat a régi falak csakugyan azon 1. 1. a. .Iankovich
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altal kijelöltiranyban hûzòdtak volna e1, azokat nem a fenne

cezett utczákon, hanem ott kell keresnünk, a hol ezen utczákban

homloÍrkal állo' házak a шт! hozza'jok éplttettekkel e's az leggen

kò'z-ä тот/юга, nézô'kkel találkoznak.

Boldogult Karácson Miha'ly akademiai tagtarsunk több

ször ñgyelmeztetett Jankovich-nak ezen allítasara, föleg mi

dön a belvaros utczait és tèreit a g.íz, majd ismêt a обгов

zetés êrdekêben felastak. Ezen alkalmakkor lattam, hogy Jan

kovlch têtele az utczakra nêzve êpen nem all; mivel, schol,

meg ott sem, hol a csatornakkedveért, peldaul a Lakatos

közben az utczakat jo melyen, t. i. helylyel közzel masfel ölnyire

is felastak,sem régibb, semujabb varosfalaknyolnaira nem akad

hattak; de nem talaltam azokat ott sem, a hol föltetelezni kel

lett a fennebbi szabaly szerinti lêtüket, ha csakugyan leteztek

volna, t. i. az emlitett utczák éríntkezö házaik közt sem., me

lyekben hijaban vizsgaltam meg a pinczèket es padlasokat,

hijaban kêrdezösködtem régi falmaradvanyok utan; mind

ezekröl semmit sem akartak tudni, de lnasoktòl sem hallot

tak ezeket fölemlittetni.` '

Egyedül egy monumentalis elnlek maradt tehat fenn

Pesten e korbòl, és ez a plébánía-templom dell tornyánale

e'szakifala, melyen az arpadkorszaki êpitêszet, a rendesen fa

ragott kövekben, a körivü parkany- diszitmênyben és keskeny

lörêsszerü ablakaiban felismerhetö. A régi varosnak tehat

ezen iranyban kellett terjeszkednie, minthogy a vaczi kapun

tûl, mintegy nehany szaz lepésnyire, mar, az uj-béesi hatar kez

dödött, mely a nyúlszigeti apaczak kolostorahoz tartozott.

Nêha, igaz, a régi varosok növekedesének tanulmanyozasa

nal mêg az utozak iranyai, a hazszigetek alakjai szolgalnak

nêmi útmutatolll; de a pesti belvaros eil'éle tanulmanyozasa

nal mêg e tekintetben .is homalyban maradunk, alig remel

hetven, hogy e homalyvalaha ezen a mòdon földerittessêk;

mert a felvilagos'ltò asatasoknak, a területek beepittetêse altal

tan örökre vége szakadt. _

Ha Rupp buzgò helyrajzi történêsznek Buda-Peströl

im jolos- munkajshoz (Pest, 1868.) oselolt. olsö tablajám s ki

gyo-utczanak шла-изошли]; való elnevezese helyes, (a XVIII.

szazadbeli telekkönyvekben es têrkêpeken идёт-игом neve

3*
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alatt a mai zsíbáros-utcza fordul elo) akkor Jankovichnak

igaza lehet, hogy a regi vares kapuja a mai kigyoï, re’

gente hatvani-utcza'nak torkolatanal .allott, valamint hogy

ezen utczanak folytatasa a mai hatvani utczanak elne

vezeserel adhatett alkalmat, es akkor az Arpad korszaku

varest, talan ûgy kepzelhetnok, hogy a nagy шест a

Rupp-foie terkepen, vagy a XVIII-dik szazad ari utczájd

nak eszakkeleti resze, mely a falso' vagy budai (шваб)

kaputol a kecskeméti kapuig terjedt, teve épen úgy a varos

hatarat, mint a hogy az kesöbb a belvarosi és sz. ferencziek

plebaniaja közti hatarnak vetetett. -—— Ha ezen fölteves

all, akkor, mivelhogy eddig sehol ezen varos falaira nem

akadtunk, azt kell hinnünk: hogy ezen e's atöbbi oldalo

kon a caros a kigyó-uteza oégén шиш árokkal, ‚саммиты;

és гагат azon kor divata szerint pala'nkolattal ¿s атм oldalt

vedo' fatornyokkal volt ellátva, mely eröditêsi eszközök azen

ban mind együtt nem voltak elegsêgesek arra, hogy a dühös

tatarraj rohamanak es azok hatalmas ostromgepeinek ellen

allhattak volna. ‚

9. §.Pest varosanak legrêgibb míieinlêke.

1864-ben november 10en közlöttem a »Pesti Naplee

Ъ n ezen czim alatt egy czikket, mely êrdekes voltanal fogva

megerdemle, hogy a feledêsböl kiragadtatva a nagyobb olvaso

kör elott felfrissittessêk. A czikk kivonatban ez:

Meg a müveszetben jaratlan is elsö pillanatra latja Pest

varosa plebaniai temploman, hogy izléstelenül beltozett hossz

hajoja a harem hajoju szentelyhez epen nem illik, azaz ege

szen mas epiteszeti kor jelleget arulja el; de ki gyanitana azt,

hogy benne a kesö goth, es renaissancenak ismetelt foldozasa

es toldezasa mellett meg korabb goth, sot romankorû rêszletek

is .talalhatolg s igy a templomi epiteszet hazankban divott

minden sztiljenek legtarkabb vegyülete s valodi sziiksegleti

tagitasok es bövîtêsek utolerhetetlen mintakepe . . . .

. . . -. Az elsö, a mi a delnyugati toronyba valo belep

temmel szemembe ötlött, azen, legnagyobb gonddal faragott

es összeillesztett eszaki negyszögü köfal volt, (I. fibra), mely



A RÉGI PmT.  37

  

(1. Libra.)

az árpádkori êpîtêszetet árulá el. De mily пазу volt megle

petêsem7 midön а falépcsökön felfelê indulván, ott, hol а lép

csö tartására. beillesztett gerendázat а falat êrinti, legszebb

románkoru, körivü párkányzatot, s felette а ritkán hiányzò

román fogazatot —— ez a. nêgyszögü köveknek kíállò êlei ál

tal kêpeztetik -— láttam. Önkênytelenül felkiáltottam örö

mömben, hol nem is gyanítám, bär sokszor elhaladtam mel

lette, egy fal, mely Pest vàrosa árpádkori templomának di

szêröl, talán - ha. alapjai felmêrhetök lennênek - паду

szerüsêgêröl is fog tanuskodni! Az az egy legalább bizonyos,

hogy e torony a. mostani deli гашиш annyival beljebb állott,

а mennyivel а mai torony szêlessêge által maga. а templom is

szélesbedett.
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Ezen disz felett all egy lörêsidomu körinel zart ablak,

melynek nyilasa mögötti setètsêgben egyedül omladék

lathato.

Siettem felfelé7 de minèl feljebb jöttem, anual inkabb

csillapodott kedêlyem -— a faragott kövek helyett tègla vegyü

lêket, a romankoru ikres ablakok nyomai helyett a kêt külön

szakban atidomitott nagy disztelen nyilasokat talaltam.

I Atmentünk tarsammal a masik, szintên ujabb toronyba,

felinasztunk a nagy harangig - de régi faragvanyok helyett

meglehetösen kidolgozott, teinplomi jelvênyeket abrazolo fel

dombormüveket talaltam beialazva7 melyek аграф, d8 mog

anjou-kori kiralyaink nemzedêkeit sem lattak, söt talán a

törökök idejéböl sem tudnanak sokat me sêlni.

Ismèt a templom tetejére i utvan, alkalmas lépcsön lemasz

tam a boltozatokon az oldalfalakig, s valamint _a dèlnyugati,

ugy kêsôbb az êszaknyugati toronynak jo magasra nyûlo

alpilléreit s azok alatt elnyulo kêsökori parkanyzatat is lat

tam, mi vagy azt bizonyitaná, hogy hajdan a templom teteje

alacsonyabb volt.- valamint ‘jelenleg a gothizlésü szentély

is alacsonyabb a donga boltozatnal, -—- vagy hogy a régi tor

nyok elo] kiszökvén, a mostani énekkar alja a mai homlok

zattal kêsöbb êpült.

A boltozat legmelyebb pontjanal sokkal' magasabb a

templom fala, de itt a gerinczezetnek, esûcsiveknek semmi

maradêkat nem talaltam. A szentély boltozata, mely nagyon

.szabalytalan7 s fôleg a föoltar felett a goth jvelleget egêszen

elvesztê, azt lat.C zik tanusitani, hogy a diadaliven túl a szen

têly csak egy hajoju volt; mert itt nemcsak a nyolczszög

harom oldalabol allo zaradêk mêg faragott kövekböl all, s

meg joval feljebb emelkedik itt-ott a boltozatok felê7 hanen),

ha nem csalatkozom, mêg e zaradékon ot ablaknak majd

liaromszögü — igen csúcsos ivů ablaktagozata latszik, me

lyek közt egy,me1y a deli hosszfalhoz legközelebb all, atöbbi

egyenlönél joval szélesebb és talan magasabb is. _ 1.

Meglehet, hogy csalodom; de mind a termèsköböl áIlo

jelenlegi külsö fal7 mind annak ablakai ês tamai utan itélve,

azt hiszem, hogy ezek voltak a rêgiebb gothizlésü'templom

falaiban felnyulo magas ablakok; ezeket alul едем а „en_
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tély talajaig attörvên, folytattak, es segêdnyalabos pillérekké

idomitottak at, mig a szentély tagasbitasara a körüli'utò mel~

lêkhajòkat hozzaragasztottak.

Futtaban itt-ott faragott ködarabokat is lattam a

régiebb korbol, s a deli oldalon kiszökö, szintên anyolczszög

haroml oldalaba vègzödö kapolna nem maradéka-e a régi

kereszthajonak, oly rövid idö alatt nem tudtam megha

tarozni.

A külsö toronyban semmi nyomat a romankoru, de a

gòthkoru êpítêszetnek sem talaltam; azonban ezen rövid

ñgyelmeztetésem talan elégséges lesz arra, hogy a régêszetet

kedvelö èpitészeink e templomot nagyobb figyelemmel

vizsgaljak.

A pestvarosi plébania templom, tornyaival együtt,

nezetem szerint öt külön korszak jellemêvel bir; romankori,

kora es kèsö gòthkori, valamint legalabb kétszeri renaissan

cekori hozzaépitéseknek ès átidomitasoknak jellemével. Érde

kes lenne akar a varosi, akar egyhazi okmanyokból és sza- ‚

madasokbol stb. legalabb a harom utolsò idöszakot tüzete

sehben meghatarozni. ч

Midön arehaeologiai tèrkêpembe Pest varosahoz, a

csúcsiv es félhold mellé a romankori jelt kêk irònommal ünne

pêlyesen bejegyeztem, gondoltam mas fövarosokra is, melyek

miiemlêkekben oly gazdagok, melyeknek nyilvanos epületeik

maguk is elêgségesek, hogy a vidékît napokig mulattassak ;

midön nekünk nemcsak hogy egy kitünöbb templomunk sinos,

hanem az, a mely lehetne talan, чаду soha sem készül el

egészen, vagy a most fennalló rêsze is aldozata a zordon

idök viszontagsagainak, vagy csak szazadok mulva fog mas

stylek és mas izlêsek befolyasai alatt befejeztetni, hogy igy

magat szazadok tanujava kinövén, belvarosi szomszèdjanak

toldoasra, foltozásra, tarkitasra nêzve méltò parja lehessen.
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‚ III. -

А mtsrdúlssml a vegyesházi királyokig.

10. A varos nemi kivaltsaga. - A Rakes, es

a n a g y a r о k.

A tatardûlas utan visszatêrö kiraly 1244ben Pest varosa

lakoi szamara (hospitum de Pesth) az elveszett szabadsagleve

let megujitja; e szerint: a kiralyt az altala szemêlyesen vitt

liarczba a varos 10 katonaja köteles követni, senki a varesba

eroszakkal nem szallhat, a polgaroknak nem szabad külsö

haztelkeiket eladni; lelkeszeiket szabadon választjak, vala

mint a polgarnagyot is, stb. Tovabba rendeltetikr hogy villa
Kuer,lKo'ér a mai Steinbruch a lakek közt aranylag felosztas

sek, es az aru- allitasi jogot a Dunan birjak, sok egyêb kivalt

saggal. (1. Fejêr, Honi varosaink. 39. l.)

Minthogy IV-dik Bela kiraly a vedtelen haza veszelye

böl a jövöben szükseges elöre gondoskodast tanùlta, több

helyen a birtokosoktol ero's тат becserelt, masokat epitte

tett, es mivel a budai hegyen is, in monte Pestíensí. 1255-ben,

mar meredek hegyen valo fekvese miatt is elég eros, a tata

rok altal nem könnyen beveheto 11j odrat epittetett, (1. Podhr.

Buda es Pest 22. l.) es mivel ezen epitesnek êpen az az eka,

hogy a Duna is vedelmeül szolgal, in medio Regni nostri col

locavimus ad defensionen castrorum, que circa Danabíam

edißcarifecímus, (Fejêr, Cod. Dipl. IV. II. 222. l.) alig hi

hetö, hogy ennek mintegy elövaraul es vedo hidföül Pestet ne

tekintette, es azt ujra es jobban meg nem erösitette volna.

Ezen idöszakbôl is keves iigyelemre mélto adatet tala

lunk, a mik megvannak is sem Pestnek akkori müemlêkeire

sem eröditési müveire, de meg egyeb törtenelmi fontossagu

te nyekre sem vonatkoznak. I

Leginkabb csak a Канат) az, mely, mint a honatyak

 

1) Dr. J. Schuster : Geschichte der Stadt Pesth 1815, azt állitja,

hogy Rákos annyit jelent mint népgyüles, melyet szabad mezo'n tar

tanak, mely szokást a szo'vat egyûtt a magyarok a пептиды; tanul

ták. - Ha. véletlen nem a deos patak szelné at Rákos mezejét,

hinni lehetne ezen meset egy külföldi szájából, de hogy magyar

cmber ilyesmit ir, es meg hezzá Schams Ferenez is 1821-ben kiadett

(è.
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és seregek gyülhelye, a közelfekvő város hírnevét fentarta és

emelé. Itt állott meg már I. Géza király hadaival, descendit

in Raines. (1. Thwróczi krónikáját, II. 52.1.)

Itten 1289-ben IV. László visszaadja a rákosi ország

gyülés alatt a nyúlszígeti apáczaktól elvett birtokokat. (Fejér.

Cod. Dipl. V. III. 456. 1.); bár van e századból arra is példa,

hogy a honatyák 1298-ban és 1299-ben Pesten gyülekez

tek. (1. Wenzel többszöri. h. 108. 109. 11).

Ватт nagy hírnevét, sőt azt hogy magukat a magyar

országgyüléseket is röviden csak Rákosoknak nevezték,

bizonyosan köszönheté azon jő emlékezetnek, melyben a pes

tieknél azért maradt, mert több ezer fegyveresnek a város

közelében való táborozása vagy tanácskozási tartózkodása

alatt a városnak nem csekély előny jutott.

Ambár nincs bizonyos adatunk arra, hogy a honszer

Vezés első századaiban tartattak-e a Rákoson országgyülé

sek? mivel maga ernyedetlen buvárunk Wean Gusztáv

(Budai Regestáiban, M. Tört. Tár. I. 103.) 1286-nál azt

mondja: Első országgyülés a Rákoson Pest mellett, melyről

történeti tudomásunk van; alig fog valaki kételkedni, ki a,

magyar nemzetnek a régi szokásokban való szivosságat ismeri,

hogy e történelmi nevezetességü helyen már elébb is össze

gyültek a honatyák, bár e gyülésekröl írott bizonysággal nem

bírunk.

Már három év múlva, t. i. 1289-ikben, a gyülés itt

ismételtetett, és nem sokára reá 1298-ban és 1299-ben a

Pesten tartott országgyülések emlittetnek, melyek, ha csak

ugyan oly nagy sokasággal és az arra szükséges termek való

szinü hiánya miatt, szabad ég alatt tartattak, alkalmasint

a Rák-osnak közelsége miatt Pesten tartottaknak iratnak bár

helyesebben ezek alatt rákosíakat kell értenünk.

Rákoson >>juxta Danubium circa Pesth<< időzött alkal

masint Wenczel cseh királyis 1303-ban, midőn Háta koronával

visszavitte. (W. i. h. 112. l.)

munkája 14. lapján minden észrevétel nélkül adja, mutatja milyen

itészettel dolgoztak monographusaink. Ezt bizonyítja az is, hogy

Sehams az itt tartott első országgyülést III. András király idejére

teszi.
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1307ben a идиот, 1308-ban a pasti dunaparton

1310-ben Pest mellett a Rdlcoson »in campo Rakus circa-_

Peste: gyülnek össze a honatyak, mely szokas egyébirant

kêsöbbi történelmünkböl annyira ismeretes, hogy azt itt

tovabbis tá-rgyalni nem tartom szüksêgesnek. (1. 1V. Bud. Reg

М. Tort. Tar. IV. 93-120. ll.)_

Ha nem csekély nehêzsêgekkel jar magara Pest varosara

nêzve e korszakbol biztos adatokat felhozni, mennèl bajosabb

annak hataraba esö vagy vele hataros helységeknek hajdani

fekvèseit talalgatni. Hol feküdt az as_zla'ri birtok mely Mon.

Hist. Hung. XII. Diplom. kötet XVII. 1. em-littetik a pesti

parochiaban, 1252-ik êvben, ês 1259-ben mint Vzlar ismèt

elöjön Sull-a1 a Dunan tul a régi Pest mellett?1) этом:

ismerjük; de ki hatarozza meg Nemus-t és Nogus-t a Rákos

mellett, (talan a mai Palota hataraiban,) valamint Waard

foldjét Akos-Nyz're mellettz) melyet szintên nem ismeriìnk.

Ezeket IV. Bela kil-aly a nyulszigeti apaczaknak adta. (l.

Podhr. Hist. Dipl. Buda-Pest. M. S. fol. I. 211. 1.)

Ezen apaczak joszagait, t. i. Jenöt és Uy-Bécset, emliti

Rupp idèzett munkajanak 269. l., nevezetesen Uj-Be'csro'l,

melyet a mai deszkasok helyére teszen, ês azon versengêsek

rol, melyek e birtok miatt Pest varosaval tamadtak, azt irja:

[lj-Becket, hajdan a Bechi csalad birtokat, IV. Bela az ott

levö palotaval együtt 1268ban az apaczaknak adta е szavak

kal: »quandam terram nomine l'Vg/bech uacuam сит pala'cio

super eadem existenti dicto Monasterio de Insula duximus

conferendam. Sed quia de ipsius terrae`qua1itate et quanti-`

tate nobis ad plenumnon constabat, misimus ad dictam terrain

Magistruin A. (chatium) Prepositum Budensem et Magistrum

Ambrosium Comitem Capelle domine Regine karissime con

. ‘) Pesty Friyyes akadémiai tagtarsuak és régi lielyrajzunk` er

nyedetlen és szerencse's buváranak köszönöm azon ñgyelmeztetést,

hogy Oszldr és Silly puszták ugyanazok, nielyeket most is Isaszeghez

délkeletre találjuk.

2) Ákos Nyire'rò'l az a véleményen, hogy ez az Isaszeghez tar

tozó Nyiregyház nevezetii puszta, mely 1499. évben praedium qu

néven is elo'fordul, a mido'n t. i. Gyulafy István neje Dorottyaitteni

részbirtoknira nézve bevallást tesz. (Решу Frígyea.)
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sortis nostre . . . qui postmodum in suis literis nobis rescri

pserunt, quod ipsa terra uacua esset et vicina terre ipsius Mo

nasterií Jenew uocate, et eandem cum palacio in ipsa terra

existentipredioto Monasterio statuissent de precepto nostro

et mandato.« (l. Cod. dipl. Arpad. Contin. VIII. 192.)

De ezen birtokokat a pestiek, IV-ik Laszlo mas adoma

nyara hivatkozva —— maguknak követeltêk. A pert 1.281-ben

Péter tarnokmester egyességileg úgy döntötte el: hogy U7'

Béch földe a nagg árkon túl, (mely a szigetbeli apaczakolos

tor iranyaban kezdödvên a Rakoson at a soroksari utig ment)

Jenö felé, Werner grof palotaja fölött az apaczakê, a mi pedig

innen esik, a varosè legyell.’

A pesti polgarok ujra perlekedtek,és e miatt 1285-ben

Miklos grof orszagbirò Ujbech földét ujolag az apaczaknak

itèlte. _

Ügy latszik, hogy a fossa magna alatt nem a Rakos

_csatornajat êrtettek a rêgiek, hanem egy szaraz vagy vizes

arkot, milyenek a földvarakat körülvették.Lega1abbigy êrtem

a llêvtelennek Seabolf's vara épittetêsênél e szavait: congre

gatione fact-a civium, fecit fossatam magnum, et castrum for

tissimum aediflcavit de terra. XXI. fejezet. `

Legalabb igy talaljuk Pest varosa legrégibb kêpein

azonnagg árkot, lnelyet mivel nein aMargit-szigetnek ellenêben’

hanem a mai varoshoz közelebb fekszik, a Rákos árkával

semmi aron ugyanazonositani nem tudunk. ` _

Bizonyitekul adjuk Pestet egy régi rêzmetszet nyoman;
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41.»«W50д„,fsw-7.,..._»rnm-'..wп

Ezen kepnek szama 32. Experte (k) Currit jelszoval;

a jobb eldalon a legben rajzelt kez leveleket tart: »Epistelis

et Curia<< szavakkal; balra Luna-val, kinek szekeret rakok _

hùzzak. A rajz hossza 0.145; magass. 0.07. centím.

De mennyire nem hivek ezen regi kepek, mutatja Pestnek

egy masik, alkalmasint a XVI-dik szazadbol valo rajza,mely

nek hossza 0.14; magass. 0.134 centim.

  

~ А fossa magna `erdekeben közlött ezen kepen a. varos

belsejet eszmenyitve latjuk, s igy sokkal kevesbbe megbizhato
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mint az elöbbi, föleg a templomoknak a. város déli szegletên

valò összecsoportozasa egészen hibás.

  

...-1.- d¿ses и

  

l; ‚
.‚ ,. )

(4. fibra.)

Álljon még itt Pestnek egy harmadik rajza is 1602böl;

mecsetjei és hazcsoportjai meglehetösen közelitik a valòt,

de az erödmények és vizarkok csak eszmènyitve adat

nak elö.

Az eredeti rézmetszet hossza 0.26 ; magassgáa. 0.15 cen

tim. E rajzók а muzeumi könyvtárban: Iconismi urbium etc.

gyüjtelekes kötetekben feltalálhatók.

Vègre а Haeuffler Buda-Pestje 97-ik lapjához kötött,
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1649-böl szarmazo képen is, a varost körülövedzö vizárok

sokkal közelebblall annak falaihoz, mintsem hogy azt a Rá

kos-árokkal összezavarhatnok.

11.§.Avaros régiihatarai.-Uj-Béch.-Becz

ivara.f-Afrisachi ponzek.-A pesti hajosok

kal valo galibak.

Nem . lesz talan minden êrdek nélkül, ha e helyen a

varosnak êszak fclê eso, 1281-iki hatararol tüzetesben meg

emlékezem ; bar a bizonyitêk mindjart sokkal késöbbi idöböl
valo, ezt egêszen érintetlenül hagyni mêg sem akartam. . I

Elöfordul ezen hatar- leiras Ui  весь helysêg (villa

Uj-Bêch) hatarjarasakor, ès mivel a hataroknak nagy rêsze

a mai fövaros területên talalhato, de többnyire mar ismeret

len, szolgalatot vèlek a tudomanynak tenni, midön egy a m. kir.

Curiaz' levêltarban talalt igen becses torkêpet és a pernek azon

rêszêt felhozom, mely a dolog felvilagositasara szolgal.

1752-böl valo azon tanuvallatas, mely az 1738~dik êvben

a ny'ú/sîígeti apcícza kolostor hajdani birtokara nêzve a pest

varosi közönség Aellen emelt perhez csatoltatott. Az elsö ket

tös hatar volt a Duna mellett azon Magg тещ túl, mely

Pest varosat (villa Pest, és nem castrum Pest) övedzi Jenb'

helysêg rêszèrôl Verrier grof palotaja fölött.

1) Е1 nem hallgathatok egy tényt, mely ezen ладу ároknak a Ra'

[сов árkdval valo fölcserélése ellen tanuskodik. Midön 18H-dik évben a

kishid utcza hosszában igen mély, csatornának valo árkot ástak, kérdem

Haag Gyulától a mi'ivezetö pallértól, vajjon nem akadtak-e épületma

radványokra vagy bastyafalra? A homokos talajra mutatván az értel

mes és hitelt érdemlo' pallér, azt felelé : hogy e helyen a föld mindeniítt

egyenlö, de találtunk, ugymond, Wagner építész ur vezetése alatt az

nj bankot építvén egy mély arkot, mely a Dunától kelet felé huzó

dott, 14' mély és 16' széles volt. A föld különbsége, és a nyirkos

talaj eléggé bizonyítak, hogy itt liajdan mesterséges csatorna hu

zodott. És valoban, nemesak mi emlékezünk а. régi, ott allott har

minczadot körülvett árokra, mely idôvel mindinkább betemettetett

de elôfordul ez majdnem mindazon pesti régi rajzokon, melyek а.

török foglalas alatt kész'últek. Igy nemcsak valósziniì, hanem biztos~

sággal állítható, hogy a régi Pest hármas árokkal volt védve, av»

val t. i. inely a bástyakat kiviil köriìlfutá, a паду агент, (а tann
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A Pesthez csatolt tél-kep Verner grôfpalotáját(pa1aoiurn

az 1268-ki okmanyban) teszi azon llelyre, hol hajdan egy

nagg köhalom, valami puszta épület maradvanya volt, melyen

egy kûtoll kivi'll a hatarkö is allott és sz. .Ianos kapolnaja1)

volt emelve, iranyaban a felsö Duna-sor mai 6-dik szamanak,

szemközt a budai kiralyi varral. Emlêkül meg mai nap is

nevezett szentnek szobra az emeleten latható. Hogy e helyen

a varos hatara vègzödött és Uj-Bêcsê kezdödött, bizonyitja a

harminczat feli'llmuló, többnyire koros emberekböl es mêg

korosabbakra hivatkozó tanuk vallolnasa, mely a török bir

toklasig visszafelê terjed. A tanûk egyhangulag mondjak,

vallatas több helye szerint száraz Всё/юта]; Штык) те1у a ma

Wurm-udvar s iparbank irányában terjedt, és talán а moluár-toiisl

vêgzödött; végre a kis Rákos árka, mely sokkal tagabb körben a

mai külvarosokat majdnem ketté szelé, és az alsó faraktáraknál a.

Dunaba ömlik.

A regiárok,me1y a talaj felé mindinkább szükült, Eisele llaza

délkeleti sarkától iranyult az iparbank házának kapuja felé, l'lgy,

hogy annak két pillérje, Haag állítása szerint, épen a régi árok part

jain all; folytatasat pedig а magyar király nevii fogadó tel-ületén

kell keresni.

Az ároknak nyomait még azon mélyedésekben is véljük ta_

lálni, melyek a mai szénpiaczon még a. mûlt szazad vêgén a vadka

csák vadaszatat tevék lehetövé, és melyek csak a nagy árviz után

az orszagúton tî'îrtént óriási feltöltések altal ti'mtek е1.

UE карата a rêgi sóház mellett emeltetett a Dnnaparton 1755-ben

a sótisztek által, s e szazad elején lei-ontatván helyét a Lloydépii

lettöl a Dunaparton délre fekvo' Scheffer, most Stipsitz-féle ház

(feldunasor 6. sz.) holnlokzatan lathato sz. János szobor jeló'li, (1.

Rupp. Buda-Pest 266.) — Ezen említett düledékek inkább Zsigmond

korabeli torony maradvanyainak tekintendôk, mely tornyot, mint mál

harom датам eléröt, a yDunanak vas lanczczal való elzárására. akarta

Zsignlond használni; de soha ki nein 1611 építve, ámbar a szükséges

kövek körülötte hevertek. (Podhradczky. Buda. és Pest. 64. lapon.)

Jankocich, valamely „зиме фазе: maradványának tulajdonitja;

azon még egyrészben fennalló diiledékeket, melyeken sz. János ká

polnája. épittetett, mert hogy közhirböl Zsigmod király hidjának

állítsam, egy történetiró vagy oklevél altal sem tudósittatom. Мазок

a diiledékek is Ó-Buda'n a лет folya'sa mellett, talaltató római építés és

köforrasztás módjával egészen megegyeznek. (?) Magyar szónemzé

leben 56. lapon.
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hogy a pesti hatar csak 100 lepésnyire (a 26-ik szerint 300

lepesnyire) van a náczí kaputol, melyet a török vilagban bécsi

kapunak is hittak, mivel [Ii-Bees fele vezetett; ezen hatar

könek iranyaban a hid allott; itt tartattak a barom-vasarok;

a sohazon felül Pest felê egy hajitasnyira felallo köoszlepig

tartett a pesti hatar; az 1723-ban a svabokat leverö szeke

resek közt tamadt perlekedesben a pesti fuvarosok azt mond

tak a palotaiaknak, kik az [lj-Bécsnels nevczett körakasen túl

allottak, csak a peste’ Лат-топ й22ап‹5па!.:‚ majd elbannanak

velük, hogy elölük a fuvart elkapkodtak; emlitik azt is, hogy

a pestiek a jenöi templom- vagy kastelyforma epületet a Ra

koson innen fundamentomostòl elhordtak. stb.

Leggyakrabban elofordul egy monda, a melyet bar

masok is igy adak elo, az 5-ik tanu sajat szavaival ho

zunk fel: .

»Quintus testis agilis Joannes Szabo Pëczeltcnsis subditus

Dni Alexandri ‚вант/од!» ann. 62. juratus, examinatus fatetur:

mêgh gyermeksegêben az többi közt egyszer Pestramene

telekor halotta az vele ott levö öregh emberektol mulatas

közben, hogy Bécsbó'l Висит olly forro'n el [едете vinni a

kását, hogy Budán asztat kostoló Embernek megh égetne’ a

száját, melly dologh minthogy lehetetlennek laczatott a fatens

nek, mivel Becset igen messze lenni örökê halotta, igy`ma

gyaraztak a Vinek nem lehetetlennek lenni, mendvan: latode

hol van amott a Duna mellyet a Soo haz eranyaban ama regi

kůrakas melyen kút is van, azt az elött Uff-Bécsnek hittak a

regiek azert onned Budara forron könnyen el lehetet vinni a

kását.« .

Mindezen tanuk vallomasa daezara, kik Mater Sígrac

Rosa panasza folytan Pest varosa ellen kihallgattattak, meg

maradt a regi hatarjaras ervenyeben, melyet -Karcz _János

Ignace budai cs. kir. kamarai Administrator jelenletêben Pest

varosanak biraja Proberger Jakob es a tanaes, (шиит Ja

nes kaposztas-megyeri és paletai, Bem'czky Tamas czinkotai,

Ужму Janos sz.-miha1yi, sz.-1örinczi es gubacsi,vegre Osztro

luczky Janos kereszturi földbìrtokosok ellen tartatett, és

melyben a török haboru alatt menekvo apaczak reszero'l

senki sem birt ellenmondani. А hatar, ezen döntö es többe
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nem is zaklatott itélet szerint, melyet 0 П. függelék X-ik

5201110 01011 egêsz kiterjedésêben közlünk, èszak 1<01011`010

ugyanaz, mely mai napon is Pest varosa birtokat 0 többi

szomszêdoktòl elvalasztja.

.Hogy ezen nagy szolgálatêrt Sötér Ferencz Pest-Pilis

Zsolt megyêk alispánja Pest városanak háláját ês ре511110201 ¢
illetö kivaltsagokat imegêrdemlette , senki sem fßg"'kêtel

kedni. /

Egêszen masképen all a peres hatar dolga az apáczák

emlitett panaszló iromanyiban. Tudniillik a 2-ik hatardomb

az arok fölött a váczi ût irányaban található, hol is az 111011

tûl kèt 11105 nagy hatardomb all. Ezt a vaczi orszagûton,

101011 a mai kèt- szereesen- utcza tajan kellend keresnünk;

innen kelet felê menvên egy kis halomnal, majd ismêt a

pogány siro/cuál vannak kettös hatardombok, 05 mindig

inkabb kelet felé fordulva aszantóföldek közt egy rêthez er,

és onnan a homokhegy felê tart, melyen {ищет/011 05 111111110

nütt határdombok közt haladván, kêt utat 110511; ezek egyike

Nyir, 0 masik pedig Pasdeo felê vezet; 05 ujonnan kelet felê

iranyozva azon utig megy, mely Annyas-Nyires felê vezet, 05

ott êri a ház'mas hatá'rt 0 sz. Между keresztesez', 0 pesti polga

rok 05 0 jenez' birtokosok közt. -

Az apaczak perêhez csatolt Mattl 05. kir. mêrnökkari

kapitány 01101 051005011 05 nagy pontossággal kêszitett 11211211

têrkêpen az uj-bêcsi birtok 1101010 02 emlitett dunai 110101

kötöl a Rakosig mindig keleti iranyban balad, mint azt a

hatarjarás is igazolja; 05 ott a varosi homokbanyat, Staed

tische Sanrlgruben, mons sabulosus-t êri, melyen belül a

pogánysìrok területe keresendö. ' ч

Alig ha fog fölöslegesnek tetszeni, ha ezen a helyen egy

okmanyra hivatkozom, mely Pest vidéke megllatarozásahoz

igen érdekes adattal szolgal. Mátyás kiraly 1467-ben, Pest

varosa mellett leven, Pest-Pilis megyêk gyülêsén említi 02

0-Ъш101 ‘kaptalan Janos nevü prepostjanak 05 társainak

panaszat, hogy ámbar nevezett egyhaznak halaszatijoga, azaz

thong/a-ja (tanyaja) van Воз-822921106! 05 a megyeri rêvtöl a

kírályi задену, 0202 Csepelz'g, 05 02011 czêlból egêszen szabad

kelhetêse volt a Duna szèltèben-hosszában, úgy, hogy ahálók,

Ann. ùn'rnx. A TönT. TUD. xönÈBöL. 1873. 4
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melyekben vizakat és tokokat foganak, soha semmifêle aka

dalylyal nem küzködtek, jelenleg mêgis Rewez György,Eötvös

(Aurifaber) Pal és a sz. Miklosrol czimzett pesti koroda

mestere a halaszati terület közepêben Beczwam fala közelé

ben, a hol azelött soha malom nem allott, malmaikat a Duna

mêlyêben erösitett horgonyaikkal annyira zavartak, hogy a

rêgihez kêpest a halaknak alig felêt tudtak fogni, mi altal a

kaptalannak nem csekêly kara tamadt stb. (1. Hevenessy kéz~

iratait XIV. kötet. 235. 1.)
Tekintetbe vevén a helyisêget, melyen a kaptalanv hala»

szai mestersêgöket gyakorlak, t.- i. a Ros-szi'gettöl, melyet Bol

(Notit. Hung. Nov. III. kötet eloszavaban) Kalmanlkiraly oda

telepitett oroszok miatt, ês talan mivel êszaki vêgên [Из-010825

helysêg vagyon, Sz.-Endre szigetênek tart, és a káposzta's

- magg/eri rêvtöl (portus Moger) a kiralyi паду, azaz Csepel'

szigetig, kivancsiak vagyunk a Beczwam falait is a pesti

parton fölkeresni. —— Miutan a múlt szazadban kêszült és a

nyúlszigeti apaczak perêhez csatolt têrképen a tonga, tanya,

melyet a pestiek meg sokaig Hfmsenfangnak, captura Huso
num-nak neveztek, a Margitsziget közepel iranyaba helyezte~

ik, a mely helyen ÑVaczpauer têrkêpên is Z alatt kêt haziko

van rajzolva- és ezek magyarazata: agri ad capturam huso

num, minthogy tudtunkra a Duna mellett a pesti oldalon kot

feltünöbb faldüledêk emlittetik t. i. a contra aquíncumí romai

varacs, melyröl idêzett têrkêpünk azt mondjar Кадета posses;

siom's Jenö, es a többször emlîtett Zsigmond-kiraly-féle hidfö

rom, vagy talan mint Jankovics allitja, szintên egy romai

varacs düledêke, melyet têrképünk alkalmasint hagyomanyi

lag Кадет Palatii Vernerí-vel jelez, ès mivel ezen falmarad

vanyok csakugyan Uj-Bech területên allanak ; hajlando vagyok

Beczwaraf, melyet a rêgisêg alkalmasint a Becsei csaladdal

h_ozott összeköttetêsbe, ide helyezni, és föltenni, hogy a pana

szos malmok csakugyan a vizatanya közelêben allittattak fel.

Az egykor hirneves Bechei csaladnak Ösi birtokanak Щ

Bechnek neve is feledésbe ment a jelen korban, holott e bizouyo

san mintegy 600 êves elnevezés Pestnek êszaki külvarosara igen

illenek; utoljara olvassuk I. Zapolya Janos 1529-iki okmá.

nyaban, mely igy vêgzödik: Datum in castris nostris (in Sicam
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bria. positis feria, e szavak kitörölvèk) Bechee . . . . . . (Hazai

Okmanytar IV. köt. 451. l.) Hogy pedig e helyen acsak Pest

melletti Uj-bechet szabad e taborozas helyeképen felvennünkr

e mellett harczol a classicitast negelyzô fenebbi tollhiba, és

Rath Karoly »A magyar kiralyok hadjaratai, utazasai es tar

tozkodasi helyeie 1529-nél 294-ik lapon allo bizonysaga is, bar

az okmany julius 31-ên kelt, Rath szerint pedig a kiraly Lip

páról csak aug. 7-ên koran reggel indult Aradra. Csanad, Becse,

Pest-ujlak, Bodrogra stb. Ezen latszolagos ellentét alkalmasint

az adomanyozasnak napja és a levêlkiallitasnak mas helyen

valo történtèbol lesz helyreigazitható.

Egyêbirant akar Contra-aquincumot, akar, pedig a

hidfö romjat vegyük Несжатый, adolgon, nem êpen sokat

valtoztatunk. Itt csak azért targyaltam tüzetesben, mert

masutt a hely magyarazatat mêg megkisêrtve sem talaltam,

Midön ezen fejezetet bevêgeztem volt, véletlenül kezembe

akadt a отца levêltarbol idézett tanuvallatas, melyben a

19-ik tanu kimondja, hogy a hídfò'nek tartott körakast csak

ugyan Bécsz' uárnak hittak. S igy e helynek meghatarozasa

minden kêtségen felül emelkedik.

Pest varosanak északrol es dèlröl csekêly kiterjedêsü

hatararol megirtam mar fentebbi vêlemênyemet, mikor ité

szetileg iro Podhradczky Jozsef tagtarsunk többször idêzett

munkajat ujra atforgatva a 70ik lapon ezt olvasam: »föl

jegyzêsre mélto meg az is, hogy a Duna bal partjan igen cse

kêly volt Pestnek hatara, mert azt a nyulak szigetênek altal

ellenêben allott Uj-Bées és Jeno' helyek egészen lefelé szori

tottak. sth.

Dêlre sem volt Pestnek nagyobb hatara; mert Jankovich

Miklos szerint »Magyarszo nemzêsében<< a 69. lapon »Grassal

kovich, ugymond, Soroksar határozasa alkalmaval a hataro

kat egész a kecskeméti kapuig bevinni akarta; de a Fay

csalad levelei is több birtokokrol szolnak, melyek most

Pest varos hatarahoz kapcsoltattak. Keletre csak IV-ik

Bela kiraly terjesztê ki avaros hatarat Köéren, Steinbruchon`

tûl, úgy hogy azok, kik a régi hatart Pest mai kiterjedéséhez

illöen mêrik, azt inkabb a Dunan tûl keresik. Egyêbirant az

minden nagy varos kiterjedêsênél elö fordul, hogy a kisebb

4s
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faluk es pusztak hatarai lassankint egymasutan elnyeletnek,

miêrt Pestnek sem valhatik szegyenêre, ha a XIII-dik sza

zad kezdetên oly csekély hatarral birt, mint a milyent okma

nyilag bebizonyitottunk.

Pest varosa szabadalmairol es terheiröl elég boven em

lêkezik Rupp i. m. 271. 1. Mindazaltal vannak pontok, me

lyek .ott nem emlittetnek. Peldaul IV. Belarol irjak, hogy

a pesti pelgarokat, sz. Istvantol nyert szabadsaguk nyoman,

minden adotol az egêsz orszagban felszabaditotta. (Podhr«

Hist. Dipl. BP. MS. II. 590. es u. a. Buda es Pest 74. 1.)

А2 1246-ki ekmanybol (Fejer Ced. Dipl. IV. Ш. 544. et

IX. VII. 6 5 7)megtanuljuk, hegyPest reszêrol Henrik Olbrenth

ña, IVillam, Herbert, es Henrik harangöntö es a'pesti nemetek

pristaldusa pert vittek György teleki es Lorincz kanai

apatok ellen, kiktöl szoloket bêreltek. Ezekert sz. Mihaly

napjan 10 marcat jo frisaehi penzben fizettek es a veszpremi

püspöknek a dezsmat adtak. (Rupp. i. h. 240. 1.)

Kitetszik ezen szorultsagos idöben az aquilejai patri

archa es a kisebb nemet fejedelmek penzeinek nalunk elter

jedt hasznalata ; mivel a tatarek masodik dulasa elött elrejt

vên hazankñai penz kêszletüket, a sok frisachi lelet, melyre .

mind untalan bukkanunk, könnyen megmagyarazhato. Ezen

esetben a rêgêszet a törtenelmet kiegesziti es erösiti.

Sek baj volt a peste' hajósokkal is, kik oly tekintelyes _

folyonal, milyen a Duna es oly elenk kereskedesnel, mint e

ket varos, vagy inkabb az orszag Dunan-inneni es Dunan-tuli

resze közt folyt, nagy szerepet jatszottak. 1286-ban emlittetik

Heymo mint gazdajuk, emberei Stephanus, Siboltus es Lifar

dus; ezek megesküsznek, a budai kaptalan lectora Ambrus

mester elött, hogy a budai templomnak pênzletartoztatas

altal semmi kart nem tettek'. (Cod. Dipl. IV. IH. 479.) -

Azonban ezen panasz ismeteltetett 1273. (и. о. V. II. 114.)

és 1297-ben (u. o. VI. II. 66. -- Ezen gyanusitgatasok utan

következett 1283-ban hatarozott ellenszegülesük, es ügyved

jük Albert követeli: hogy az eddig a budai kaptalannak

ñzetett hajober harmadat a hajosok sem a peste' sem a jenei

revtöl ne ñzessek. (u. о. V. III. 300.)

A hajosok e tervszerü ellentallasát 1285-ben Lodomêr
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esztergomi érsek abban keresi, hogy az idöszerinti tatar-ve

szedelem alatt a rêvêszek nagy gazdagsagot gyüjtöttek, mely

öket elkabította, es a budai egyhaz nem csekély karaval а.

forradalmi têrre vitte. (Fejér, Cod. Dipl. V. III. 299.)

1285-ben a kunok közül többen a tatarokhoz menekül

tek. Biztatasukra emezek másodszor is beütöttek Magyaror

szagba és Решу haladvan mindent fölperzseltek. (l. Thwròczi

Chron. Hung. II. LXXIX. fej.)

1288-ban hataroztatott, hogy a рези: és budaí polgarok,

midön Banhydan atmennek, akar Esztergomnak, akar pedig

Doroghnak menjenek, az esztergoini föegyhaznak a vamot

fizetni tartozzanak. (Podhr. Hist. Dipl. BP. II. 591.)

IV.

A vegyesházi királyok шт a török foglalasig.

12 Egyes êrdekes adatok. - Ismêt a pesti

hajósok. - Egy régi haz története.

Mêg ezen korszakban sem igen bövelkedünk Pest

varosa mííemlekeire es epitrnényeire nêzve sokkal több adat

tal mint az elôbbiben ; de a törtênelmi mezö is fölötte parlag,

az adatok többnyire ingatagok.

Nagy volt e tekintetben sajat iròink gondatlansaga,

úgy, hogy csak az itt-ott nagy bajjal gyüjtött egyes, és mint

egy esetleges fóljegyzêsekböl vagyunk nêmileg képesek vala

mit ezen mûltbòl gyanítaskêpen elmondani. Hozzajarul mêg

az is, hogy midön a közelmult szazadban, vagy csak nehany

êv'tized elött is a rêgibb hazakat, vagy a varos falait bontot

шк, senki sem talalkozott, ki azok faragmányaira, felirasaira,

épitêszeti anyagukra figyelt, ês hü kêpüket legalabb csak

rajzokban adta volna at a jelennek.

Azt az egyet bizonyosnak tarthatjuk, hogy midön ki

ralyaink szêkhelyüket Fehêrvarról Visegradra és késöbben

Budara attevêk, Pestnek is kellett nemileg emelkednie; hogy

pedig az uralkodòknak ezen közelsêge hatással ne lett légyen

а папаши szèkvaros mintegy külvarosára is, alig lehet

elgondolni.
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Az adatok hêzagos volta miatt kênytelenek vagyunk

itt is, mint az egyedüli lehetsêgest, az összefüggês nêlküli

kronikai rendet követni azon feljegyzêsekre nêzve, melyek

fövarosunkat közelebbröl êrintik.

Igy olvassuk Thwroczi ‚0111011. Hung. II. LXXXV. feje
zetêben, hogy midön lWenezel cseh kiraly nagy haddal Ma

.gyarorszagba jött, hogy fiat Lciszlo’ (Wenczel) kiralyt maga

val haza vigye, Pest környéke'n a Duna mellett telepedett 1е,

mig a koronara és a budai tûzokra szert tehetett.

1306-ban pedig Otto kiraly Pesten törvênyt mondvan,

azon` birtokot, melyet )Valter budai polgarnak gyilkosai el

foglaltak, a meggyilkolt fianak szamara visszaadatja. (1.

Podhr. Hist. Diplom. Civit. Buda-Pest, II. kötet. 345. l. MS.)

A pecsêten, mely ezen okmanyon lathato, Podhradczky szerint

a magyarorszagi kettös kereszt koronabol emelkedik 111, 1101011

ha a pecsêt ugyanaz lenne, melyet Pray Syntagmajaban a

XI-ik tablan közöl, vilagosan harmas dombot mutatna; azon

ban a 1161 pecsêt körirataban is különbsêg fordul 616, mièrt

is csak az idêzett pecsèt latasa utan lehetne a ketelyt elosz

latni. (Podhradczky az okmany hollétêt elhallgatja.)

Egyik adatunk 1308-bol valo. Midön t. i. november

27-ên a budai felsò' mir a papai követet, curiajaval együtt be

nem fogadhatta, valamint a kiraly-valasztasra eljött föurak

fegyvereseit sem', a papai követ a kiralylyal együtt a varral

altalellenben fekvö Pestre hajon ment at, követtêk öket a

fopapok ês az orszag zaszlosai a domokosiak telkêre, mely a

folyò mellett feküdt, hol a kivancsiak sokasaga mar regen

varakozott. -— Itt valasztatott tehat Robert Karoly, itt mond

tak a Te-Deumot, mig a kiralyt többször fölemeltek. (1. Fejér,

Cod. Dipl. VIII. I. 267. l.) _ A автомат/1 62 idöbeli kolos

torat Rupp Jakab, »Buda-Pest és környêkênek helyrajzi torte

nete czimü jeles munkaja<< I. tablajan a mai halpiacz (161

nyugati szögletébehelyezi. (Hasonllitsd u . o. a X-ik fejezet III.

§-at 244. es k. 11.) .

1313-ban meghagyatik a budavari, buda-külvarosi ès

pesti (in antiqua Pest) polgaroknak, hogy a Bela kiraly ide

jetöl fogva ñzetni szokott, és Istvan, valamint Laszlo kira
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lyoktôl is meghagyatott adot a nyulszigeti apaczaknak meg

fìzessêk. (Co-d. Dipl. VIII. I. 508.)

1325-ben Pettermannus es Pesti Marton (Martinus de

Pesth) emlittetik. Ugyanott elöjön a farkasholm is, mely Pest

megyêbcn Rakos folyonal fekszik. (Haz. Okmt. III. 79.)

1329-ben Janos, budavari igazgato és kapitany örök

l idöre adja at Comes Simonnak, pesti bironak az Ujmálon

'(Rupp. i. h. 219. l. Sashegg aljanak tartja; a mint e szo mal,

midön szölöröl van szo, mindig a hegynek aljat teszi) fekvö

szölöjêt, mely Joseph-nek és Kömüves Henriknek, kit Taucher

Inak is (talan Tanzer ?) hiaak, szöleik közt feküdt. (l. Podhr.

Hist. Dipl. BP. MS. II. 363. 1.) _ '

1380-ik evben Pau/us de Pesth, notarius curiae nostrae

fordul elö Nagy Lajos kiraly levelêben. (Pesty Frigyes jegy

zeteiböl.)

A hajosokkal a mult szazadban sok veszödsêggel

`elfojtott baj, e korszakban ujra fölmerült. Ugyanis a budai

'prépostsag elöljaroja Andrés a pesti és budai rêveszek

ellen panaszt emelt; ezek részèröl Ulrik Stalcher mellêknevü

birajuk jelent meg s tarsai Miklos Inghard veje, Henth (talan

.helyesebben Hench ?) Ipoly íia, Gyan'ês Нет]: TÍzechen mel

.1éknévvel. Ezek az össz'es révész- és hajos testi'lletet kêpvisel

шк; azonban jelen volt Janos inester, Hench fia a budai var

igazgatoja is és Pest varosanak biraja, a dolgot ugy egyez

tette ki, hogy a rêvêsztestület ezentúl a szürettöl kezdve sz.

Marton napjaig a pesti polgarok sajat szöllöjükben szüretelt

Íborat rêvbêr nêlkül köteles a Dunan athozni. (Podhr. i. h.

II. 359.)

Ugyanezen rêvêszeket sujtja Erzsébet [сгинула 1345-Ъеп

-kelt rendelete, mely szerint a budai ês pesti révészek minden

mazsa sotol, legyen az eladva vagy nein, illessen az pesti vagy

budai polgart, rêvbêrt iizetlli kötelesek. (Podhradczky i. h.

II. 372.)

Majdnem egy szazad folyt le, mig ezen elêg szaraz teren

Vismot egy-kot okmanyi adatra szert tehetünk; de minêl rit

.kallbak ezek, annal nagyobb èrdekkel birnak a varosi egyed

irora nêzve, fökêp, ha, mint az itt felhozando eset, majdnem

710 êven at fonodik, és ezen ido alatt sok emberrel és azok
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különféle viszonyaival ismertet meg. Kůtföül а »Hazai Ok-

mánytàn I. kötetêt idêzzük, hol 329. laptòl kezdve 394-ig és

még tovább is feljegyezve találjuk egy ház töfrténetét, melyröl

Ráth Karoly а Magy. Akadèm. ÉrtesitöIV. II. 408. 1. em»

lékez-ik.

1432-ben Венам/70 На Jànos szorultságban leven, nagy

Мыши) а sze'natéren,=') mely а Dunán tùli alsò-hêviz mel

lett fekvö sz. Erzsêbetröl czimzett kòrháznak (1. Rupp i. h.

166.) tulajdona és vele szemközt fekvö háza egyik, és János

Jakab ñának háza közt а másik oldalról fekíídt, eladta Diálc

Imre (Emerico literato) et Anthonìo Sartori (Szabô Antal

пай) так sògorának, valamint Поп és Erzsébet asszonyoknak,

mint saját nejênek ês Diák Imre növérênek, а telekkel, ud"

varral, falla] és а f2.1 mögötti kerttel.

Ezen ház Pesti тот Imre leányával Лопата! Pesti Kis

Györgyre (Georgius ранив) ment at, ki а királynál ês а,

beszterczei grófnál panaszt tesz 1453-Ъап az ellen7 hogy nemesi

birtoka telkét ès а rajta, àlló köházat Hung/adi János a. haj

dani török császár leányának кишат nemes kisasszonynak

adományozta.

Három évvel kêsöbben t. i. 1456-Ъап V. Lászlô király

salgòí Thewrek Решит hü szolgàlatiêrt és sebeìêrt nagyobb

jutalom hiányában egy köházat ajándêkoz Pest városâban.

генам е haz аут-тату János ês Kerêk- vagy Szekêrgyártò

1) Érdekes leend idövel a „у: házat tudományosan 1eirni.Hogy

városaink e korszakban nagy részt faházakból атак, kétséget sem

szenved. Hiszen hasonlót még mai nap is, sok fagazdag, félreesö

városban találunk. Hogy Pest többi háza nagyrészty fából épült, márA

az is bizonyítja, mivel itt is, másutt is, а шиш külön kiemeltetík.

Budán a várban, a királyi fövárosban nem vagyunk régi maig fen

á,116 köházak hiányában, bár külsöleg és belsöleg is máx' többnyire

átváltoztattak; hogy ilyenekeiJ Pesten épen nem találunk, nem any

пуп-а а vég elpusztulásnak, mint inkább annak szeretném tulajdo

nîtani, mivel egyáltalán csak csekélyebb számmal létezfsek; mert

különben а sok ásatás, építkezés közben, csak kellene hébekorban

valami nyomukra akadni.

2) видит alatt nem a. mai, abelvároson kivül fekvö területet

kell értenünk, hanem ezen név talán inkább a, mai Наши-сёмги fe

lelne meg, melyet Rupp régi térképén buza-tér'név Мам; említ.
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(витраж) Jakab pesti polgarok hazai közt,ès Zsígmond,

valamint Albert királyok отдадим], kertjével és más egye'b

градиента együtt Agnesnek Murad еще csaszar nejênek, ésv

катят leanyanak salgôi Thewrek Pal nejének adomanyoz

tak, jelenleg pedig magaraThewrek Palra szarmazott at.

1459-ben fenebb említett Pesti Kis György, Ilona. Pesti

Diak Imre özvegye es a masik Ilona t. i. az elöbbiek leánya

>ès Kis György neje a mar leirt nagy köhaznak,mely a sze'na

téren allt, ‚сем: mindennemü fa- ês köêpitmènyeivel együtt 50L

arany forinton (auri puri, boni et iusti ponderis) eladtak

Cecas Murath török csaszar Katalin leanyanak és fêrjênek

liptòi Nagy „тлевший (Johannis Magni de Lipthow).

Huszonöt êvig nem birunk adatokkal ezen házról, mig

1486-ban egy okmanyban ismêt fölmerül; t. i. Corvin Mátyas

kiraly geszthelgi Nagh Jánost megerösíti azon pesti haza`

birtokaban, mely a Buzapyaczya utczaban (in vico) fekszik,

és Zsigmond, Albert, Laszlo királyoktôl, valamint Hunyady

Janostol Katalinnak Cecus Murath csaszar leanyanak ado

manyoztatott; egyszersmind biztosittatik, hogy hazainak

minden kivaltsagaival êlhessen,azvneki ês nejênek uji'a confe

raltassêk; a varosi hatôságnak pedig meghagyja, hogy ezen

adomanyozast tiszteletben tartsa.

1488. Nemes Katalin asszony hazat, mely a buzapia.

ozon (in Teatro frugum) feküdt es neki êleteben lakasul

szolgalt, valamint minden más vagyonat Murath Beg fianak

Orchánnak, íivèrênek és gesztheli Nagy Jcínosnak, férjênek,

hagyja azon föltétellel, hogy egyiknek vagy masiknak halála

utan a haz a fenmaradte legyen.

1496-ban Nagy János kêszite vêgrencleletêt,melyben az

egész hazat a сжимал (domino Cesari) hagyja azon fölté

tellel, hogy ezen engedêly fejébenlOO aranyat adni tartoz

zêk, melynek mikêpeni felosztasa rêszletezve van.

Ugyanazon êvben emlittetik Barachy Mihaly tartozasa

is, kinek Nagh Jáuos ouriájan levö földeket 19 forinton

eladott.

1498-ban детсаду, a hajósok. birája, Cházár Katalz'ntól

(Katherina Chazar) a Benchyg-féle házat egy masik szom

szêd hazzal, mely 1000 frtot ért, akart fölcserélni. Ezen házV
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valòszinüleg az, melyet Ватагу István, mint hajdan Gergely

nek tulajdonat Анат; pesti plêbanosnak ugyanannak budai

Szombathelyen (a mai disztêrnek deli, a két varkapu közt

fekvö rêsze) fekvö hazaêrt örökösen elcserêlt. (Rupp, i. h.

i267.) E pesti haz szomszêdai valanak,dê1rölMatyas szücs,

északra Tamas kovacs haza, nyugatra pedig a plêbania tem

_plom kertje feküdt.

Alig ismerünk a régi vilagbol hazat, melyröl annyi ada

tunk lenne; de az idézett czikk meg többet is tartalmaz, me

lyekkel az elöbbieket kiegêszitjük. Igy Huszár Pe'ter, Pesti Kis

Györgynê, II. Ilona leanyanak, III. Ilonanak férje, e hazat

magaènak mondja. Ebben neje öregatyja Pesti Deak Imre

halt meg és ezt, midön Zsigmond kiralytol Murad Cecus

impetralta, ennek leanya Katalin eröszakosan birtokaba ej

tette. Mert midön emlitett Pesti так Imre özvegye I. Ilona '

asszony Szentfalván (Erzsèbetfalvan, Gellérthegy alatt a sa

ros-fürdön tûl terjedö helyen) lako Thynney Bertalanhoz ujra

fêrjhez ment volna, és ottan hosszabb ideig а hazan kivül

mulatna, nevezett Katalint György, Pest varos biraja ide

.szallasolta el. Az e miatt tamadt perben felhozatik, hogy

нищал; János kormanyzo a hazat a török csaszarnak adema

nyozta. Benchektöl vette e hazat Deak Imre, ès a czaszar

elöször a Zegedy Pal altal lakott Chabay Domokosfêle hazba

lett beszallasolva, de mivel ez szamara nagyon szük volt, azêrt

` Deak Imrêt a magaébol eröszakosan kidobtak, és majdnem

agyonverték.

A per folyamabol az is kitünt, hogy Zsigmond kiraly a

csaszarnak szabad valasztasra engede at a pesti hazakat, ès

mivel azt a kêrdêses hazat akkor Szabo Antal, Pesti Deak Imre

Erzsêbet leanyanak fêrje lakta es abbol kimenni vonakodott,

sajat haza ablakan akartak kilökni.

Ambar Katalinrol egyreszt allittatik, hogy a hazêrt egy

ñllert sem adott, masutt pedig az hozatik fel, hogy a Hu

nyady Janos nejétöl kapott 50 aranyat a budaikaptalan elött

adta Huszar Péternek, hogy hallgatasra birja; azêrt mêgis

Huszar Péter az 50 aranyat visszaakarta adni, és a hazat

egeszen megtartani.

Vége e bonyolodott ügynek egyelöre. az volt, hogy e
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peres haznak felêt Huszar Péter kapta III. Ilonnal, pesti

Deak Imre unokajaval; a masik felêt pedig liptoi Nagy Ja

nos, Katalin, Cecus Murat leanyanak 2-dik férje. Azonban

ezen itêlettel Huszar Péter nem elêgedett meg és az ügyet

folebbezte.

1503-ban birta nemes Oheley János , szomszêdai e peres

haznak valanak: keletröl Beztherezey Bernat, es Porkoláb

Andras nyugatrol; Cheleytöl pedig 432 arany forinton vette

nemzetes Bodo' Mihály pesti polgar ês neje Sójla asszony. (1.

Hazai Okmt. 394. 1.)

Ugyanezen Bodo' Mik/ily es neje вала mar 1497-ben

vettek egy masik hazat is, mely Ohanaoly Benedek pesti pol

gar özvegyeê volt. E haz szomszêdai voltak Szalrács Demeter

(Demetrij Coci) özvegye alulrol, felülröl nemzetes Zakachy

Balas, ês VChanady Péter dêlröl ès az ellenkezö rêszröl is.

Ara e haznak 450 arany forintra rûgott, mely összegêrt elado

a szavatolasra is kötelezte magat. (Nagy Imre okmanygyüj

temênyêböl. Eredetije a répeze-laki Kisfaludy- csalad-féle

levèltarban.)

1503. Hasonlo föltêtelek alatt vette ugyanazon Bodo’

Mz'hály pesti polgar és Sofia neje Deak Martontol (Martinus

literatus) ês nejêtöl Magdolna asszonytol, Deak Istvan, haj

dani varosbiro leanyatol a mészdrszéket, mely örök jogon tu

lajdonuk volt. (Ugyanattol, ugyanottan.)

Egy masik idêzö levèlben ugyanezen Bodo Mihaly

neveztetik Szapolyay Janos szepesi grof tisztjenek (oiïicialis);

lnajd ismét Michael Boclo ele Pesth, provisor Curie rlomus Ma

gnfßci Johannis cle Zapolya czim alatt fordul elö. Az idêzês

oka azon hatalmaskodas, melyet Szapolyay emberei Agradon

(a mai Agard Nogradm.) molnosi Pazman Laszlo Margit

ncv'u nejênek birtokan elkövettek. (u. o.)

Egy 1511-diki okmany a budai kaptalantol kiallitva,

azt mondja, hogy nemzetes temesvari Bodó Pe'ter, temesvari

Bodo Mihaly ñvêre perelvén, ennek hatrahagyott özvegye

Potenciana ellen, az egész rokonsag panaszait és nehèzsêgeit

ûgy egyenlitettêk ki, hogy a többiröl a bekebirak szine elött

egyezkedvên, Bodo' Péter azon köhazat, mely a Buzapyaczon

(in Theatre frngum) allt es egy vagoszéket a magyar mêszar
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szêkek sorában magának megtartotta, а többivagyonról, mely

öt nem i11ette,a~J jószágrészen ês szölökön kivül önkênyt és
örökre lemondott. (u. о.) » А

М elfogynak azon adatok, melyek a. buzapíaczi házat

oly nevezetessê tevêk. Meglehet, hogy mêg fognak másutt

ада/601: fölmerülni, melyek ezen ház törtênetêt kiegészitik, és

biztos vezêrfonalul szolgálnak ап'а, miszerint ezen êrdekes

háznak fekvêsêt is tüzetesben meghatározni lehessen.

1458-Ъап Albert hatvani prépost végrendeletêben e16

fordul egy sz. Antalról Czilnzett pesti templom, melynek egy

szekeret ès 16 amny forintot hagyott.1) —- Ugyanott emlitte

tik `Fülöp pesti orvos is, ki a. prêpostnak 27 агапу forinttal

tartozik. Ezeket а vêgrendelet êrtelmêben rokonána-k

Imrênek hagyományozza. (Századunk V-ik köt. IX-ik füz.

622. 1.)

13. Egyéb házak a. XV-ík századbòl.

Pest többz' régi házaíra nêzve vannak meg nêmely êrde

kes ада/садик, melyeket különféle kûtforrásból igy összeállitva.

nemtalálván, itt fölemlîtjük. Позу Pesten is7 valamintBudán a.

XV. században sok elökelö uraság lakott tanuságul szolgál

Huszár Péter által Negy J{шов elleni perêben felhozott ezen

чад: »ámbar sok nagyságos ês tekintetes ur ezen Pest városá.

ben házakat vettek, azen vêtelt nem valamelyik Картами

elött vegezték, hanem а bizonyságlevelet а birótól és esküdt

polgároktòl adatták ki maguknak.<<(Többször мети; Hazai

0km. 387.1.) ' 

A török császárt, Muradot kêt Наш es leányával, kik

kel шаг fenebb találkoztunk, elöször azon házba szállásolták,

mely pumdz'csomnak, paradisus, neveztetett. (M. Akad. Érte

sítö IV. II, 408. 1.) —— Ezen ház Chabay Раю volt.

1481-ben tiltja Маш/оба шагу , hogy senki öröksègi

ügyben a. рези polgcírokat ne bántsa, mig a. régi kiváltságok

szerint, saját birájok és polgártársaiktòl el nem itêltetnek

1) Ezen templom alatt az 1230-ban alapított sz. Domokosialc

egyházát kell értenünk, melyröl Rupp többször idézett munkájában

a. 244. lapon bövebben emlékezik.
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Ezen tilalom daczára Ledeczy Istvàn budai polgá'r Zabo’

Andreis pesti polg'art az esztergomi kaptalan elê idêzte

egy félház birtoka miatt, mely Pest varosában fekszik, s me

lyetmar a törvênyes hataron túl is, t. i. het êvig, bantatlanul

birt. Ezen okmanyban a király Mihaly milkovi püspöknek

-azt is tiltja, hogy Zabò Andrâs perébe Ine elegyedjêk. (Kova

chioh form. stili Curialis` 212. 1.)

A hajòsokkal, kikkel mar annyiszor talalkoztunk, ezen
idöben is volt baj. Igy olvassuk Hevenessy kêzirat.(P. 50. 294. 1.) I . у

hogy 1443. a budai prêpost és kaptalan a fehérvari sz. István

rôl czimzett convent elött az ellen tiltakozik, hogy a kiraly

a Duna folyòn Pest varosanál letezö, és tulajdonukhoz tar

tozo sekélyt, labolhatò ‚аисты, a pesti hajosoknak, папа

nyukra és jogaiktòl való megfosztassal nj adomany czimên

àtengedte.

` A magyar mészcírszékekröl mar fentebb törtênt emlîtês.

Ezekre nêzve ime egy masik adatot közlünk.

1483. Deak Istvan, Stephanus Literatus alias Judex,

hajdan biro de most polgártars, kênytelen szorult allapota

miatt mészárszékét eladni. 1) E mêszarszêk allt a magyar me’

szái'székelc közt, egyrêszt a sz. Janostôl czimzett ispotalyos

vitêzek mêszarszêkei közeleben, melyek a sz. Miklòstòl neve

zett kapolna kôrodajahoz tartoztak; más oldalt pedig Feyev`

Велите pesti polgar mêszarszeke közelébe esett. E mêszár

szêkkel együtt eladta a kameniczi hegysêgben fekvö Sydo

nevií szöllöjêt is Grygei Deak (Literatus) Benedeknek az ösz

szes erdêlyi kiralyi sóbányak kamaragrófjának.4(l. Függelék
II. I. szam.) y

‚ 1) Ezen adatot Rupp, Buda-Pestjében igy idézi az >alzi.le

1483-nál közlendó' okmányból: 1483. Pest városa átadja a mészár

széket és a kamánczi (talán Катала. Veszprémben) hegyen levö Sydo

nevii szöló't Gygei Lita Benedeknek; holott az okmányban világosan

ez all: quamdam vineam . . in promontorio vinearum oppidi Каталог.

(azaz Kamenícz) vocati in vicinitatibus vinearum in literis eonventus

Belefontis de Wa'radínapetrí (Pétervárad) clarius speciñcatam. -— A

vevò’ neve рейд; igy fordul elo' Benedicto literato (Deák) de Gyge,

és Benedictum literatum, miböl kövétkeznék, hogy Rupp nem az ere

deti okmányt, melyet 1. h. I. alatt említ, hanem таи valami hibás

_ málolatot használt. '
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Valamint Budan volt nagy-lucsei Dóczy Orbánnak baza,

melyet Ulaszlò kiralytol ajandèkba kapott, es 1491-benismét

eladott (Rupp, i. h. 148. 1.), igy szerzett rokonsaga szamára

is egyet Pest varosában. T. i. 1487-ben Beleyi Мамаша (Rupp

nal többször i. h. 267. l. valoszinüleg sajtòhibabol Makus

all) Péter es neje .Iusztina szüksêgtöl kênyszerîtve eladjak

nagy kö-safrokházukat, mely keletröl Rácz Anna, nyugatrol

özvegy Farkas Palnê hazaik közt feküdt, altal ellenben pedig

êszakra Szabó Péter (Petri Sartoris) haza allottL A vevök

ezek: Dóczy Orbán kiralyi kincstarnok és шлангом egri pits

рай, valamint Naghlwchei Balazs és Janos a püspök fivêrei

és Laszlo, Balazsnak; Dömjén, Kelemen, Orban es Tamas

Janosnak; végre Ferencz boldogult Nagthchei Benedek Бай

és ezek minden utódjai. E nagy hazat a püspök 1000 tiszta

magyar arany forintért vette meg. Az okmanyt LII. Függelék

II. szam alatt. Ezen ajandékot Ulaszlò kiraly 1492-ben

helybenhagyta. (l. Hevenessy MSS. XL.)

Volt a nevezett egri püspöknek meg ezenkivül több

haza is Pesten. Erre nêzve érdekes adatokra ñgyelmeztetett

Ipolyi Arnold tagtarsunk, melyek az egri kaptalannak ajan

dékozott hazakrol szolnak.

Egyik adat szerint Doczy Orban azon hazat, melyet

Pesten a туши utczaban veronai Frangoní Angelotol

1487-ben vett, ajandêkozta az egri kaptalannak (Egri kapt_

levêltaraban 29+5+2.) —- A masik adat szerint ugyanazon

püspök a. kaptalannak azon hazat ajandekozza, mely Deák

Kelemen haza mellett allott a шути utczaban 1490-ben.

(u. 0. 2944544.)

Porubszkí Jozsef egri kanonok ur sziveskedett kerê

semre az ottani levêltarban talalt okmanyt szamomra lema

solni; ebböl a pesti házat illetöleg azt tanuljuk: hogy a püs

pök rokonai, tekintetbe vevên azon tiszteletet, melylyel a

«boldogult föpap az evang. sz. Janostol czimzett egri föegyhaz

irant viseltetett, a tôle az egri kaptalannak szant köházat,

mely Pest városában a шума utczaban fekszik, es szomszê

dokul Díak Fabiant és Domán Tamast vallja, az egri kapta

lannak bizonyos misé-kêrt atengedtêk. (u. о. 9. 2. 1.) Ezen

okmányt (l. alabb II. Függelék III. sz. a.) mely 1492-ben
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kiallittatott; valamint Ulaszlo kiraly helybenhagyásat egész

terjedelmeben olvasni lehet Hevenessy kézirat-ai XL. kötete

250 ês 266. ll.

Most az egri kaptalannak nìncs Pesten haza, az êrin»

tett köhaz valoszinüleg a törökök uralma alatt rombo. dült,

romjait pedig a visszafoglalás utan a kaptalan nem tartotta

erdemesnek követelni.
А A fenebbi tudositast összevetvén` Ipolyi adataival, mint

hogy az egri levêltarban mas okmany nem foglaltatik, azt

kell gondolnom, hogy az êrintett adatok egy hazra vonatkoz

nak, miben az utczanak ugyanazon neve és a szomszêdnak

ugyanegy Dials csaladbol, valo volta megerösit.

Azonban, vajjon a шумел utczabeli haz ugyanegy-e

Markus hazaval Р ezekböl meg be nem bizony'lthato, és igy

Dóczy Orbannak alkalmasint Pesten két külön haza volt.

1488-ban pesti Nagy Janos, (Joannes Nagh deV Pesth,

magister domus Matthiae Regis,) 120 aranyert zalogba adta

Pest kiralyi varosban fekvö fel hazat az egri bibornoknak (Hip

polytnak). A bibornok az orszagbol tavozvanNagy Janostol ki

neki nagyobb összeggel is tartozott,sem ezt,de az emlitett 120

aranyat sem korte vissza. Mindazonaltal voltak, kik a fêl pesti

hazat abibornok halala utan követeltek; de mivel tett szolga

latai tekintetêböl a kiraly az adóssagot elnêzte, ezt követelni

többê nem merêszeltêk. (1. Hazai Okmanyt. II. 369.

371. 11.) .

Azt hiszszük, bar nincsen kimondva, hogy a zalogbaadò

liptaí Nagy .Ianos volt; a félhaz alatt pedig a fenebb több~

ször emlitett Benchgk-haz rêszêt kell értenünk. 

Minthogy ezen korban Pest a теге egyhazmegyêhez

tartozott, nem is kêtelkedhetünk, hogy a oáczt püspököknek

e varosban lakhazuk volt, bar erröl csak Ruppnal (i. h. a 241.1.)

talalunk nêmi emlitést, de kétségen felül allo adattal eddig

nem'birunk.

14. §. A pesti tanacs magyarokbol all. — Még

`nêmely XVI-dik szazadbeli hazrol.

A hazakra terjesztvên ki behatóbb kutatasunkat, lehe

tey hogtlen, az okmányokban feltünö szemèlynevek ñgyel
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münket elkerüljek. Valedi örömmel tapasztaljuk, hogy Pest

Budan ezen korszakban a birósag, a valasztott polgárok es a

hazak tulajdonosai, bár más nemzetbeliek is emlittetnek, majd

nem egyaltalanmagyarokból allottak, mi a lakók hasonlò viszo

nyáról is elegge tanuskodik. - А sokból csak nehany peldat

idêzünk:

1483-ban: Waci Gal volt a birò; Andreas Magnus

(Nagy), Bornemyzya Mátyás, Farkas János, Tascony Mihaly,

Literatus (Беж) Mihaly, Kalmar Gyôrgy, Kelemfewldzf Pal,

Seres Mathe, Jlkgee-y Balint, Lapioida (Kölnives) Istvan,

Petrycz Balint es Nemegy Balazs az esküclt polgarok.

1487-ben: Waczy Gal, dictus Judex; Magnus Andres,

Zekel Laszló, Хает/вишу Pal, Fckethe Albert, Pet o'g/cz Bá

lint, Lanifex György, Tazony Jakab, Megyery Balint, Seres

Mathe, 'Zegedy Pal, Beke Jakab, Kemyves István fordulnak

elö mint a varos elöljaròi.

1497-ben Dorottya Chanady Benedek özvegye Сосив

Demeternek also s Zakachy (szinte Cocus?) Balazs felsö

szomszêdjai közt , Chanady Péterrel pedig delre szemben

fekvö haza irányaban alle hazat nemes Bodó Mihalynak es

utódjainak 450 arany forintert eladvan, az okmany hemlo

kán ezen neveket olvassuk: Zegedy Pal Judex-et; Tamas,

Balint Literati (Deak), Konrad, Imre , Balas Pelliñoes

(Szücs); Taœony Mihaly, Csapo György (fenebb Lanífex ?)

Lapicida (Kömives) Janos, Petrycz Balint, Kalmán Peter,

Olipeator (Chyzar) Gergel esküdt polgárokat. (1. II. Függelek

V. sz. 0km.)

Lapokat kellene töltenünk, ha a rendelkezesünkre alle

-okrnányokat ki akarnòk yonni, miszerint fenebbi allítasunkat

ïbebizonyîtsuk; minthogy ez itt nem feladatunk, eleg volt

шиш erre az olvasòt ñgyelmeztetni,

Lassunk mar a XVI-ík szazad kezdeteböl is nemely

házat, minthogy ezeknek nyomat okmanyainkban talaltuk:

1503ban Deak Marton (Martinus Literatus) es neje

Magdolna Deak Istvan hajdani birònak leanya (1. fenebb a

1483-ik ev alatt emlitett mêszarszekröl vale adatot) ишак,

.hogy mészárszékükef, mely а 'magyar székek közt állott, Bodó

Mihály pesti polgárnak 150 arany forintert eladtak. A tanács
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tagjai ezek voltak: Beke Jakab birô; JVIegyery Balint, Litera

tus (Deak) Pal, Hassy Janos, Myser Mihaly, Zakach Miklos,

Bodogfatway Imre és Konrad pelliíices (Szüos); Petrycz

Balint, C'h'yzar Tamas, Tholway Ambrus, Semellator Dênes
esküdt polgarok. " Y

Az eredetiböl vett masolatot közlés vêgett nyertem

also-szopori Nagy Imrétöl; l. II. függelêk VI-ik sz. a.

1504. Ulaszlô kir. Beukara Jankanak, Desy Imre kir. I

asztalnok özvegyênek, Anna kiralynê kérelmêre, ad egy pesti

köházat, melynek êszaki oldalan van а. Thewgyartho Lörincz

örökösei haza, keleti oldalon a zsidòk telkei, (sessiones seu

domus Judaeorum), dèlröl Zabo Péter Agnes nevü özvegyênek

haza vagy curialis telkei fekszenek, » melyek hajdan tiszte

lendö мамаш Miklos erdélyi püspök tulajdonahoz tartoz

tak, és utóbb mint caducitas, kiralyi adomanyozas ala estek

ès nevezett asszonynak ês örököseinek adomanyoztattak.

(Podhr. i. m. II. 653.) Bei/.kam özvegye nem sokaig maradt

a kiralyi adomany birtokaban, mert pènzbeli szorultsagaban

(pro arduis eircumstantiis) ezen pesti köhazat nagysagos

Pod/manyn Janos kiralyi ajtònallònak 400 arany forinton

у örökre eladta, а. szavatolast is akarki ellen elvallalvan. (и. o.

664.) Ezen eladasról meg kêt okmany lêtezik egyik 15087 a

masik 1512-1061; de а. fennemlitett nö mindegyikben Balear-a
nak iratik. (и. о.) . i

y A pesti hazak közt emlìtjük tovabba azt, melyet 1511.

Szabó Demeter a dpmokosz'aknak kiegyezês folytan, mint Chy

гит György pesti polgar altal nekik hagyomanyozottat, at

adott. (Rupp. i. h. 268.) A nagy uteza, melyben e haz feküdt,

Rupp szerint az uri иге/202121211 ugyanaz ; azonban ittszüksê

gesnek tartjuk felemliteni, hogy az uri .uteza a XVII-dik

szazadban a keoskeméti kapuig terjedt.

Ugyanazon êvben egyessêgre lèptek temesvari Bodó

Mihály (fölebb 1503na1 de реет—пей neveztetik) ês ns. Po

tentiana nevü Özvegye és temesvari Bodo Péter, amegholtnak

 

1) Podhradczky mindeniitt Nicolai de Baehka. és Nicolai Backa-t

ir, holott Lehoczky Status et Ordines czimü munkája. I. 61.lapján

1503-dik évnél Raskai Miklóst említ. Raskai Balás pedig 1499-ben

Ulászló kírály tárnokmestere volt.

AKAD. ÉRTEK. A тёвт. TUD. KÖRÈRÖL. 1873. 5
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ñvêre közt, Íkik valasztott birak elött úgy egyeznek meg,

hogy Péter az özvegynek a Buzapyaczon allo шпагат, és a

többször emlitett magyar székek soraban allo mêszarszêket,

valamint több, különféle megyében fekvö birtokot atenged

stb. Az eredetiböl masolt okmanyt Nagy Imre baratom szi

vessêgêböl mellêkelhetem II. Függelêk VII-ik szama alatt.

1528. Ferdinand kiraly helybenhagyja Anna МИДу/16—

szeretett növerênek azon ajandêkat , melyet tett, midön

varallyai Horvath .Ianosnak es hasonlo nevü tianak,va1amint

örököseiknek atengedi nêhai Nagysagos Palóczy Antal Pest

varosaban, a Duna melletti hajós utczában fekvö hazat, me

lyet rêgota birt és bêkében megtartott. (Budai kam. ltar. Li

ber Regius I. 12. 99.) Ezen adatot Pesty Frigyes baratomnak

köszönhetem. l. II. Függ. VIII. sz. a.

Minthogy Rupp szerint (i. h. 267. 1.) 1510-ben ezen haz

mint szent-györgyi es bazini grofnak Реши elf birtoka гамму

Mihalyra szarmazott at, és az eredeti okmanyban a штаб

lrévnél fekvö köhaznak mondatik, valamint az úgynevezett

hajös тога, ûgy e haznak fekvêse is meg van hatarozva; t. i

az utcza mas nem lehet, mint a mai molnah` шага, a haz pedig

valoszinüleg az, mely a török kiüzêse utan Koháry vagy Esz

terházy-fêle haz czime alatt 264. és 265. szam alatt mult sza

zad közepe tajan a Kahrer-csalad lakaul és timar-mühelyeül

szolgalt. .

1537-ben Bolthos Маш/аз kir. udvarnok sz. Péter (mai

hatvani utczaban fekvö мыт, melytöl êszakra a sz. Péter

kolostorhoz, (mai ferencziek zardajahoz) vezetö kis-köz es

azon tûl шиш pek, keletre nemes Orbováez György, dêlre

pedig Ía kalács süto’ utczaba vezetö köz- es azon tûl Goncla

Janos özvegyênek Anasztazianak haza feküdt, Vasaros Flo

risnak 150 frtOn, a szavatolas felvallalasaval eladja. (Rupp,

i. h. 268. 1.)

Az erre vonatkozo okmanyt alabb közöljük (Függelék

II. IX. sz. a.) megemlitvên azt is, hogy mêg ekkor a régi

pesti pecsêt: S. CIVIVM DE ANTIQVA PEST, haszna

latban volt. , ‘
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_15. Visszapillantas Pest régi utczaira és

hazai1‘a.-A kiralyi laknak nyoma Pesten.

Valoban csekely az mit ezen korszak utczairol ês hazai

rol tudunk. Ezen senki sem fog fennakadni, ha meggondoljuk, -

hogy ezen idöben talan nem is volt minden térnek, minden

utczanak hatarozott neve, mint ezt mêg a XVIII-dik szazad

ban is tapasztaljuk; fövarosunk régi telekkönyvei minden nyom

„дист elvesztek, de nem is varhatjuk, miszerint ily modon e

hêzag valaha kitölthetö legyen, hacsak valami meglepö vêlet

len erre vonatkozo bovebb adatokat kezünkbe ncln jatszana.

Mind együttvêve tehat ismerünk а. leirasbol kèt p-iaczot, t. i'.

a domokosialc helye't a folyo mellett, es a buza piaczot (széna

ter, vagy theatrum frugum) mely talan u. a. a fenebbi domo

kosiak helyêvel , és Rupp szerint a mai halpiaczczal. A

XVIII-dik szazadbeli Buzapíacznak (a mai Sebestyén tér

nek) azêrt nem adunk hatarozottan elöjogot, inert a têrek és

utczak neveiket gyakran valtoztattak, és az elsöre nêzve a

Duna messzebb esett, bar a masodikra nêzve van mêg nêmi

valoszinüsêg, hacsak késöbbi hiteles adatokbol nem fog

kitünni, hogy a XV. szazadbeli Buzapíacz mêg a XVIII-ban

is fentartotta nevezetet.

Az итог/с közt elöfordul:

_ 1490-ben a медиан utcza, mely alkalmasint a mai kees

kem'éti utczaval összeesik;

1511. a nagy utcza, a mai úri utcza lehet;

1528. a hajo's utcza a Duna közelêben, a mai molncír

utcza;

1537. sz. Péter utczaja, a mai hatvanz' utcza; és ugyan

akkor a kala'cs-sütö utcza, melyet Rupp a mai granatos utcza

val ugyanazonosnak tart. Megvallom azonban, hogy egész

_ hatarozottsaggal nem mernêm annak allitani, mivel a ketes

adatoknal fogva az iskola utczaval is összeeshetnêk.

Pest hazai közül pedig csak ezeket sorolhatjuk fel

együttesen mintegy ismétlöleg:

a Benehyk házat a széna vagy baza teren ; ennek valtoza

tos'története 1432-töl 1511-ig huzodik el a nêlkü1,hogy valod

helyêt 'meghatarozhatnok ;

5*
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ugyanott Paradicsom nevü haz emlittetik. Ezen nev

alatt e szazad elejen a fehér hajo’ mellett, a. vaczi kapu felé

esö, beugrô hazat ismertêk. Azonban ennek fekvêse a buza

piaeztól nagyon is messze esik.

1481-ben van Zabo’ Andrásnak Pesten fel- haza.

1483. Deák István meszarszeket adja el Grygei Deak

Benedeknek.

1487-ben a czeglédí utczaban Dóczy Orban egri püspök

es fivêrei birtak hazat, melyet a püspök belegi Markus Peter

töl 1000 forinton vett; (1. kam. leveltari okmanyt alabb) azon

‚ ban ezt 1492-ben az egri kaptalannak ajandékozta.

Ugyanezen evben a sz. Miklôsròl czimzett korodahoz

tartozô magyar тематикам emlittetnek, melyeket Deak

Istvan Gygei Deak Benedeknek eladott. (kam. levélt. alabb.)

1488. pesti Nagy János zalogba adta pesti пат Hip

polyt bibornoknak 120 aranyert.

1503-ban Deák Marton Bodo' Mihálynak meszarszeket

adja el.

1504. Tamás bíbomok (Bakacs) Peter, Pal es Je.an

ñvereivel vesznek hazat Pesten (a szomszedok neveivel) 500

arany forinton a pesti tanacs elött. (monyoròkereki leveltar

fasc. 89. 4414. szam alatt.) ‚

1504-ben kapja Байта Janka Anna kiralynetöl azon

köhazat, melyet 1508-ban Podmanyn Janosnak adott el.

1511. Szabó Demeter atadja a domokosiaknak nagy»

utczai hazat. ~

\ 1528-ban Horvath Janos kapja Anna. királynetöl a Pa

lòczy-fele hazat a dunaí revnel.

153 7-ben emlittetik Bolthos Matyas, kesöbb Vásáros

Flòris haza.

Ez mind az, mit Peströl, mint varosròl felhozni tudunk.

Budaròl es fenyes palotairôl vannak reszletes leirasainak,

Peströl es talen fennallott mûemlekeiröl alig talalunk köny

veinkben emlitest, inert a kiralyi város mellett csak mint

függelek szerepel. Buda varnak majdnem minden egyes haza

_ròl van okmány, az utczakat mind ismerjük, de ottan volt az

ó-budai kaptalan, ott a fönemesseg, s igy nem csoda, hogy

müemlékeiröl többet tudunk, mint Peströl. Hogy azonban
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ezen varosnak- is, mely mint 1496-ban allittatik, ugyanazon

kivaltsagokkal birt mint Buda, Fehêrvar, Esztergom, de

kereskedêsre nêzve mêg elönyösebb fekvêsü volt sok egyèb

honi varosnal, legalabb annyi kênyelemmel ês olyan hazakkal

kellett birnia, mint ezt mas régi hazai varosokròl tudjuk,

kitünik abból is, hogy 1457-ben V. Laszlo' kiraly, 1458-ban

pedig Szilágyz' Mihaly ide hittak össze az orszaggyülést,

mely, ha mindjart a Rákoson, szabad êg alatt tartatott volna,

meg is lehetetlen, hogy az összegyült honatyak Pest varosa

vendêgszeretetêt es kenyelmeit is ne vettêk volna igênybe.

És vajjon szabad-e feltennünk azt, hogy midön Mátyás

kiraly Budaért annyit tett, Pestŕöl, melyet naponkint fênyes

varabòl latnia kellett, megfeledkezett volna ?1) ès lehetséges-e

az, hogy Pest maga nem igyekezett volna a kiralyi Budaval

vetelkedni, mar osak azêrt is, hogy a nagy kiralyt magat

falai közt is nèha hosszabb idöig birhassa!

Hogy a »Magister Nagy de Pesth Magister domus Mat

thíae Regís<< vonatkozik-e a kiraly valamelyik pests' házára .2

nem merem allítani; azonban, hogy dicsö kiralyunk Pesten

ad primam lapidem mintegy a külvarosban szêp kerttel birt,

melyben mulatni szokott, bizonyos. Ezen kiralyi kert a sz.

ferencziek haza mögötti tert foglalta a hatvani kapuig. E

1) Igaz, hogy gůthi Országh Mihaly nádor 1465. a pesti polgá

roknak meghagyja, miszerint azon kivaltságok ellenében is, melyeket

IV-ik Béla, Albert és Mátyás királytól nyertek Esztergomban, Dorogon

és а kakatsi (parkányi) réven az esztergomi káptalannak fîzettek (az

esztergomi kápt. levéltárábau) ; de azért Mátyás király 1480-ban Pest

polgárait és lakóit felszabadíta a. segniai uton 4 év lefolyasa. alatt {ize

tendö adótól és vámtól ezen szavakkal: Igitur . . . volentes progressum

Meroatorum, et aliorum hominum negotiatorum, tam de Regnis nostris

ad alia Regna, quam de exteris ad Regnum nostrum Hungariae con

ñuentium, praesertim in Croatia per viam de Segnia ad Zagrabiam et

ex converso de Zagrabia ad Segniam meliori ordine reformare, ut autem

benevolentia liberalitatis nostrae ad hoc opus elargitae, primum fide

les nostri Gives Civitatis nostrae Pestiensis, qui continue nobis grata

obsequìa exliibere solent, saepiusque in prosequendis suis negotiationi

bus dampna suscipiunt, consolentur et participes existant, eosdem . . . . '

universos et quemlibet eorum singulariter ab olmni solutione Tributo

rum et Teloniorum nostrorum, soilicet Regalium atque Reginalium et

aliorum eximimus. (Kovachich Form. Styli Curialis p. 418-19.)
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tert a szerzetesek a XVIII-dik szazad elejên majdnem ege

szen birtak, midön a magyar-utczai hazak, a többivel együtt

sokaig, a foglalas utan is, puszta helyekül maradtak fenn.

1525. Lajos kiraly visszatêrvên a rákosi gyülêsröl, ezen

kert hajlêkaban ebêdelt.

Minden dicsösêgêböl, es Iezen korszakbol majdnem

egyedüli maradvanyok a vörös marvany faragvanyok, me

lyek e kiralyi telken talaltatvan, majd mint a PRINCEPS

POSTES feliratu, rêszint a sz. ferencziek zardaja régi bejara

salial, a mai egyetemi könyvtar ajtojanal, be vannak falazva;

részint mint a MA THI AS R feliratu vörös marvany kob,

a m. n. muzeum emlêkkö-taraba kerültek.

16. Müemlêkek e korszakbol; a) a serfözö

ha'ztelken, b) a Küttelféle hazban.

Az emlitett faragvanyokon kivül alig tudunk valamit ’

felmutatni, mi a hajdani müemlêkek körêböl reank maradt

volna. 1869-ben midön a 1ipot- és régi bastya, ma zöld

fa-utcza közt fekvö 131., 135. és 146. szamu régi мета sör

fözele telkên az alapokat az uj varoshazhoz astak, az udvar

èszaki részén akadtak egy tornacz piller sorozatara, melynek

rajzat витые; Imre müegyetemi tanar és epitesz ur elözé-`

kenysêgêböl (7l. lapon) mellêkelhetjük. Mi lett legyen ezen

êpítmèny, melynek egyik köpillère rèszletêt is adjuk, alig

gyanithatjuk; de hogy itt észak felé temetkezêsi helyre

bukkantak, a vazak rendben valo fekvêse mutatja. Meglehet,

hogy idövel kerülnek elo mêg iratok, melyek segitségêvel ezen

êpületek minösêgêt meg lehet hatarozni ; de mindenesetre

szüksêgesnek tartottuk, miszerint e leletet legalabb rajzban

fentartvan, annak emlékét az utokor szamara megmentsük.

Erdekes lesz talan megtudni azt is, hogy a pillérek, melyek

/anyaga ürömi kö, a foldszine alatt 4'-nyira talaltattak, 1) hogy

v 1) Mar ezen mély fekvés is elégséges arra, hogy az ott allott

épületnek régiségéröl tanuskodjék, miutan tudjuk, hogy a val-osnak

ezen tája leginkabb ki volt téve a. vizaradasoknak, melyek aDuna.

medre'nek folytonos emelkedése miatt egyszersmind a varos talajanak

mesterséges emeltetését is követelték.
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irányuk tökéletesen keletelt, és így гадай valami egyházi

építményhez tartoztak; végre hogy e területen egy еще

Endre-fele (velenczei doge 1523-39) érem is került nap

fényre.

Egy másik nem kevésbbé érdekes mümaradványra
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Szalay Ãgoston kir. tablai tanacs-elnök hiva» fel ñgyelmemet.

A regi 201-diki, mai napon Duna-utczai 2-dik szamû Küttel

öo'ököseí-fèle regi hazban, melynek als() rêsze az ujabb epitkeze

sek alkalmaval vegbevitt feltöltêsek altal majdnem egêszen föld

alá. került, van egy zöldsegarus bolt, melybe mar kêt ev elött

harom leposön kellett lemenni. A hajlek, melybe jutunk ket

reszböl all, t. i. egy nêgyzetes területböl egyszerü bolthajtas

sal, és a keleti hosszukas terböl, melynek zarköve es gerinczei

a (73. lapon) mellekelt rajzbòl, melyet Bergh Károly epitesz

baratomnak köszönhetek, kivehetök. Igaz, hogy ezen kapol

naszerü hajlêkròl sem vagyok kepes hatarozott velemenyt

adni, mivel az irásbeli bizonyîtekok teljesen hiányzanak; de

ha azt megfontoljuk, hogy ezen emlektöl a föegyhaz nem

messze fekszik; hogy ennek egesz környeke, mint a régiebb

rajzokon kivül a kereszteny szokâs is bizonyitja temetöülî)

hasznaltatott; hogy ennek altalelleneloen a hajdani paplak

es iskolahaz feküdt: nem fogunk hibazni, ha a kêrdeses epit

mênyt vagy temetöi kapolnának, vagy valamely buzgò esa

lad altal alapîtott magan imolanak lenni allitjuk.

Egyebiránt akarmi legyen e csinos, tökeletesen keletelt

hajlek, nemi szolgalatot veltünk tenni az alta), hogy e helyen

ezt is megismertettük; inert az epitkezêsi roham, meglehet,

hogy nem sokara ettöl is megfosztja fövarosunkat. Azert,

1) Mily kar, hogy гематит Jánosnak, Jacablfy János pesti

plébános helyettese 151 1-ben kiállitott okmányában, midön Martinus de

снимал, Magister Capelle Sancti Michaelis, ad latus cimitery diete

ecclesie Beate Marie virginis pestiensis-röl említést teszen, ezen kápolna

fekvését jobben meg nem határozza. Tudjuk, hogy a temete meg a

XVII. században is а mai kegyesrendiek házáig terjedt, maga а sz.

Miha'ly, mint védszent, már a. halotti kápolna mellett tanuskodnék,

itt csak az támaszt ketséget, hogy a tervben а. evs-dik haz mellett is

kápolnaszerü építmény áll, hacsak azt nem teszszük fel, hogy 15H-ben

а temetö del felé a Küttel házig terjedt, es hogy, mint Pozsonyban is, а

fötemplom temetöjében több kisebb kápolna emeltetett.

Sz. Mihály kápolnájának Bodó Mihály végrendeletében VIII forin

tot hagyott.

A nevezetteken kiviil meg a pesti fo'egyház papjai közììl Bodo

végrendeletében megneveztetnek : Paxy Imre , Pesti György mises

papok és az egyház káplánjai, és Német János mîséspap es a. Sekrestye

gondnoka. (Hazei Okmtár I. 401. és kk. 11.)



A ниш PESA 

73

/
/

/
f

,
a

r
л

f
/
á

/
./.

/
w
ß
/

l
/
/
J
/
ß
/
/
/
,
.
/
/
/

/

/
/

/
/
f

 

f
/
/
ß
/

,
/
/
ß
/
/
f

 

_

  

 

fibra.)



74 ' RÖMER FLÖRIS

hogy ha csakugyan a nevezett haz lebontatnek, a körülötte

levö êpitmenyre ñgyelnünk kellend, mivel lehetséges, hogy

e rejtèlyhez épen a falakban fogjuk a tudomanyos kulesot

föllelni.

17. Pest varos régi falai.

Bar valami můveszi becscsel nem birnak, mègis erde

kesek rêgészeti szempontbol Pestnek régi falai is, melyeknek

legnagyobb rêsze most mar csak akkor jön napfênyre, midön

a mai bastyautczatol, a magyar utezan és ujvilagon keresztül

a régi vaczi kapuig _és azon túl a hajdani rondellakig a hoz

zajuk epitett hazak lerombolasa alkalmaval felszabadittat

nak. Eklfor valamint a varos részêröl, úgy az orszaguttol is

lathatjuk a hazak fenekein a_ köbökböl rakott, ormozatokkal

4es lörèsekkel ellatott bastyafalakat.

Szabadon allo varosfal-darab mar egy sincs, miota Dr.

Kovacs haza êpült a bastyautczaban. De mielött ezen utolso

vedelmi pont is lebontatott volna, megkêrtem Bergh Károly _

mernök êpitêsz baratomat, sziveskedjék e faldarabot fölmerni,

lerajzolni, hogy az utokornak legalabb igy is megtarthassam.

A mellékelt rajzokat következö sorok kisèretêben küldé be

Bergh ur az Archaeologiai Értesitö szamara, (l. III. kötet,

47. l.) melyek, hogy tagabb körben is ismertessenek, e lielyen

lenyomattatnak.

А pestvárosí régi _fal utolso' maracleánya.

Mig a kolozsvari tornyok leromboltatasa miatt az egesz

régészet-kedvelö közönség izgatott allapotban van ; mig a

törtênelmi tarsulat, az arehaeologiai bizottsag tudomanyos

tekintélyek felhasznalasaval tiltakozik ezen Vandalismus ellen,

söt ezen ügy meg orszaggyülési targyalas ala is kerül: addig

szemeink elött minden ellenmondas nelkül pusztit az ikerfö

varosi közönsêg, es mig taval a budai Dunaparton zajtalanul

tünt el az utolso kerekbastya, e napokban Pest varosanak

utolso szabadon allo bastyadarabja is földig leromboltatik.

Mar egy év elött kêrtem meg Bergh Karoly êpitész

baratomat, hogy a szomszêdsagaban lerombolando falakat

felmêrje, és archaeologiai szaklapunk szamara lerajzolja; egy
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szerre olv-¿som közlönyeinkben, hogy а még nehány nap elött

épen állott utolsô közêpkori {Мак statarialiter megsemmi

sittetnek. '

És ez igy nagyon jól van. Megjön az idö, és шиш nem

sokàra, hogy nemzetellenes féltudòsok ш is tagadni fogják,

hogy а magyarnak csak valaha voltak is nêmi müemlêkei;

hiszen egyáltalán úgy is e1 van terjedve azon hir, hogy Pest

egészen újabb keltü város, mely alig szàmít többet egy vagy

másfèl száz esztendönêl! És ezeu bizonyos tudatlanság axio

тайна]; van nem egy vêdöje, mêg azok közt is, kik müvel

teknek és tanultaknak csûfoltatják magukat а mêg keveseb

bèt tudô tömeg által. 

Hogy valami mégis maradjon régi eröditésünkböl,hogy

legyen legalább egy lap, mely talán a, nagyobb pietással birò

utòkor által felkerestessêk, mellékelem Bergh baratom шае

знаем, fentartván magamnak а Pest bástyáira vonatkozò s

mèg emlékezetemben és jegyzökönyveihlben lêvö adatok

közlêsèt. `

»Becses felszólitására mellékelve van szérencsêm ' а

pestvárosi régi bástya, maradványaínak felvételêt beküldeni

s egyuttal annali szerkezetêre vonatkozó észleleteimetvközölni.

A mult êv elején, midön ezen felvètelt teljesîtém, а régi

város-falnak mèg két rêszletêt ismertem eredeti valòságában,

beêpítetlenül; abastya-utcza 25-ik sz. af Tury képv. ür akkor

még üres, de azóta так beêpitett telkên ès Котов Jòzscf orvos

ш telkên а sò-utczában, mely rèsznek lebontása e napokban

szintên megkezdetett; е kêt ponton тем; vizsgalòdásaim és

mêrêseim ês e két pont közt mêg fèlig beêpítve találhatò

maradványok ñgyelembe vétele arròl tanuskodtak, hogy ezen

mintegy 40—50° hosszù majdnem egêszen egyenes vonalon а

szerkezet а rajzban elötüntetett (76.‚1ароп) mòdon minden

torony nêlkül, rendszeresen ès az egyes mêretekbeu feltünö

pontossággal темы keresztül. A fal amyagal tisztán kö és

pedig а most is általános llasználatban lévö köbányai és

promontori~fé1e 'kivêtel nélkül; têglának legkisebb nyomát

sem találhattam. A mellvéd felsö rêsze Ржавой kövekböl van
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szorgalmasan összeallitva, a mellvêden aluli vastag fal azonban

kevesbbé pontos munkat mutat ; a falragasz kavicsokkal kêszìt

tetett s rendkivül erös. Tagozatok az egesz falen a koronát

kepezö esvetön kivül nem fordulnak elö; kivülröl ûgy latszik

altalaban vakolva volt, mig belsö, varos felöli reszen epen

nem. A löresek belülröl 2’ szeles fülket kepeznek es êk-alak
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ban 1”-nyi nyilasra. szorulnak össze; a lörés aljan а, fal kül

vonalan, a bastyanal parhuzamos es vizszintes , mintegy

11/2”nyi atmêröü henger-alakû üredêk êszlelhetö, mely a

löréstöl jobbra és balra mintegy 9- 12"-nyire a falba mêlyed.

Abbeli vizsgalòdasaim, hogy a régi talaj felett a bas

tyanak mily magassaga lehetett, biztos eredmênyre nem

vezettek; asatas alkalmaval ugyan a mellvédtöl lefelê sza

mitva 3°-3’nyira egy bókazatot kêpezö kiszökellésre akad

tam s közvetlen e felett meg az allasolas alkalmaval kiha

gyott üregek helyei voltak lathatòk, ûgy hogy felvehetö, misze

rint a falnak legalabb is 4 ° magasnak kellett belül lennie, nem

szarnìtvan ehhez a 7' magas mellvêdet; - ezen felvêtel mel

lett a régi talajnak legalabb 7'-bal mélyebben kellett feküd

nie a bastya-utcza mostani legmélyebb pontjanal.

Pest. Bergh Karoly.«

Ezek Bergh sorai. Kar, hogy a regi arkokròl semmi

alapos adataink nincsenek, de mar ezekb'ól is lathatjuk, hogy

Pest falai nem valami durva, elhamarkodott müvü épìtmê

nyek, hanem valòban mintaszerü alkotvanyok, melyek jómòdu,

söt gazdag varosról tanúskodnak.

Egy reményünk van, hogy а, régi bastyakhoz êpitett

hazak valasztó falai a magyar-utczaban es az orszagút mel

lett a Karolykaszarnyaig, a Vandalismus ellen vêdve, egyes

clarabokban még fenmaradnak, hogy a jövö archaeologjainak

nêmi csekêly anyagul szolgalhassanak. Mar legujabban a fe

hér лада, Pestnek ujra születêsêvel egykoru haz falai ledöntê

se alkalmaval ismét bebizonyítva latjuk föltevésünket, miêrt

táplaljuk a reményt, hogy ezen bontasnal, valaminta b. Sina

féle haz lerombolasa alkalmaval talalt varos falak minde-nütt

e vonalon elöfordulandnak.

Fontos kerdês lenne az: ki êpitette lêgyen Pestnek

mar >most egészen elpusztuló falait? — Vannak, kik azokat

Robert Karolynak tulajdonitjak; ezek ellen Podhradczky

Bertrandon de la Brouquière Engel szerinti (Geschichte des

ungarischen I_teiches II. 37 6.) idézetét hozza fel: Pest sei eine

ziemlich gute одет: вши, mig nevezett utazó 1432-ben ere

detileg ezt mondja, Budaról visszatêrvên :Et de la retournay

arriere a Paste qui est une asses grosse ville champestre; mi '
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talan azt is jelenthetnê,_ellentétben a hegyes Budaval, hogy

Pest ronan fekvö varos.

Bajos ott valami bizonyosat akarni mondani, hol semmi

irott adat nincsen; de maguk a falmaradvanyok sem olyanok,

hogy hatarozott jelleggel birnanak. Nein ketelkedhetünk

ugyan IV. Bela eröditêsi törekvêsein; III. Endrêröl is tud

j'uk, hogy 1297-ben Posonynyal Szêplakot (Schöndorf) egye

sitette ês elrendelê, hogy köböl vagy masbol épîtett hazaik a ‘

városfalak erösitêsêre hasznaltassanak (Arpadkori uj ok

manytar. X. 170.); es ugyanazon êvben a fertöi vam feléböl

Sopran roskadozo falait is fölépittetni rendeli (u. о. 171. 1.);

tudjuk, hogy Nagy Lajas Budat, Kassat, Kolosvart latta el

falakkal, valamint Zsigmoncl is, ki nêmely varost falövvel

hatarozott kerittetni, föleg azêrt, hogy a nyilt helyeknek

menedekük legyen, hova vagyonukat biztosan elrejthessék.

(Fejêr: Honi varosaink. 49. 1.)

De Pest-ró'l eddig hasonlo adatokat nem birunk, bar ezêrt

aremênyröl 1e nem mondunk, hogy meg idövel ezen iranyban
biztos adatokkal ~fel fogunk lephetni. l

V.

Pest a török foglalás alatt.

18. Pest szomoru allapota.

Azon szomoru allapotnak, mely a mohacsi vêsz utan

hazankra, föleg annak fövarosara Budara, es az akkoron

dunantûli elövarosanak tekintett Pestre nêzve a török jarom

alatt elerkezett, vêszteljes elöjatéka volt a parasztok keresz

tes haborúja, mely a keresztênysêg ellensêgei ellen szervez

tetvên, magat a hazat rêmületbe hozta. - A 40,000-böl allo

csöcselék 1514-ben a Rakoson gyülekezett, vezêrei Dozsa

Gryörgy, Lorincz a czeglêdi pap, és Saleres Ambrus pesti

polgar, mindannyi hadak parancsnokai, nem gatoltak, hogy

portyazoik a ket varosnak kültelkein fekvö nemesek hazait

ki ne raboljak, fel n'e gyujtsak, es lakoikat valogatott kinok
kal halalra ne gyötörjêk. Y

A gondatlanul pazarlo kiraly nêlkiilözte a legszüksêge
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sebbeket, ès а hitelezök közt elsö sorban а buda-pesti polgár

ság êpen úgy szerepelt, mint hajdan Zsigmond király alatt.

Sok lenne lêpcsôzetenkint elmesèlni azt, mily nyomorra

jutott Pest ezen országos veszély alatt, midôn шаг 1526-Ъап

Báthory István падок kênytelen Buda vagy а Rákos helyett

az 'ország rendait Komáromba. hini tanácskozásra., és ezen

szokatlan шедшим avval indokolni: »híszen jól tudjátok,

hogy Buda e's Pest városai elégtek, és az дегтем! egészen

megfosztcák J<<

I. Ferdinánd, midön 1527-ben aug. 22-kên VIII. Henrik

angol királynak ir, levelêt îgy keltezi: Datum in castrís пегий

ad eivitatem Budensem infra Pest positis (Monum. Hungariae

histor. V. 168.)‚ ès ugyanezen 1527-ben тат Velius шаг

csak emliti, hogy Pest а török csapás ès az ellenséges felpör

kölés elött gazdag és elökelö város volt; ámbár tudjuk, hogy

kültelkei mintegy három mèrtföldnyire terjedtek, magyar ès

nêmet lakói jobb idökben mindenfèle kereskedést üztek, leg

inkább pedig nemes ês édes boraikat1) eladás vêgett Len

gyelországba és SilesiábaJ vittêk.

De azêrt az elsö csapás után ismêt összeszedhette ma.

gát a. sokat szenvedett város, mert 1532-ben János király

parancsolja Dobo’ Fermez hivênek: ho'gy fênyes készülettel

l) Mjfélék voltak e borok, látjuk ns. “летевший Bodó Mihály

végrendeletéböl, mely 15H-ben készülvén igy szól: dominus pallati

nus tenetul' pro Vinis florenis quinquaginta. Item dominus prepositus

albensis tenetur pro vinis ñorenis XXXVIII. Item арий dominam

meam generosam haben precia. quatvor vinorum Zeremiensium. . ,

Item Vina tam Zírî'míenaia quam sìmígíensîa in celarys quinquaginta.

modo plura. . . . Item in opido de Kamanch (Kamenicz) haben octo Vina

- Zeremiensía ex quibus tria. dentur domine ursule. . . .Item domine

Katherine . . . lego florenos XXV. et duo vina simígiensia. Item domine

dorothee sagwary Moniali lego vnum Vinum simigíense . . . Capelle Sancti

Michaelis lego florenos VIII. et unum vinum simigiense. (Hazai 0k

mánytár. I. 402.) -— Oláh Miklós esztergomi érsek pedig »Hungaria et

Atíla~sjában Lib. I.y Caput. X. azt mondje.: Pesthum . . . vinis exo

ticis, noliASífrimicis modo optimis, atque perinde ас C'retica sunt dulcy

sapore praestantibus; sed etiam Baroníaicfis, затаить, ас alterius

generis; praeter haec mercaturis quoque omnibus celebris. Még ekkor

а tokaji bor nem birt azon hin-el, melyról ma. az egész világon

ismerik. '

l
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jöjjön Pasti-e, 1101 a kiraly Keresztelô sz. János napjan idözni

fog; elmaradasat pedig arulasnak fogja tekinteni.

A valtozô szerencse Pestet ezutan hol a török, hola

nemet kezebe játszotta, es a varos, mely majd kizárolagosan

eröditett helynek vetetett, varosi jellegetöl mintegy meg

fosztva, csakis wir gyanant birt meg nenni fontossággal.1)

Mert Pest, mar Soliman elsö foglalasa alkalmaval 1526-ban7

iparkodó polgarainak legnagyobb reszet elvesztette azon düh

anal, melylyel öket а törökök lekonczolak. Lakòsok nélkül

termeszetesen a veros polgári êpitmênyei is lassankênt ha

lomra dültek. »

Azonban a. fenmaradt lakòk is lassankent elszeledtek,

ámbar a visszafoglalas utan Szapolyay a. városnak megkime

leset igerte.

1) Hogy ezen idöben Pest, mint vár, egészen katonai szervezést

nyerhetett, kitünik abból, hogy ezen idöböl semmiféle okmányt nem

birunk, melyból e városnak vagy Budának is e korszakban müködö

tisztviselòségének nyomaira, akadhatnánk. - Budának utolsó birája

(Rupp. i. h. 235. 1.) 1541-ben Athady János, elsö a visszafoglalás után

1687~ben Prenner János Farkas volt. — Peemek ntolsó bi1-aja 1537-ben

Kelle: Zewch Endre, ki talán az idézett éven tûl is biráskodott. Rupp1

i. h. 286. lapon, nevét egy kamarai levéltárban talált okmányhól idézi,

vagy talán Pestnek szomorû helyzete miatt kivándorlott г — Elég az,

hogy egy adatból, melyet Géresy Kálmán baratomnak köszönhetek, az

tünik ki, miszerint Kenez-Zeuch pesti biró Nagy-Váradon volt elte

metve ; sírkövén t. i ez áll: »Hic верили: est Andreas Kenez sive Zeuch

Judea: Civitatis Pestiensís, qui obyt in die 18-a Mensís sept. 1554.<< Ezen

követ Nagy-Váradon 17 7 7-ben ásták ki. (1. M. N. Muzeumi könyvtarban

Sinai gyiìjtemény 3123 fol. lat. a 51'2-dik lapon.)

Legyen szabad е helyen Rupp i. h. 285. lapon álló lajstromát

meg nehány biróval megtoldanom: 1413 és 1440 közé jönek :

1432-1361 Kalmar László ; Ботов/(те! Mátyás után Gregorius Judex

(Hazai Okmt. I. 384. 1.)

1499-ben Beke Jakab (u. o. I. 381. 1.)

1503-ban ismét Beke Jakab (u. о. 393. 1.)

А visszafoglalás után 1692-1708-ig Probergee' Jakab volt Pest

nek elsö birája. Már e nevek maguk`ís tanuságul szolgálnak arra, hogy

az iker-városok tiszti személyzete a. török jarom elött tiszta magyar,

a visszafoglalás után néniet vala, és mivel a tisztek rendesen a. nagyobb

rész kifolyásai, erröl magára а. polgárok nemzetiségére is lehet, némileg

következtetni.
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Ezen idöközben Soliman Pesten azon hazba szallt,

mely a közhiszem szerint а bastya-utczaban fekûdt és mai

napon Vay-ék haza gyanant ismeretes.

1541-ben annyira ment a folytonos haborûk alatt a kis

lelküsêg, hogy magok a magyarok javasoltak Ferdinandnak,

hogy ha mar Budat nem lehet visszavenni, legalabb Резов:

iparkodjek visszafoglalni. (Podhr. Hist. Dipl. Buda Pest. MS.

III. 844. 1.)

Ez sikerült is Fels Lênártnak, ki, midön Pestet vissza

nyerte, annyira megerösítette a varost, hogy ш az ellensêg

megtamadni nem merêszelte.

Egyébirant az egêsz foglalasi es visszafoglalasi tusakat

kellene elbeszêlni, ha Pestnekminden szerencsêtlensêgêt es

nyomorat fel akarnòk szamlalni. Igy csak egyes pêldakêpen

emlitjük a Helü-fêle magdeburgi lapnak 1598-ból valo ujdon
sagat : ч _

1. Octobris nonnullae copiae Danubium traiiciunt, pro- .

pugnaculum in quo collapsi ac diruti templi parietes include-v

bantur, ad tutiorem pontis fabricationem in altera iluminis ripa
erigunt, fossisque alc vallis, nec non tormentis aliquot mu

niunt. . . .

8-a Octobris hostis interea Pestio quosdam equitum ac

peditum cohortes in alterain fiuminis ripam educit, vallum

erigit, tormenta quaepiani militaria in nostros disponit -—- sed

cum res ex voto non succederet, sub noctem reversi, tormenta

rursus in urbem revexerunt. 1684 es 85-ben Pesten a teli

szallas elfoglalasa alkalmaval legtöbb liazat földig leromboltak

ès elêgettek, bar ott a törökök magukat ismét befészkelték.

Zeísler »Hungaria« 1690-ben- 763. lapon.

'Mêg többet szenvedett Pest a szerencsés visszafoglalasi

idö elött es alatta. Csak az êpitmênyekre vonatkozòlag azt kell

felhoznunk, hogy julius elejên a lotharingiai herczeg Pesten

2 varacsot êpíttetctt a Dunaparton, melyekbe tetemes sereget

allitott be. Nagy szerencsêtlensêg, és a vegrombolas julius

22-ên történt, midön a puskaporos torony fellobbant ; a kövek

a. Dunan túlra is repiiltek. Az ostromlo herczeg atment maga

Pestrc a kart megszemlélendö, de a falakon tamadt rés, a kar

AKAD. ÉRTEx. A тбит. TVD. Köm'mör.. 1873. ` 6
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nagy volta mellett sem volt meg hozzafèrhetö. (Monum. Hung.

histor. V.)

19. §. Török moscheak ês fürdök.

Ennyi valtozas, illetöleg csapas utan végre Pest 1541

ben egêszen a török jarom ala került ês maradt is Budavara

visszaszerzêseig. A mi meg itt nêmileg ép allapotban fenma

radt, az most teljes romlasnak indult, kivéve a nêgy moscheat

ès a fürdöket, melyeket a törökök izlésük szerint es' kênyel

mükre felépitettek, atvaltoztattak és fentartottak.

Ekkor Pesten nêgy moschea volt. Ezeket a mellêkelt

rajz elêg hiven tünteti elö, a kêpen elöfordulo betük pedig a

tajêkozast elö fogjak segiteni.

  

А. Pest varosa. B. Török mecsetek. C. Vizi varos Budan. D. Also-Héviz. E. Gatonyok

Eger tajárol valo tamadás ellen. F. Váczi kapu czölöpökkel erödítve. G. Egri (hat

vani) kapu. H. Leégett hid maradvanyai (г) I. A Duna.

(Az eredeti rézmetszet hossza 0.40 cm. ; szélessége 0.27 om.)
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Egyik moschea, mint az okmányokbòl tudjuk, a mai Ka

rolylaktanya ~északnyugoti részén' allt, és nagy moscheának

hivatott'; a masik a sz.jerencziek temploma területên, àllitòlag

szentelye helyên, êpült; a. harmadik a Dunaparton, melynek

rajzatfHaeuffler (Budapest leirásâban 18ö4beu 99. l.) nyo

man, mellêkelve adjuk.

  

Ezen rajz Fischer von Erlach munkajaból van vêve, és

а. török imolák altalános elöképe душат tekinthetö.

A negyedik a Pálosolr telkên állott.1) (l. Rupp. i. h_

249.1.) -

1) Еду 1686-iki alaprajzon csak három mecset >foi-dnl elö, a Du

` naparti t. i. hiányzik. (l. a m. n. muzeumi könyvtárban az : Iconislni

‘ urbium et arcium czimů gyüjtelékes munka >21. l.) — Egy másikon a.

.várostemplom fordul elö, « oldalán minarettel (qu. o. 13. lap más

~kötetbeu). Egyébiránt tudjuk, mit kell egyáltalán ezen idöbeli rajzok

1111 tartanunk !

6*
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A nem epen pontos rajzok es alaptervek, melyek ezen

idöböl fenmaradtak es rendesen az akkori ujságok mellekle

teiiil szolgalhattak, majd öt, majd harom meesetet tüntetnek

fel, es igy nem engedik meg a szorosb meghatarozást. Mivel

tovabba ezen-.imolak alapjain vagy telkeiken marszázadok

elött emeltettek nagy es alig lebonthato közêpitvênyek, nem y

is igen gondolhatò, hogy a mit az akkori elüljaròsag, az epi

teszek es a varosikrònikasok följegyezni elmulasztottak, mi

barmikor is kêpesek legyünk mostoha allásunkban pótolni,

haesak a valòdiság helyett üres velemenyekkel nem akarnôk

olvasòinkat tevutra vezetni.

Azonban az az egy`vale, hogy a török imolak nagyságra

es a minaretek számara nêzve különböznek, de az alakra,

tajekozasra es elrendezesre nezverendesen egymashoz hason
litanak. V `

Emlitettem> a török fürdöket is. Egyet latnnk Haffner

nak 1686-ban keszült idealis kepen, melyen a nl_ai Kde-oly

[титул eszaknyugoti szögleteben egy nêgykupolas epitmény

all, es Haeufŕler i. m. 104. lapjahoz mellekelt Velíbegfürdòjé

hez nagyon hasonlit. A (85.1.) mellekletben adjuk Peströl

a vaczi kapn tajat, a negykupolás штаты, es a moschea,

valamint a kapunal emelt gatony eszmenyîtett képevel.

A J. Christoph Haffner altal 1686-ban kêszült, külön

hen jeles kep 0.538 mm. hosszasagu, 0'435 mm. magassagu.

Czime : Belager- und Eroberung der kön. Vngarischen Haupt

Statt Ofen durch die kayserl. und dero Hohen Alliirten

glückselige Wallen. .

Mind ezen török emlekek nyom nêlkül ti'mtek el, de el

tüntek a «uáros falaz' es bástyai is, melyeknek je karban tarta

saròl, talen atepittetesëröl is gondoskòdtak, söt gondolkod

ni'ok kellett, ha a folytonos veszêly közt biztosan akartak'erös

fèszkeikben meglnaradni. ì

Sajnalnunk kell, hogy oly keves tampontunk van,

melyek alapjân a régi jalakaŕ, tornyokat es kapukat a törö

kök мы em'eltettektöl meg tudnòk különböztetni. Ez termê- -

szetesen anual nehezebb, minel hianyosabbak es epen igen

altalanosak ezen eröditesi müvek leirasai.

De megjön meg ennek is kora; es a. vedelmi rendsze
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rek archaeologiaja fog majd, úgy hiszsz-ììk, teremteni férfia

kat, kik ezen rejtelyeket is kepesek lesznek alaposan megfej

teni, épen ûgy t. i., mint megtanultuk biztos alapokon, az ös
görög es romai vodmüveket a barbarokêtol 05 középkoriaktol ‘ l

megkülönböztetni.

20. ё. Idèzetek az egykorú irokbol.

Mivel azonban egyes müemlekekröl tüzetesebben nem

szolhatunk, lassuk legalabb,” mit mondanak nyomtatott kùt

forrasaink ezen korszakban Pest varosarol. -— Schweigger

(1576-ban tett konstantinapolyi útja leirasaban) emliti, hogy

itt nêmely keresztênyek (allitolag evangelikusok) laktak, kik- -

nek saja't templomuk es papjuk volt, dea harangokat és ütö

orat nélkülöztêk, mint azokat egyatalan Törökorszagban (te

- hat Pestet mar ahhoz szamitja) nem talalni, ambar meg Bu

dan 05 Esztergomban is vannak.

Busbek 1554-ben pompasabb épitmênyeket csak Pozsony
ban 05 Budan latott; Pesten és Bludan is, mely varosokat hajdan

a magyar fourak fênyes lakjai diszesìtettek, a hazak nagy

resze vagy. mar összeomlott, vagy gerendakkal tamogattatik.

Itten többnyire török katonak, mintegy ideiglenes hajlêkok

ban tartozkodnak, ezek szegênysêgüknêl fogva_ezen lakasokra Y

mitsem fordithatnak; söt csak azonvannak, hogy ha az eso

beesik, vagy a falak repedeznek, legalabb lovaik szaraz helyen

legyenek. A hazhêjat a görényekpek 05 egereknek engedik at.

Es ez természetes-; mert otthon sem szeretik a fényes köêpìt

mênyeket, mivel e földet csak utazasihelynek tekintik.

Érdekes az is, mit 1573-ban Gerlach Istfván, Ungnad

David a török udvarba kuldött nêmet követnek udvaripapja _

Pestró'l ir: Ebêd utan, úgymond,a hajohidon, mely 7001épês

nyi hOsszu, a Dunan `at Pestre (Paestnek irja) mentünk, és .

lattuk, hogy hajdan tekintelyes iparüzô varosnak kellett len

nie. Van benne szamos, de sötêt es êpen nem vidam kinézêsü

bolt, 05 a_rêgi idöböl fenmaradt szép koêpületein jelvenyeket,

vagy rostelyozott ablakokat lehet szemlèlni, melyeket azonban

a törökök sari-a1 betapasztottak, ûgy, hogy most mar itten

semmi diszes nem lathato. —— A kêt török templom, szêp pit

varaival egyenlö kinezesü, az imaterem elocsarnoka ha

r
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rom oldalròl szönyeggel van borìtva, valamint a. belsö terem

15; а basa templomaban a keleti oldal is szêp szönyegekkel

van kirakva. Ezen mecsetek fölül kerekek, de kissê 0511650

sitvák ‚ középen vastag vassodronyokról kisebb nagyobb

lámpák lógnak. Mindegyik moschea nyugoti 65 deli oldalán

all а sugar fehêr toronyka, fölül kis folyosóval, melyröl, mivel

haranggal nem êlnek, papjuk az ima idejet harsogtatja. ——
Egyaltalan a törökökiaz altaluk elfoglalt varosokban semmit

sem epitenek, sem nem ujitanak; mert a diszes épületre keveset

tartanak; a legszebb varakat, mint Esztergomot, Visegrádot

és Budát beomlani hagyjak 65 összedülni . . . Junius '20-élu

az urak együtt hajón Pestre indultak, s ott igen diszes fürdöt

láttak vörös márványból, ezt füteui lehet, a viz pedig langyo

san a falbòl folyik. ——

В12011у megsirathatjuk a törököknek e fürdöikben ki

fejtett pompáját, kik, mint tudjuk', a nagy- vörös шах-Чану

tablakat falaik ékesitêseül rendesen templomaink sirköveiböl

kêszîtettèk, midön а rajtuk elöforduló alakokat 65 felirásokat

lev'êstèk. Y

Неву 62 igy volt, tanusitja Bocatíus „Готов kassai pol

gármester is, ki 1605-ben Pest-Budan megfordulvan, ezen

lvarosok siralmas allapotaról igy ir: Emelem fejemet, nêzem

a házakat, melyek tetejei csakugyan szegenyesek es 16116116

nek, az ablakok sarral, téglaval, .szalmaval betömvêk; füsttel,

piszokkal, körakásokkal diszüktöl megfosztott êpületeket lát

tam. . . . A_z omladék templomok a barmoknak istalôkul. szol

galnak. Nem latsz itt uj sindelyt vagy deszkát! A márvány

emlékek, melyek a temetökböl ide hurczoltattak, az utczak

szögletein ülöhelyekül vagy arupadokul hasznaltatnak. Mily

dulást követtekel e rombolók! kialtêk. —— Lehet-e ezeket em

bereknek tartani, kikuêl disznaink tisztabbak és diszesebbek P!

.- A dögök szanaszet hevernek; a mely helyenvalami eltö

rik, az ott is marad. . .. És folytatólag a budai .also varosról

igy szôl: ez összeomlott, szêtdúlatott, lakóitól elhagyatott ;

alig áll fenn valami êpület - egy-kêt török templomot ki

vêve ! . . . _ _

Mintha szerzö nehány év elött Belgradon a török varostVi

Szemendrian és Orsovan a varakat akarta. volna leirni l!
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És ismêt Pesto-e tervênat, igy kialt fel: Innen Pestre

megyek at, Ö szegêny Pesi, melyet inkabb Pestis-nek lehetne

nevezni! Ott sincsen egy ep haz, mindnyaja a földig lerom

bolva; - a keves lakò söpredék es a nep alja.

Ilyenkêpen fejezi ki 'magat egy regiebb(1576iki)iró

is, mondvan: Pestnek vannak rosz, gyalazatos vityillòi, ron

gyos hazai, mint azokat ege's: Törökországban talaljuk ; utozai

sarosak es elhagyattak. (Zeillers Beschreibung des König

rei'chs Ungern 1664.) .

Ezeken êpen nem fog csodalkozni az, ki olvassa, hogy

azon ellensêg, ki az Augsburggal vetelkedö budai varat any

nyira megfertöztette, miszerint az egy Ölhoz hasonlitott; a

kiralyok kepeit sêrtette; az epületek tetejeit leszòrta es min

den disziiktöl megfoszta; miert kimelte volna Pestet, mely

hez meg kevêsbe kötöttek érdekei ?!

21. Pest falai es arkai ezen korszakban.

De vessünk meg nehany pillantást a gyaláztatas ezen

szakaban fôvarosunk regi falaira is, hogy a szomorú kepet

meg nemileg kiegeszitsük!

Pest regi falainak „даются aztirjak nemelyek Istvanñi

nyoman, hogy azok négyzetet képeznek, mig masok helyeseb

ben allitjak, hogy a varost fêlkörben keritik. Egyaltalan az a

vêlemény, hogy mayas, erös, egészen faragott köbò'l alle bás

tyai, hai-om egesz es nyolcz fel körönddel ellatott varadja a

tekintelyesebbek közé tartoztak. Erejèt emle 1576-ban az,

hogy falai meg attöretlenek es egeszek valanak, mig ellenben

Buda, Esztergom es Belgrad mar ilyen falakkal nem diese

kedhettek, hanem szaggatott bastyaikkal inkabb nyilt helyek

hez hasonlitottak. A pesti falaknak megkerülese, ideszamitva.

alkalmasint a külarkok eröditvenyeit is, egy атм került.

És ezen erödites teve ekkor Pest egyedüli nevezetessé

get, mert belsejeben, nehany omladekot kiveve, semmi emli

tesre melt() nem шииты. I

Egyet megis kenytelenek vagyunk felhozni, t. i. azon

árkof, melyet a törökök a varos közepen at húztak, es melyen

sövénynyel es sarral falat keszitettek.1)

1) Intus per medium fossam Turcae duxerunt, et vimine lutoque

murum fixerunt. (Bél. in Adparatu ad histor. Hung. p. 332.)
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А Haíi'nerféle, csinosan metszett, de nem híí kopen a

vaczi 'kapu körül latni egy elÖugró bastiont, mely erös sancz

karózattal van vêdelmezve, ès úgy nez ki, mintha a dunaparti

Rondella a mai вши/см toi-kolatanal allott körönddel ienne

összekötve, de mégis inkabb a vaczi kapu elötti eröditvênye

ket akarja elénkbe tüntetni, bar e-kapunak semmi nyoma

nem latszik. Ezt a Bocatius által is emlitett vêdmüvet arok

nak nem tarthatom, hanem inkabb azonosnak gondolom ama

arokkal, melyet Jankovich a Tudom. Gyüjt. 1817. X. 57. lap

jan emlit, es mely az tintus per medium-hak jobban megfelel.

Van-e aztan ezen árolr,‘illetölcg шиш bástyának va

lami összefüggése a mai `zöldfa-utczaval, mely hajdanta

bástya-utczanak is hivatott, és a nevezett arokkal cgyenkö

шеи fut? jelenleg meg nem mei-em meghatarozni; talan

ennek is megjön az ideje, és szerencsesnek fogom magamat tar

tani, ha ezen kerdéssel valakit e targy tüzctesb vizsgalatara

birhattam. -

v1.

Pest алжирцами] wao-ig.

22. Altalanos szêttekintés. — А bndai ka

mnrai Inspecto'rok. —— chvezinênyek а tele

`pülök szamara.

Nagy es sokszoros volt a tus-a, melyet Pest birtoka

miatt vivtak; sokaig ostromolta a török, hogy foglalasa utan

ismég inkabb pusztithasson ; sokat és készukarva is rontott

ezen szerencsétlen varoson a német hadsereg, hogy a török-`

nek a visszaszerzês esetében nienhelyet ne nyujthasson. -—

Végre felvillant a boldog nap, mely az ötször elvesztett va

rost a csaszari hadsereg ötödször birtokaba ejtette.

Ha mar a török iga alatti varos sorsa könyörületre

mèltò volt, meg inkabb megèrdemle а szanalmat a köhalom,

melyre a gyözök a magyar zaszlòval együtt a kétfejü sast feltiìz

tek. Omladék és romhany, elszórt pisszS katonatanyak es be

dülö fêlben levö lóòlak valanak az egyedüli építêsi maradva

nyok, melyeket a seregek véres veritekkel visszafoglaltak.
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Egyed-ül a törökök mec-setjeik és fürdöik lehettek meg-nemi

leg jobb. karban7 hogy az uj telepìtvênyeseknek imolakul 05
>le'tkhelyekiil szolgaljanak'. ` . ._ l Y v _ ‚ _ _

' Aq haj'dani jo moduïpolgarsag kihalt, az ideiglenes

. iakòka't заверши 110002140Ы1111<011 >_egyedül а katonakkal ,vale
kereskedés és nyerészkedés icsalt' ide,"vagy'_a török hodoltsagi»

viszonyok miatt itt szolgalni kênyszeriìltek.ly ._ I _ V '_ ‚

Ilyen volt Pest, melyet a toröktol _visszanyertek ; inneinT

.kezdödik a varos ujjaszületése, innen tamadt azon i~i_z__a._jnos_,1
majdnem altalan-elterjedt esimég a miveltebbekaltaI is .valo

nal; 'tartott balhit, hogy Pest egészennuj varosyrholott'a'

budai Avvarnal sokkal ryêgiebb, az ujra szervezkedö budaivaros

salle'penîegyidejü l. l _ l

И visszafoglalok elsö es legnagyobb gondja volta ket

varost,"melyet azonban Acsak egynek'tekintettek, tisztitani, az_

omladékot kihordatni es èpitesre szüksêges mesteremloere-
ket és munkasokat telepîteni. ' ' i ì l l .,

Позу a nelkülözhetlen összeköttetês mielebb eszközöl

tethessék, Gössíngernek, a csaszari fökapitanynak parancso

lak, hogy azon helyen, hol az‘ellensêg hajohidja allt, t. i. a

vaczi kapu melletti :köröndtöl- a budai varnak dêlkeleti, a

Dunanal allo `loastyanak iranyaban Sonnemann rêzmetsze

totMiŕifmuz'. Icones urbium et arcium expugnatarum 2-1. 1.)

egy дамам simsen fel ;- a maar ket щами апуаёдаь pedig

a hidaszok parancsnoka örizni köteles volt. Ebböl szarmazott
egy _tekintèlyescsaszari hivatal, t. i. a cs. kir. hid-feliigyelö-l

sêg, melynek pajtaja és udvara az -angol kiralynotokazfo-pos

ta-utczaig terjedö telket vette igênybe. _A rendelet maga igy

hengels; ‚ ‚ ‚ . . 1 ‚ . ~ y -
_ »Von vSchöii'prückhen ist eine der kais. Armee gefolget,

die andt und drittes verbleibet, vnter der Aufsicht _des Ober

hauptman Gössingeralda, Welcher in bei-elch hat hiervon

eine'vgn, der other, auf die Pester seithen, an Ajenen orth

allwo vormahlen die feindliche'SchiEpruckhen gestandten, zu.

schlagen, vnd die erübrigende _Schiiil und Materialien incherheit _zu stellen. << (l. Compendiose Verfassung derenin der.

Vöstung .Ofenhinterlassenen Anstalten.) _ _. ,__ ._, _.

_ Nagybölcsen elrendeltêk, hogy mindazon mesterembe
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rek, l'kik al varak 65 а vá'rosok felêpìttetésere kellenck, u. m.:l

kovaesok, faiekasok, asztalosok, acsok, kömüvesek stb. a 116-›

11161 tartományokbôl mielebb ide szallittassanak.~» .i » . a

Továbba 1687-ben ns. \Vernlein Istvïán Budáu, Eszterp.

gomban 65 Érsek-Ujvartt kamarai inspectornak 116762161611'

Иду—1688, novemb..8.an parancsolták Bécsböl a budai esa-.

szari^kamara e mindenhatò administrat-oranak, hogy` Buda,

Pest, Esztergom 65 Vácz varosaiban" aftelkek azonnal .kiosze

tassanak _; la Lpollgarok lpedig ossmirassanak, _hogy` látni «_lehes

sen, mily. napszalnszerinti, 1101665 721311'6116171616115111011,

mindenkinek.' _ __ I i ' ` А l,

.Е11116111611116526165 következmênye volt az idegeneknek
a {6761050111616376166261116567 1101 sokan egêszen ingyen, niét-Ày

sok igen esekê-ly 61011 ykaphattaak háztelkeket, szöllöket, 522111

tòföldeket 65 reteket. L- Minthogy а risszafoglalok a 1615221

Ъа1111о11761‘а1161 _es Úarosokat 21.2 uralkodô tulajdonanak tekiii-'î

tettek,_minden yisszaenllèkeies nêlkiil a regibii'tokosok jogaiŕa,
mivel ezek 11161 nagyobb 16521 nein is lêteztek, auroiiiokat 65

61112157011 helyeket bösegesenosztogattak, csak h_ogy llegyen,

ki а. nyert telkeket bekeritse, 65 -a rarosokat lidövel 161161370

sakkâ. tegye. _ _ ‚ I ~ y

~ Termêsietes, hogy 'ily'katonás ,viszonyok közt' minden
oszti'ak 111611011 lieti', administralva, 65 62 senkinek sem tůnhetett

fel a'_bevándoliòttak közt, me'rt’ nyelvpüket, hazai 'szokásaikat

ès' törìënyeiket ` itt `15 1'6111116111611‘62 osztrak," bajor, frank,

575111511), jövevêńyek; А ' ' "" ' ‘
_ ' мат/шт 1211105 meg yekkor ve'gy'z'altalêui 116765“ lvolt; az

4 uraságok közül'alig 'vágyòdott 721121111 vissza ezeu rolufeszekbe, _

 

f) Wernlein után ï1692-ben Plass чаду Blass von Mühlleutcn.Fer-.

dinand Helfréich- nevév'el találkozunk, ki szintén 'sok házhelyet osztott

ki ingyen Pest városában. 1694-ik évben Kurtz János 131166211511161211

tanácsos és budai Катю-111 inspector fordul elö. Ezen urak mind Budân

laktak, 'és ott/ kijelelték a -pesti házlielyekët,-miêrtispttan а régi telek

könyvekbpn keresenclök,_mint а melyekreoly Vgyakralu hivetkoznak a

benevens-_ д _ _a y I I _ _ „ _» » ‘ д ' _

. 1696-6611 elöször említtetik Peailmiztt szaqu ¿királyl' vii/'osg'..de
azért'a háetelk'ek inegis Budán lettek 111652176. '1_ ` I'; ' ' ' ` '

1697-6611 “511165112“- Antal Jáuos mint ‘legfolìb 111111111 hadibiztos

hozatik fel. '",..ì„ ч.

l
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es a kinek meg talan baza volt, azt neinsokara eladta vagy

elajandekozta; a közeposztaly pedig nehezen hagyta el az

alföldet, inert ottan inegszokott szabadsagat inkabb elvez

hette ; inert az ijesztö romhalmokkal veszödni nem akart; vagy

inert Buda siralmas esete oly leveröleg hatott az egesz nein

zetre, hogy ide senki nein is kivánkozott. És igy nein csoda,

hogy: „ Metropolis Hungai'iae germanicafacta est l“ А magya

rok fövarosa nemette valt!

Mind az emlitett nehezsegek daczara, megis eleg sebes

virulasnak induit varosunk, es az idegenek hangyaszorgalina,

rendkivüli kitartasa es eletrevalòsaga szemmel lathatolag

mozditak elö a jóletet, s igy leginkabb csak munkas kezeket

es a nelkülözhetetlen szerszamokat magukkal hozott bevan

d'orolt nemetekböl keletkezett a pesti hazbirtokosok elsö te

lepenek zöine. De volt is latszatja az ujjaszervezésnek. Alig

egy ev utan, hogy Pest isinet a keresztenyek kezeibe került,

1687-ben ezt irjak: »Pest középszei'ü найма és mnjdnem ne'yy

szögü, mely шт sok ОМ“!!! a Вата dühe'tò'l szenfvedett, mégt's

мытым megajul, ¿s той-58 sokkal inkább népeseflz'k mint

Buda, melyne'l allfalfmasabb fekvésevan a обшит: sikságon.«

A mennyire csak lehetett, a hatósagok kedvezinenyek

ben reszesitettek a ket varos polgarait. Midön a budai es pesti

polgarok az adó-szabadsagi evert folyaniodtak, egyszersmind

azt igere Wernle'in Istvan, hogy aruczikkeik a dunai vamtòl

fel fognak mentetiii. A kövezet-va'm az arukat behozò koesik

tel egy garasra volt szabalyozva; de visszainenve a varosbòl

egy favar тиши kellett a kocsisoknak magukkalkivinniök!

-» Ezen szabaly czêlszerütlensegét utòbb bebizonyitotta a

gyakori arv-iz; inert ezen anyaggal inkabb a varos alacso

nyabb helyeit kellett volna feltölteni, mint az omladekokat a

varosbòl kihordani.

De szabalyoztak az inspeetorok inagukat az arusokat is,

nehogy egyik a masiknak kart .tegyen A ki csak portekat

arult, de nein épített is, az e miatt csekely adót iizetett. A

mertekek varosi belyeggel voltak ellatva es a k'izmerleget

hasznalek a varosi hivatalnoknak egy . inerötöl 1 denart
iizettek. . i '
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A polgari jog s_zerzese 5 frtra szabalyoztatott; azonban

ezen dijt 1712-ben mar 12 frtra emeltêk.

A budaiak szamara kiadott rendeletek Pesten is êrvé

nyesitettek, minthogy Pest, Buda egyik, t. i. hatodik kiegêszitö

külvarosanak vétetett, ês egêszen a budai kamarai admini

stratió alatt allott mindaddig, mig szabad kiralyi varosi jogait

ismêt vissza nem nyerte.

1688-ban a Мясо/сём bizonyos ado (taxa) hozatott be;

a jobbak es közepszerüek csekély aron adattak el, és azokhoz

a kültel/cek {идут csatoltattak. A varosi telkek annal dragab

ban és anual könnyebben voltak eladhatók, mivel 5 êvre

a kamarai adótol fel lettek szabaditva; Szekes-Fehér

varnak visszafoglalasa utan mar a varatlanul beütö ellensêg

altal teendö karoktòl sem kellett tartani.

lA kézmüveseket, mint a lakossag legêletrevalòbb zömêt,

kivaltsagokkal êdesgettêk. Budanak ès Pestnek egy-egy

korcsmatl) egy mèszarszêket (az elesêgyam fizetêse mellett)

es egy têglavetöt engedêlyeztek. Hajòkon és a nem polgarok

nak, bort mérni eltiltatott. \

Nemcsak országos vásáfrokat szerveztek, de a heti Vasa

rokat is sürgettêk, a bécsí súly és hosszmérték megtartasa

mellett.'Azonban ugy latszik a vidêki gazdak meg nem igen

kaptak ezen alkalmakon, vagy talan nem voltak kêpesek a

hetivasarra valò fölöslegeket kiallitani-; mert 1689. januar

l-ên a budai tanacs kénytelen volt a körülfekvö falvakat a

bíztonság igéretebel felszolitani, hogy a keddi es szombati heti

vasarokon megjelenjenek.

A varos kapuit a varossal együtt a katonasag örizte es

zarta; a katonasag szamara laktanyak terveztettek, hogy

a polgarsag annak tartasával ne terheltessêk.

.A polgár'mester pedig oda utasîttatott a tanacscsal

együtt, „hogy a kam/waz' Inspectoer вам függésülc'röl _folg

oást megemlékezzenek l“ _ y

1) Itt természetesen a városikorcsmát kell érteni, mert hogy в.

város területén több vendéglö és кант allem, тащит-г kezdctföl fogva

látni fogjuk a. vendéglöket, ser- és kávéházakat tárgyaló fejezetben.
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23. Pest varosa regi têrkêpei es telekköny

vei. __A monographiak kcllekei.

Nein akarvan egyszerüen azt fölmelegîteni, mit masok

_mar elöttem kitünö szorgalommal es tapintattal gyüjtottek,

de mêgis meg akarvan nèmileg menteni kutatasaim4 eredeti

sêgi szinêt, minthogy maga a levêltari böngészet ki nem elé

gitett, _mindenek elött a varosi fömêrnöki hivatalhoz fordulék,

hol a csekêly szamu rêgibb têrképek, melyek a mindent emêsztö

magy arviz utan fenmaradtak, legnagyobb keszsêggel rendel
vkezeseinre kiadattak. _ _ _Denem egyedül itt kellene tapasztalasom szerinta règibb

viszonyokra valo rajzokat keresnünk, ezeknek nagy rêsze, saj

_ nosan emlitem, csomagokban összehajtogatva és ahajlitasok
nal összetördelve, mint mindenütt nalunk, az okmanyfok'nköte

geiben majdnem ismeretlenül es' hasznalatlannl rejlenek, idö

vel nyirkossag altal a fel nein ismerhetêsig 'halvanyulnak, е1

'mallana.k, és majdan mint `teherre valo, hasznalatlan v10m

nedves folyosokon vagy pinczeszeriì sötét kamarakbari, 'szel

lözhetlen szekrênyekben évtizedekre elzaratnak, hogy'7 vêgre

hely szüke miatt vagy mazsankint a boltosoknak eladassanak
vagy egyszerüen kihanyassanak. »I

.  «Ay „Res inutiles et n_ulllz'us momenti“fêle kötegekben

-vesznek el gyakran a varosok padlasain és dohos kuczkoik- '

' ban a törtênelem, . söt sajat varosi törtenetük legbecsesebb

.kin-csei, mivel esetlegesen a> vii-os kiváltsdgaít, a polgúrság

jogaz't nem illetik; да többi orszagds èrdek, amüveltség-tör

têneti szempont egyaltalan tekintetbe sem jött eddig sok va

rosi, többnyire csak nevszerinti levéltaraknal. »Exempla sunt

odiosa, exceptiones paucae !« ~ `

A mit ezen tanulmanyokra vonatkozolag a pestvarosi

_ fömêrnöki hivatalban kapni lehetett, az egy pesti határtérkép,

>melyet `a tekintetes varositanacs kérêsêre _Waczpaur Lênart

Maria, servita atya 17 64-ben keszitett, és részletekben fölmé

reseket teven, rajzolt is ; és a belva'rosnak valoszinüleg 1720-ka

körül készült és 1750-ig folytonosan javitott es bövitett alap

1'ajza. Az egêszen megfakult, êvszam nêlküli lapon nagyon _is

` bajos v_olt eligazodni', a hazak szamait legtöbbnyire csak gya
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шт után, a hazak hatarait pedig sok helyen nem az elenyê

szeît vonalok, hanem egyedül a ozirkalom fenmaradt szurasai

ñnom nyomâm lehetett megtalálni. - Ami a hàzak szamok

kal valô ellátását meg inkabb nehezitette, az,l hogy азиаток

nem egymásután következnek, hanem a telepek ybeêpitéseya

hazhelyek felosztása miatt szabály iiê'lkül ide-oda ugrandoz_

nak Iès igy a felkeresêst rendkivül megaka'szt'ottak, úgy, hogy

kedves tervem~ kiviteléröl, t. i. hogy` Pesthek, ha. ŕégi'eblï) ‘ nin

cseu, legalabb ezen masfêlszazados alaprajia ’uja'b'b «kiwi-‘asa

val kedveskedhessem, majdnem kenytelen'voltam ïlemonìlïaiii.

Szerencsêmre eszembe jutott'ak-a pozsonyi régi `telek

.könyvek, melyeket, midön a magyar orvosok ê's `termê'szet'v'iz's

r gálók XI-ik nagygyülése alkalmaval lSGö-benkeszült '»Po‘

zsony ês környéke<< ezimü emlékkönyvhez az arehaeológiai

rêszt irtam, az ottani levèltárnokság legszi-vesben engedëtt ät

tanulmányozásul. - Boldog Pozsony lmegvannak mêgflßîê),

1439„ 1557 és 1564-Ъб1 valò-telekkönyveid,melyek'szamtalan

êrdekes adattôl hemzsegnek, bár mêg-eddig nem »találkzo-tt

monographus, ki azokat-részletesen elêggê kimeritöen vmel

tatta volna! A kevéos Városhoz, melyeknek hasonlóï kinc'sük

van, még Késmarkot es -Nagyszombatot szvámithatjuk ; Kas

sanak efféle iratait, mint halljuk, alkalmasint a .nürńbèrgi

aranyfüstmüvesek, kiknek pergament értékêben, mazsaszlamŕa

nem regen adattak el, emêsztettek fel örökre! д f ‹ '

Aki Pest törtênetêti ismeri', telekkönyvi hivatalaban

nem igen fog тамаду @ma adatokat keresni; azêrt' mêgis

kedvesen meg valêk lepetve, midön a telekkönyvi hivatalnok

urak a XVII-dik szàzad vêgétöl kezdve a telekkönyvetîes'ïa

hazlevêl-tárt tanulmányozásra' a legnagyobb keszséggel «faßte

dak, itt-ott felmerülö ketelyeimet szivesen eloszlattak'ês több

havi buvarkodfásom alatt törekvêseimet mindenkêpen ‘elöse

gîtettêk; miért is kötelessêgemnek tartom'nemes .Pest luaírosa

mémökz', тент és telekköngm' tisztvíselò'inelc az Akadêmia

szine elött öszinte halamat nyilvánîtaui.

Mig а harem, ivrêtü, vastag könyvet forgattam', ahazak

számát, az ишак neveit, a szomszêd birtokosokat, a telkek

mêrtêkeit es . birtokosait szorgalmasan jegyezgettem, çsak

hamar belattam azt, hogy 4itt nemcsak a ketes házszámok
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helyesbiteset fogoni elerni, hanem a varos fejlödese törtenete

hez sokkal biztosabb,valòdibb adatokat is gyüjthetek, mint azok

akar valamer partbeli emberek kronikaiból, akar felületes

vagy fogadott regibb történészek jegyzeteiböl es iromanyaiból

merìthetök. ,

A mit a telekkönyv es a házlevelek jegyzökönyve tartalmaz,

az a szaraz teny minden erdeksngalta es tevedesre vezetö mel

lekczel nélkül iratott; mert a kik ezen könyveket vezettek, soha

sem gondolhattak aria, hogy fog meg olyan idöszak is bekövet

kezhetni, inelyben eggéb alkalmas aolatoÍ»l teljes híánya miatt,

hívataios {гагат гашишем, és ha egyedäl csak városak

történetirására is fognalr a százados homályból elökerestetni !

Tisztelt szakosztaly! Mai nap, midön a megyei, egyhazi

es helyi monographiak örvendetesen szaporodnak, talan nem

lesz ininden tudomanyos haszon nelkül iròtarsimat iigyelniez

tetni azon niegbecsülhetetlen törtenelmi anyagra, mely nem

csak az okmanyokban, a pörös iratokbaii, az ülêsek jegyzö

könyveiben, hanem a telekkönyvek regiebb köteteiben, a va

rosok szamadasaiban es egyeb barmily csekely erteküekiiek

latszò irkakban is lappang. f'ìlyan anyag az, melyet jövöre

ismeretlenül hevertetnünk nem szabad,.hacsak varosaink éle

têt, a közmüvelödesre vale nagy befelyasat 'elhallgatni nem

akarjuk. 

Mai nap a monographusnak nem lehet többe föfeladata,

hogy a nyomtatvanyokban elszÖrt adatokat szep, hangzatos

szavakkal összefüzze, quodlibet gyanant összevissza hanyja,

vagy ragyogò iralylyal a vilag _' vagy a hazai törtenelem

tag mezejen kopott altalanossagokban tüiidököljêk; a mono

ч graphiaja czimehez elkerülhetlenül tartozòkat pedig mintegy

o'davetöleg, inintegy elcsabitó csemege gyanant egy par lapon

êrintse ; ilyen olcsò dicsöseg mai nap mar alig remelhetö. Es

azert, ambar jól tudom, hogy azt, mit elerni kivántam volna,

t. i. »Pest varòsa mûemlekeiröl, régiebb epitmenyeiröl es erö

ditêsêrôl lehetò'leg kímeritò' egyedi'ratot nyujtani,« nem egészen

sikeriilt, mégis iparkodtam ezen tanulmanyozassal a regibb

Pest ismertetesehez nemely uj adattal jarulni, ujjaszületesi

viszonyait a XVII-dik szazad vegêveitöl a XVIII-dik szazad

közepeig röviden, de hiven vazolni, es igy egyreszt elömintat
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felallitani, milyennek képzelem a monographiak szerkesztêsêt,

hogy azok majdan összevetve mas varosokkal, területekkel,

orszagokkal vagy különbözö korszakokkal, honi töstênetünk

biztosabb alapkövei gyanant szolgaljanak. f

A hol a legrêgiebb korrol keveset tudunk, ne barangol

juk be a kêpzelmênyes mesêk tag orszagat, de kezdjük a bö

vebb törtênetet ott, a hol mar hiteles adataink nem hiany

zanak, es irjuk meg meg a mult szazad fejlemênyeit is ;` mert

az utôkor majdan ezekre fogja eszleleteit epiteni. — Pedig

hogy ezekkel siessünk, arra intenek fölötte lazas haladasunk

rohamai, es azon mindent ujitò es sarkabòl kiforgató viszketeg,

mely egyáltalan tabula rasa-t tervez, hogy ne is legyen elö

kêp, melylyel mai ephemer teremtmênyeinket, mintegy sze

gyenlitöleg, összehasonlitani lehessen!

Rñma hanyatlani kezdett, midön a tengert ös helyêböl

kiszorita, s ennek öbleit földjei közê atültetê, hogy nagy hatal

mat, mindenhatósagat bamultassa. Vigyazzunk, hogy a min

dent lerombolò, vagy helyéböl kimozditò elbizakodottsagunkat

ne kövesse altalanos sülyedês. Az esztelen és szüksêgtelen ki

adasokat az eladòsodas követi, az eladôsodas pedig az altala

nos nyomor termêkeny csiraja!

24. §. Milyen lehetett Pest varosanak kiné

zêse a visszafoglalas utani êvekben?

Azt kêrdezi talan tölünk valaki. —— Ügy hiszem, hogy

a varos meg legnagyobbrêszt puszta. es elhagyatott volt, miröl

meggyözödhetik akarki, ha a regi têrkêpen ñgyelemre mêl

tatja azon jeleket, melyekkel a telekkönyvben „puszta, égett,

vagy csalc söve'nyekkel bekerített, és épületelc ne'lkülz' házhelye/c

nek nevezett telkeket“ kiemeltük, melyek közül nêmelyek êvtize

dekig, masok a XVIII-dik szazad harminczas vêveiig meg

lakhelyekül nem hasznaltathattak. Ezen összeallitas szerint

a belvarosnak legalabb egy harmada kietlen pusztasag vala.

Egyêbirant mindjart a budaí (vaczi) kapun bejövên, a

2-dik szamu, a mai Kristòftêrnek egyik szöglethaz helyêt fog

lalò viskòt, Pichler Mihály czipêsz birta. Erröl a telekkönyv

ezt mondja: »schlecht von kott und holz mit einen tag (Dach)«;

ezen 108C] °têrt foglaló hazikô szolgaltatott a varosnak éven

AKAD. ÉRTEK. A такт. TUD. Köańßô'r.. 1873. ' 7
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kint 40 'denart —— А szervitak elötti szabad ter, akkor úri

utczai 11. sz. hazhely, köröskörül szabad fromlotf, helynekmon

datik; agszervitak hazanak homlokzata elött, a 15. szam (ma

9. sz.) üres hazhelyek voltak. —— А ki azon es az utobbi ha

zaknak külsejêröl akar maganak igazi fogalmat szerezni, ke

resse föl a mai magyar, bastya-, molnar- sth. utczak. 2--3

ablakos alacsony hazait, es emlekezzek meg arrol, hogy volt

meg egy-ket ev elött is a bastyautczaban hazhely, melyen

kukoriczat termesztettek!

_ Elöttünk van egy kep, (1. 99.1.) ше1у az an' utczáta szer

vitak templomaval mutatja., a mult' szazad közepe tajarol, es

mennyire hasonlítast tehetünk, e kep utan magunkat a mai

Ferencz- vagy .Iozsefvarosnak legvêgsö nevtelen utczaiba bele

gondolhatjuk. _

Az eredeti kep hossza 0'27 cm., magassaga 0.184 mm.;

Sebastian Rosenstingl Architect delin(eavit) —— Joh. Daniel

Hertz Sculps. Aug. Vind.- A koroda es a delre allott hazak

nelkül a kolostornak rajza egeszen hü, minden reszleteig any

nyira, hogy az uj postapalota alapjai asatasa alkalmaval az

udvarban lathatô borhaznak, szînnek falai epen ûgy talaltat

tak, mint azokat a fametszvenyen latjuk.

Némer belvarosi utczak, mint most a folytonos epîtke

zes alatt feltünnek, p. o. a magyar utcza, arealtanoda es lipot

utczak jelenleg mintegy masfel szazadnak haladasat kepvise

lik epitmênyeikben, úgy, hogy a keskeny, ketszazados föld

szinti hazak mellett, a mult szazad emeletes uri lakokat es a

jelen korszak toronyszerü, szük, sötet udvaru berhazait vezetik

egy vonalban szemeink ele. Amazok a polgarias egyszerüseg

es az úri kenyelemnek, emezek a rohano nyereszkedes es sor

vaszte lakasinseg legelevenebb kêpei.
i De nemcsak a külvarosokban vannak ilyenek, magaban

a varosban is lathatunk'eleg mult szazadbeli alacsony ha

zat, mclyek a mai nap emelkedö nagyszerü alkotmanyok közt

egeszen eltörpülnek. Az elökelö nemesseg es fönemesseg lak

jaibol is maradt fenn egynehany emeletes haz a terek szögle

tein, az utczak sarkain, faragott kövü, kidülleszkedo erkelyek

kel, bevakolt czimerü ormozatokkal es urias, tag kapukkal.

Ezek, mint a mult szazad kenyelmènek, izlesenek es vagyo
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nossaganak mindinkabb ritkuló tanui lassankint el-eltünnek,

s a mai bêrházaknak engedik at a tert. Gondoskodjuiik nemi

leg az elöbbiekröl, hogy ledöntêsük elött fenykepeztessenek

es igy legalabb kepben, mint ajobb hajdannak emlekei, az utó

kor szamara fentartassanak.

Haeuftee` Buda-Pest czimü, 1854-ben megjelent munka

jaban több abrat adott varosi nevezetessegeinkröl, es ime

mar ma latjuk, mily jÖ volt ezen gondoskodasa; inert az ott

rajzolt epitmênyek vagy egeszen atvaltoztattak, vagy mar nem

is leteznek. `

Szandekom volt mind azt, mi Pestre vonatkozik, es raj

zokban megjelent, összeallitani es igy a varos fejlödêsêt ke

pekben is elöadni. Ezen igyekezet azonban nagyobb akada

lyokkal van összekötve, mint valaki gondolna. A regiebb,

a török haborura es Buda visszafoglalasara irt nemet mun

kakban Pest rendesen csak függelêk gyanant szerepel, es mint

olyannak rajza oly hütlen, hogy azt semmi komolyabb vizsga
lat alapjaul fölvenni nein lehet. _ Ujabb idöböl vannak

ugyan jobb rajzok, de majdnem egeszen hianyzanak a mult

szazad közepe tajaròl valÖk. ' l

Kerestem ilyeneket hazank es a külföld könyvtaraiban, a

tarczakban foglalt repülö lapok közt; de az eredmeny valÖban

leverö volt. Legtöbbet talaltam megis a m. n. muzeum gyüj

telekes köteteiben, es a varosi leveltar peres esomagaiban. _

Igenis, itt összehajtogatva a poros iratok közt vannak egyes

rajzok, melyeket idövel a varos monographusai hasznalhatand

nak, ha addig el nein kallòdnak, vagy a nyirok altal el nem

porlaiiak annyira, hogy rajtuk többê semmit se lathassnnk.

A legjobb latkepet azonban nem tudomanyos mun

kaban, nem valami fenyes alkalmi lapon birjuk, hanem a

XVIII-dik szazadban kêszült polgari bognfír- és [сомов czéh

nek vánclorlevelén, melyen magunkat egeszen tajekozhatiuk,

es az 1758-ki alaprajzot kezünkbe veve legalabb a nyilvanos

epůletekre raismerhetünk.

Milyen itt a Dunapart, mennyi itt az alacsony viskô!

majdnem mind olyan, mint az a kettö, mely ma az alsô Duna

sor vegen majd egeszen el van sülyesztve! Ha a katonai ke

' roda es kegyesrendiek haza, a plebania es dominicanusok (mai
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angolsziizek) temploma a többiek közül ki nem emelkednének,

e kèpröl a mai Pestre alig birnank raismerni

És ezen igênytelen lap ismèt bizonysagaul szolgal annak,

mennyire szüksêges minden egyes kepecskét, legyen az _bar

mily gyarlò, megörizni ès nyilvanos intêzeteink könyvtaraiban

02 utôkor szamara megmenteni !

25. ё. А kormanynak gondloskodasal 8 0 gyar

matosok olcsó telepítêse.

A kormánynak törekvêse, hogy a varost mielébb elfog

laltassa 08 0 telkeket azonnal legalabb bekerîttesse, abbòl tünik

ki, hogy mindenkép iparkodott a telkeknek tulajdonosokat sze

rezni. 'Igy pl. az elsö telepitêsnèl 1686-1702 közt a harmad

félszaz 0186 kiosztasú haz közül -tudniillik az 1~töl a 278-ik

szamig — 104 haznak 02 arat kûtfönkböl hatarozottan nem

ismerjük; de l74-nek ebbeli viszonyat bizonyosan tudjuk, 08
ebböl azt latjuk, hogy: 118 1102 0 birtokosoknak, gyakran

csaszari fötisztviselö uraknak, ingyen aclatott at; 32 1102 tulaj

donosanak assignálfva volt, mi ugyan azt teszi, hogy ingyen

ajanltatott; 24 pedig pênzert adatott el, 08 pedig:

5-50 frag . . . . . 15,

75—160» . . . . . 4,

370—500 » . . . . . shea.

Ezen könnyü föltètelek mellett tchat nem csoda, ha

némelyik mindjart több hazat vagy oly hazhelyet foglalt le,

melyen most 20 meglehetösen kényelmes haz 011! — Kohlba

cher` Matyas, a budai kamara tanacsosa, a 17.‚ 23., 33-ik sza

muakat; Vorstern tabornok 9.48., 49., 50.; Oberaignefr György

megyei biztos a 351., 352., 366. szamu hazakat birta, melyek

mind ma 30 nagy birtokot kêpviselnek. - De voltak polgarok

is, kik több hazzal birtak, igy p. 0. IIa-rtl bognarnak a 9., 37.,

281.; To'th Mihalynak a 90., 91., 98. szamu hazak voltak tu

lajdonaik; a ket haz urait pedig a mesteremberek sorabòl

alig birnók elöszamlalni; igy Döpfel sütö a 227., 22S-at,

Widtmayer czipêsz a 54., 82-töt; Sachentrunk kovacs a 39.

44.; Szücs Janos, szücsmester a 125., 128. ; Szabo’ Janos, szabò,

a 158., 159.; Pürlcher Pal, timar, a 263., 272-dik szamu ha

zakat birtak stb. ` .
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A hazak elajandekozasa azonban nem vegzödött az I.

korszakka11) vagy 1702-ve1; sokan nem voltak kepesek az egy

egesz 3 evi fölepittetesi idöhatart, mely az adomanyi könyv

ben rendesen emlittetik, megtartani, ezeknek telkei tchat ke

söbben masoknak ajandekoztattak; masok Peströl a háborús

líflök miatt tavoztak, es telkeiket egeszen elhanyagoltak. 2) Ilyen

1) Könnyebb attekintés vegett liárom korszakot vettem fel, t. i.

I. 1686~t61 1702-ig; II. 1702-tÓ'1 '1720-ig, és III. 1720-tÓl 1750-îg

amint t. i. ezen szakok alatt a házi urak idöröl idöre változtak.

_ 2) A 29-dik szamû hazat (uri utcza, a kecskeniéti kapunál), mely

Lenti Gergelynek 1702ben assignáltatott, mivel a. haztnlajdonos magat

a kurch háborzì miatt absentálta, és 7 év 6ta a ház terheit 1e nem rotta,

bar a rajta fekvö adósság mar 360 frtot tett, а varos eladta 1711-ben
László Imrének 150 frton. ' l

Hasonlolag allt a dolog a 60-ik számú házzal. Ezt Hagnovítz

Andras, magyar szabo, ingyen kapta; erröl Zelenka Jánosra ment at, kitöl

Komáromi kapta adosság fejeben még 1698-ban ; de mivel ez a шьет

ша alatt elhagyta, és terheít nem viselte, eladták és 1712-ben vette a

várostol Schröder Janos 300 frton. 

Azon módon elveszté Sabotha Mai-kho lll-ik szamû hazat, mei-t

elhagyta és qua dereli'ctam vette a várostol 1713ban Pñanzer Mátyas 35

frton, mely összegböl mar 1711-ben elöre ŕizetett 2O frtot.`

A 121. sz. hazat Halas Marko (Halasz) után qua derelictam

1714-bengratz's adja a tanács Ballinszki Tamás horvat vargának.

A 256-ik szamút Báez Jeremia utan kapja 1713ban 30 forintert

Nicola Dujakoviz ein Raz. 

Balog Janos is elhagyta a ha'ború miatt a 351-dik száinu hazat;

ezt a 352ikke1 együtt, melyet ugyanazon okbol Pab (Pap) János elha

gyott, a tanácstól ingyen kapta NIS-ban Oberaigner György megyei

biztos.

_A SGS-ik szamû hazat 1715-ben блуд/ел kapja Haust вант, mivel

Santor (Sandor) Miliály a hábor-ú miatt elhagyta. 

A 361. és 362-ve1 jelzett едем, puszta helyeket az Ujvilagban e1

vesztették tulajdonosaik Gongati(Gombkötö)Marczi és Krautschek, mivel

föl nem. e'pítette'k; de ingyen nyerték `Kurucz Janos és Czattár, Schattar,

Schator-nak irt, alkalmasint Sátor István. —— Ugyanaz történt a 369. és

370-dik száinú пацаны, melyek Kis Benedektöl és Raz Lukacstol elha

gyatva 1713-ban , fölépíttetési kötelezettség alatt ugyanazon évben

Bindter Lörincz vinczellérnek a tanács által gratis adattak.

Volt azonban olyan eset is p. o. a 315-ik számů haznál, hogy azt

Vucmanovics Abraham Gr. 1’. ha'ború alatt (in der Rebellions Zeithin pro

derelicta gelassen) elhagyta, késöbb pedig, t. í. 1738-ban ismét vissza

szerezte. —- Szabo Miliály, ki а 372dik számû hazat a budai administra
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puszta vagy êgett helyek mêg kêsöbben is, p. o. 1714-Ъеп, söt

meg 1MB-ban is el lettek a varosi tanacstòl ajandékozva;

mihez mêg az is tartozik, hogy a bastyak melletti üres közök

s a kapuknal fenmaradt szabad terségek арго шпионы let

tek beépitve.

Mindamellett mêg más helyek is alltak sokaig üresen,

mint а felsö Palos utczai, a гаси templommal szemközt fekvö

és a 126-ik szamot birò puszta hazhely (ödte Hausstölle), me

lyet még az administratio alatt vett volt Brodanovicz Antal

tól Nico Ivanovicz ês ezt kilencz év alatt fólêpìtette; a hazle

vêl 1723-rôl szòl. '

Igen sok szammal szolgalhatuank, melyek adóssag, vagy

a varos iranti tartozás miatt ezen követelêseknek magasra

rugott terhei miatt elarvereltettek, jobbau azt lehetne mon

dani: elajándékoztattak; például csak a 190., 198., 230., 233.,

272. stb. szamokat hozzuk fel a sok közül. Ezek közê taiŕtozik

a 204-ik számu a kötélgyártò utczabòl. Ezt Sabo (olvasd

Szabo) Ferencz a forradalom kezdetével elhagyta, és 6 êvig

romban, pusztán hevertette; ezalatt adôja, a запои, a strazsa,

a szállás es service 400 forintra emelkedett; de a varos mêgis

350 forintért elárvereltette.

A tanacs ezen eljárásábòl mindenkêpen kitünik egyszer

smind azon forro спад is, hogy а városban a disztelen, egêsz

sêgtelen es semmi hasznu, puszta, êgett helyek mihamarabb

szünjenek meg, és а. vagyonosb polgarok szaporodtával a vá.

rosnak jobblête és csinossága elömozdittassêk.

Pest varosa azonban nemcsak a szegênyeknek adott

ingyen üres vagy elhagyott telkeket, hanem hálájat nyilvá.

nità. az által is, hogy a város körül êrdemeket szerzett férfìak

nak nagy értêkü kiváltsagokkal kedveskedett. Igy a 178-ik

szamú, 1650 l] °nyi telken állò Pestmegyei alispán házát, ma

a Lipot- és Rondell-utcza keleti sarkan all() (Szentkiralyi)

házat a vàros 1707-ben felszabaditá. Sötér Fermez Pest-, Pi

lis`és Zsoltmegye alispanja êrdemeiêrt, melyeket a'visszafog

toŕtól ingyen kapta, de a háború alan elhagyta, 1713-ban visszatérvén

reclamálta, illetöleg 15 frton visszavette ; azonban а tanácstól a паш

velet csak 1726-ban nyerhette.
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lalas utan a varos birtoka es hatarai kiterjesztese körül szer
zett; es igy bar 1694-dik ev utan ezen haz a szallasolastòl,

adóñzetestöl, datiaktel, ejjeli strazsaktòl mar fel volt mentve,

ezen mentelmet a varos akkor ujita meg es kiterjesztê Sötér

nejere es ivadêkaira is, midön Pest szabadsagat es kiralyi

varosi jelleget visszanyerte.

Igy kapta 1729-ben Nemes es Nemzetes gyaraki Gras

salkovíts Antal, a kiralyi ügyek igazgatòja, a varostòl örökre

a hatvani kapun kivül az orszaguton fekvö 124., 143. ês 144.

szamokkal jelzett, ma az orszagùtnak es a kerepesi utczanak

eszaknyugati szegletèt kepezö, 980 [j o-es kertet azon kertnek

helyebe, mely a hatvani utczaban fekvö haza mögött terjedt

el; 1734. julius 1en pedig a varos falain kivül fekvö ezen telek

` ama nagy êrdemek tekintetêböl, melyekkel аттиком а

varost örök halara kötelezte, minden polgari tehertöl fólmen

tettnek nyilvanittatik.

1727-ben kapja Рати Antal Gaspar, Pest varosa jegy

zöje a tanaostòl in recompensattfonem a 546. sz. haztelket,

mely a hatvani kapu utezában az Ujvilag fele fekven, Grassalko

vits töszomszedjaban a 31-ik szambòl kihasittatott, ez 228 Ш 0

teszen, es evenkint 1 frtnyi adòt szolgalt. Ezen Рот! nevet

1731., 1733. es 1749-ben a pesti bírák soraban talaljuk. (l.

Rupp, többször idezett helyen 288. 1.) _

A hazhelyeknek elajandèkozásahoz hasonlò eladasok

nemesak a XVII-dik szazadban, de meg a XVIII-dik szazadnak
dereka fele is êszlelhetök. MindA a ket nemböl lassunk nehanyat,

hogy az akkori viszonyokròl helyes fogalmat szerezhessünk:

1687-ben a 40. sz. 77[:]° került 10 frtba, tehát 1 [jo-tel 14 den_

1692. ‘» 46. >> 240Ш° » 10 » » » » 4 »

» » 88. » 340Ш° » 10 »' » » >> 2 .›

» >› 68. » 142C]o » 15 » » >> >> 10 »

» » 167. » 113C]o >> 10 в » >. ›> 8 »

» >› 21]. » 116Do » 12 » » `›> » 10 ›

1696. Э ‘266. » 177Ш° » 6 n » э .s 3 »

» » 263. » 452Ш° » 10 » » ъ » 2 ›

(3 év alatt építeni kell)

1710. » 373. » 182D? » 25 » » x › 13 „ »

' (három részletben ñzethetö)

1714. » 249. >> 182D0 » 18 » » » » 9 д,

1715. » 326. » 44E() » 10 › » a ‚ 22 „
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1717ben a 435. sz. 122m” keriilt 10 т 50 анаши 1 [304,61 8 den.

1718. D 253. » 112'3“ n 1'2 › э › x 9 >

1722. э 478. » 88E]0 › 15 › » » › 17 l»

» » 483. › 97.3[10 a 12 l» › » э 12 ›

1724. » 505 » 44Ш° Aw 10 n » » » 23 »

э и 506. » 565° » gratis э » » 0 »

» ß 507. » 43Go » 30 n ‘ » » › 70 1v

» » 508. » 192.6[10 » 180 D u » › 9‘3 ›

» » 509. n 37D“ -› 10 » . » Ь s 27 n

1725. » 510. » БОЛЕ" » 180 › » » D 3 fri..

1726. » 539. » 94.5D0 ь 52 ъ n i: › 55 dell.

19 >› 547. n 189D0 э 200 » › » э 1 fri. 6 d.

» » 550. › 184.6ш0 >› 200 s» s » » 1 Э 8 »

1730. >› 565. » З1Ш° >> 40 ъ » x n 1 в 29 l»

(magánostól)

» » 566. » 51C]0 » 40 » u. a. 1. » »_` 1 » 29 ›

» 1» 567. >> 98Go » 60 » u, a., ›‚ » э 61 »

Э » 568. » 92|]o » 70 в 1.1. a. » => » ' 76 »

_ 1745. » 624. » 39Ш° » 300 э u. a. » э » 7 › 4 »

(magánostól) _

» » 825. » ‘NEIn » 600 » » х х: 12 х 7 Э

» » 626. » 280Щ° .i 1650 » » s » s » Stb.

Ezen adatok nyoman valóban êrdekeslenne ugyanazon

hazaknak mai . erteket ês mai terheit mellekelni, midön ugyan

azon telkeknek nêgyszög öle 1400-1600 frton kêl el! De nem

csak ezen viszony érdemli a figyelmet, hanem az is, mennyiben

vagyonosodott maga Pest varosa a telkek ezen magas arai

mellett! Azonban ezen szamításokat a statistikara bizzuk,

megelégedven avval, hogy ilyen hasonlìtasokhrm némi anyag
gal szolgalhatunk. i _

Statisticusaink szamara nem lesztalan érdektelen ezen

tablazatnak mellêklêse sem, melyet a regi szamozas szerint, a

telekkönyvek nyoman, az êrdekesb hazak arat ès azok adòjat

illetöleg összeallitottam. A mellêkelt têrkêpen könnyü lesz a

mai napon megfelelö hazakat megtalalni. Igy tehat az

iizet den. vagyis d.

1. sz. 1702. 102130 ‹ 40 1 2.5|]°

1745. 102[3°¿keri'111 135 frz, 51e 1 frs 11. d. 42 1 2.451110

5. sz. 1702. 493mo ‘ 2 т 1 2.4121'a `

7. sz. 1702. теще 1 s 1 5.3[10

1709. 1 » во 1 41]»

1709.111511 2 » во 1 2130

8. sz. 1693. 264D“ (véve 5 frton а. bud. kamaritól) 45 ‘ 1 5.9m“
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9. sz. 1702. 480D0 60 d. vagyis 1 d. 8E°t61

15. » 1099. 320130 `115frt 1 frs 30 » » 1 » 2.4[30 ..
17. » 1718. 5041]” 1500 » l9 » _ » » 1 » 1.6[10 »

1s. » 1698. sosljß 15 » 1 » _ » » 1 » 31:10 »

1727. 385Ш°1000 » 1 » 54 » » 1 » 2.5m“ »

23. » 1693. 5586Ш° gratis 4 » 30 » »_ 1 » 12130 »

24. » 1694. 3626Ш° 150 » 1 » 30 » » 1 27|]0 »

30. >> 1696. 390D0 60 » 1 >> - » » 1 › 3.9П0 »

п. » 1692. 70|]Ü 201 » 2 » _ » s 1 › злшо »

1714. 600 » 

1740. 2600 » ’

434. » 1715. 1201]0 50 » _ » 60 » » 1 » 2130 »

435. >› 1717. 120|:l0 15 »5 - » 60 » » 1 » 21:10 »

'436. » 1717. 120130 10 »5 _ » eo » » 1 » 2D” s

kerül 121:]01 frtba..

439. » 1715. 54|]0 s » _ » 30 » » 1 -» 1.6m@ ‚
440. » 1717. 54E” 40 » -— » 27 » » 1 » 2Ш° E

épůlettel .

455. » 1724. 4950 '25 э — » 25 » » 1» » 213° »
.478. >> 1722. Вбшо 10 »  >› I 43 » s» 1 » 2D“ х

482. » 1722. 96D” 12 >> - » 40 » » 1 э ZAE]o i»

505. ß 1722. ЗЗШО 10 » —— » 20 » » 1 » 1.61:]o »

509' » 1724. 37Ш° 10 » -— » 20 » » 1 » 1.8шо »

539. » 1726. 95|:]0 52 » —— >› 43 >› » 1 » 2.2m” >>

568. » 1744. 46D“ 70 » -— » 20 » » 1 » 2.3Ш° i

574. >> 1731. 30ш0 30 » — » 10 » » 1 >> Зшо »

585. » 1731. 36D“ 59 » — » 15 »' >> 1 » 2.4[30 v

595. » 1734. 71Do 100 » _ » 31 » » 1 » 2.3[30 i»

597. » 1735. 172Ш° 200 1)

619. » 1743. 44m0 290 » _ » 24 » » 1 »> 21:10 »

632. » 1746. `14Ш° 20 » —- » 71/2» » 1 » _ 2E” »

636. › 1748. 25Eo 250 » - » 15 a » 1 » 1.5шо »

639. » 1747. ЗОЩ“ 50 » —- в 12 » » 1 » 2.5[10 R

Ezekböl az evek növekvesevel nemcsak a hazak aranak,

de egyszersmind az adonak részenkenti fölemelese is kitünik.>

26. ё. A_ hazak szamozasa.

A hazak számozása nem csekely tenyezö a varosi forga

_lomban Mig a varos kisebb kiterjedesü, a lakok ismerik egy

mast; az idegen szamara а. haz szine, nagysaga, kinezese,

vagy a rajta elöfordulo czimer is elegseges, hogy rea akad

’ hassen. Ily hazi ezimereki'öl nyertek gyakran az utczak is

elnevezeseiket: mint nalunk a bora, pléhkalap stb. utczak;
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más utczák a kapuktól és azon közel varosoktòl neveztettek

el, melyek felê a kapuk esnek ; masok elökelö házak- vagy tem

plomoknak köszönik neveiket.

Ilyen viszonyok közt a hazak szálmozálsaJ inkabb а telek

könyvre nèzve szükséges, mint a polgarok közti közlekedésre,

mi leginkabb abbôl is kitünik, mivel például a »Komaromi

Lapok<< 1871-ben Komaromban a házaknak össze-vissza. valò

házszámolas ellen felszòlaltak; de meg mai nap Budan is

vannak külvarosok, melyekben a так szàmai össze-vissza

hanyva jônek elö, mint ez regenten Pest varosaban is sokáig

divatban volt.

Érdekes lenne a házaknak szamait egymasutanjukbau

a különfêle szamlalasi korokban összeâllitani, de е tekintet

ben is adataink 01у hianyosak, a milyen egyoldalu а kûtfö, a

melyböl merithettünk, t. i. a telekkönyv kötetei, a munka pe

dig roppant idöt venneigênybe, úgy hogy ez maga nehany

hònapnak feladata lenne. _

Volt-e a török ho'doltság'alatt telekkönyv .2 — Nem ketel

kedhetünk, hogy e korszakban is létezett bizonyos összeirás,

mely a birtok szerint a tartozást rendszerezte. A varosi »Mu

гам-Маши, melyet a XVIII-dik szazad elejêre teszünk, mar

kétféle hazszámot tüntet fel; meglehet, hogy ezek közt а

rêgiek mêg a. так világból, vagy mindjart a visszafoglalas

utani èvekböl valôk, de hogy csakugyan léteztek, erröl tanus

kodik az, hogy:

94-Ъб1 1700-ban 146 lett

218-1361 134 es 272-1061 199

135 12o-bol 227

2з-Ьо1 24 17-bö1 20

18S-bol Y 277

271-1161 198 5böl 122

fis-bol 268 12e-bm 226

124-1361 224 2s-bol 29

167-1361 399 Stb.

Az elsö elôttünk ismert «rendszeresebb számozást a

XVIII-dik szazadbeli térkêpen nyomozhatjuk. Az a három,

a Dunaval egyenközüen futò utcza'ês a váczi é's hatvani kapu

közt sorban következik, és pedig vagy a hazakat, melyek a
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nevezett utczakban allanak_egymasutan sorban Szamlalvan

vagy a hazszigeteket kêpezö hazakat veven fel szamozasi tar

gyul es azt köröskörül majd kelettöl nyugotnak szamozvan,

mint p. o. az apaczazarda szigetet, majd delkelettöl nyugat

nak, mint a racztemplomnal, a kecskemêti haz szigetênel es

ismetv forditva, mint a domokosiak a kohlbachihaz szigeteinêl.

_ Ezen szamozas meglehetösen kipuhatolható rendben megy

egeszen a. 277. szamig. A 278-dik szam a palosok telke; de a

279-dik haz mar a шип kapunal emelkedett régi puszta he

lyen; a 280-dik szamot pedig a kees/reméti kapunal kell ke

resnünk, hol a 285-dik szamig haladhatunk, mig a 286-dik

mar a mai iskola-utczaban keresendö!

Nein esekely zavart idêztek elö az elfoglalt telkek, mint

a. katonaí Íco'roda telken allott és kesöbb lebontott hazak

szamai, melyek egyrêszt meg nem ujìttattak, reszben pedig

ujabbakra, a regiekböl kiszakitottakra attetettek.

A kesöbbi hazak rendes sora csak a nagyobb telkek

ujabb kiosztasanal fordul elö; p. o. a mai bastya utczai dél

oldalitelkek 1715-ben szakittattak ki, 309-töl 320ig vagy a

kecskemeti kapuig; hasonlólag a 22-dik (SZ. fereneziek telke)

szambôl kiszakitott szamok 401_406ig terjednek; a 469

487-ig 1722-ben lettek a kohlbaehi kertböl; a 535-551-ig

1726-ban a 31dik szambòl, t. i. a mai postahivatali haz

szigetböl.

Meglehetös sorban következnek meg a mai magyar ut

czai hazszamok is 322-342-ig, honnan a 346-1161 fogva at

ugrik a hatvani kapun túl a B4G-tol a 371-ig; ezen szam

utaniak 372-töl 382-ig a славим kóroda (rokkantak haza)

altal nyelettek e1. A 390 utan a szamok a Iìarosban ide-oda

ugrandoznak az alkalmilag, különféle idöben kiszakitott tel

keken, mig a sz. ferencziek és a 31-dik szam ujvilagi tel

keiii at az emlitett kòrodai hazhelyekre atmenven, a 411-dik

szamtòl a. 434-ig folynak; a 435 es 436. szam a 7-ikböl a. budai

kapuy utczaban kimeretven, visszafordulnak ismêt a Szabo'

Rondellához a mai magyar utczaban, es 443-mal a hatvani

kapunal vêgzödnek.

A fenebb emlitett 22, 23 es 31-dik szamu hazak telkein

kivül ezentul nincsen következetesseg és a hazszamok a tel
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kek kihasitasi ideje szerint a legtarkabb môdon fordul

nak elö.

l Csoda-e tehat, ha ilyen eljaras mellett a legtarkabb

szamozast talaljuk egymasutan ugyanazon utczaban ? Igy

p. о. a mai oáczz' utczaban sorban ezek jönnek elö: 505, 179,

605, 180, 420, 181, 661, 182, 183.sze111511;

a mai Штаб (körösi) utczaban: 92, 669, 640, 291, 93.

szamok; '

a lövész (hajdu) utczaban: 104, 114, 113, 664, 512, 112,

318, 577, 464. szamok;

а. magyar мощами: 281, 30, 591, 393, 633, 332, 574,

598, 339, 604, 459. szamok; l _

a hag'o’ utczaban pedig: 6, 651, 597, 436, 435, 7, 500.

hazszamokat talaljuk egymas mellett. _

Némer számoknal kitünik, mily _mòdon törtênt a sza

mozas és szêtszòras. Igy az

_ 504-dik szam alapitasahoz egy 30|] °nyi tér vêtetett

1724-ben 20 frton; mêg azon êvben 400, 1725-ben 530 frtra

rûgott az ara.

E haz a oáczi kapanál feküdt. ‚

А2 505-dik szamu haz a 'régi postautcza és vaczi тога

szögletéhez ragasztatott; kiterjedése 36|] 0, 1724-ben ara 10

frt; 1744-ben mar 1519 frtba került.

Az 506-dik szamu 56|] o-nyi; ez a можете; kapuhoz

ragasztott hazhely; 1724-ben ezt Art-ay Tamas rézmüves

kapta ingyen a varostòl, 1737-ben arulta özvegye 390 frton.

Az 507-dik a hateam’ kapun/.il levö 50|] ° üres helyet

vette Hartl Simon bognar a varostôl 1724-ben 30 frtêrt, ezen

a helyen allt a rêgi Kölber-féle haz stb.

Innen kitünik a varosnak a telkekkel való gazdalkodasa,

inert e hazakat mintegy rendszeresen és sorban Аварий: ше11ё,

vagy utcza-szög/etekhez ragasztotta, mig különben mêg elég

üres telek talaltatott volna.

Ilyen szamozati rendszer mellett, mint a milyent bemu

tattunk, lehetetlen, hogy nêha zavarok ne törtênjenek. Igy

nem ritka eset az, hogy osztas közben, föleg a szegênyebb ро1

garoknal, kiknêl termêszetesen az átirasok is leggyakrabban

fordulnak elö s a csekelyebb területek is, mint р. o. a 1 1 2. szamu
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(lovesz- és bastya-utcza szögleten) nêgy felê osztatott, es a1

kalmilag ismet az eredeti szammal ellattatva, összckap

csoltatott.

Meglehet, söt valoszinü, hogy az elsö rendes szamozas,
y melynek a telekkönyvben nyoma van, csak .Iozsef csaszar ide

jeben törtent es azota többször ismetlödött; de ezt targyalni

mar feladatunkon kivül fekszik; miert is azon szamozasokat es

valtozataikat, valamint a szamozasi alapot es körülmenyeit

kimutatni a varosi monographusok tisztehez tartozik.

27. Az elsöd hazhelyek feldarabolasa es az

atirasok aranya. (Ket tablazattal.)

A regiebb telekkönyvek, illetöleg a маете]: kong/vez'

650 szamot emlitenek, de ezek közt nemcsak a varosi bastya

kon belül feküdt ¿hazakat kell êrtenünk, hanem azokat

is, melyek lassankint a bastya külsö oldalan, a mai orszag

úton, emeltettek, es mint a varoson kivüliek emlittetnek. P. o.

az 571. szam a hatvani, 572 a vaczi kapun kivül hozatik fel;

581. sz. balra a kecskemeti kapunal az orszagûton, hatul a

Neanderfele teleknel ` fordul elo sth.

Kedves dolgot velünk tenni, midön A) tablazatban közöl

jük, mikor es miböl kerültek ki' Pestnek a 279-iki szamon,

felüli hazai; es .

B) tablazatban, hany ilyen atiras törtent 1687-töl

1750-ig, minthogy ezek szama a varos emelkedesevel és gya

rapodasaval szoros összeköttetesben van.

А) Az osztás által származott házale lajstroma.

1702. 279-175-böl. ' 292—138-1161.

» 280— 28-Ь01. 293)

» 281- so-ból. 294)'_106'b61'

1701. 282-117-b51. 1702. 295-107-b61.

1702. 283-117-1161. 298 »

284- ez-ból. 297 »

» 286- 59-bol. 298-126-1161.

» 287- 51-ból. 299-179-1101?

» 288- sa-ból. 1702. soo-1874161.

290-189-b61. 301-198-1161.

291- 93~bÓl. ‚ 302-210-ból.
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1715.

1730.

1724.

1711.

1724.

1715.

1730.

1729.

1716.

1729.

1718.

1703.

1709.

1699.

1711.

1711.

1736.

1723.

303-226-ból.

304 »

305-173-1361.

306 »

307 >>

308-118-b61.

309 puszta. hely.

310 »

311 puszta hely.

312-110-b61.

313

314

315

316 )

317 )

318 ) (mai magyar utcza.

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

339-168-b61.

342

343

344

345 magyar utczában.

346

347g puszta helyek.

) kecskeméti, bástya-ut

czában puszta helyen.

u. o. puszta hely.

u. o. puszta. hely.

magyar utcza.

gratis а sz. ferencziek

mögött.

348

367-811-1161.

368, 357 és 358-bó].

370-110-ból.

372

 

1736.

1713.

»

386 régi házhelyek.

387) а kóroda és vármegye

388) közt.

389

390 u. о.

391— 85-ból.

392- 85-ból.

393- 29-ból.

394- 63-ból.

395-207-b61.

1702.

SSB-ig mai császári kóroda

helyén állnak.

384 385

1712? 398-121-1161.

1718? 399-168-ból.

»

1715.

1714.

1715.

1717.

1716.

1717.

1710.

1717.

1722.

400- 64-b61.

401- 22-ból.

402- 22-b61.

403 u. a.

404 u. a.

405 u. а.

406 u. a.

420-180-ból.

435- 7-ből.

436 u. а.

440 »

. 444- 83-ból.

446-123-ból.

447-123-ból.

448-112-böl.

. 449-153-ból.

452 égett hely.

453--222-ból.

454-258-ból.

. 455 puszta házhely.

456 puszta hely.

457-153-b61.

459- 26-ból.

460- 77-ból.

462- 21-ból.

463-325-b61.

464-318-b61.

465- 51-b61.

466-338-ból.

467- 56-b61.

468 ›>

471 »

472- 23-bÓl.
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1731.

1722.

1736.

1723.

1723.

1724.

487 kohlbachi kert. '

488 sz. ferencziek.

492- 22-böl.

493- 79-bôl.

494-103-1161.

495- 71-1161.

496-251 ‘E

497-101.

498- 202-böl.

499- 46-ból.

500- 8-ból.

501-277-b61.

502 puszta hely.

503-388-1161.

504 puszta hely.

505 puszta h. 179 mellett.

506 puszta h. 322 mellett.

507 p. h. hatvani kapu mell.

509 puszta hely.

510- 58-b61.

5iip.h

512-112-bí51.

514 p. h.

¿315-324-1161.

516-252-ból.

517-119-ból.

518-111-1161.

520 Grafen Wiirtshaus.

521-138-bòL

522-285-b61.

523-386-1161.

524-389-b61.

525-217-b61.

526-250-b61.

527-386-bÖL

528

529 »

530-295-böl.

531-390-b61.

332 р. h.

533-385-b61.

534-385»b61.

535- 31-b61.

536-535.

À)

 

537-31.

1726.

1727.

539-31-böl.

540-31.

551-31-bôl.

552-445.

553-62.

554-9.

555- 115.

556-60-ból.

557-398.

558—321.

559—251.

560—243.

562—481.

563—332.

564—201.

. 565-119-b61.

566- 1 1 9-ból.

. 568-250-b61.

. 569—165.

570—120.

571-480.

572-256.

57 3—263.

574-563-1161.

575-244-1361.

576-320.

577-464.

578 »

579-1 15.

580—211.

582—319 ‘È

583-296.

584-3 17.

585-316.

586—201.

587 puszta házhely.

588 p. h.

589-73.

590-190.

592-318.

593. p. h.

594-105.

595-105.

596-269.

598-332.
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1732. 599 puszta házhely.

600-526-ból.

601- 88.

602—544.

3 603— 59.

604—399.

605—179.

606—447.

607—341.

608-261.

609- 70.

610-250.

611-527.

612—120.

613—396.

614—342.

615—125.

616—179.

617- 63.

618- 43.

,619-457.

620 puszta. hely. i

621-410-ból.

622-118.

623— 74.

624-344-böl.

1736.

1737.

1740.

1742.

1739.

1740.

1741.

1742.

1743.

1748.

1742.

1743.

1744.

1745.

1750.

1746.

1747.

1746.

1747.

g 1748.

625-456-ból.

626-197.

627-339.

628- 61.

630—390.

631—390.

632-447.

636-463.

639-310.

640—343.

642-454.

644-311.

645-42.

646-467.

647 kecskeméti kapunál.

. 648-26 9-böl.

B) А pesti ház áti'ra'sí levelelc агата 1687—1750-19.

Kiadva. Budán :

1687. .

1694. . . . .

1695. . . . . . . . .

1696. .

1697. .

1698. .

1699. .

1700. .

1701...........

1702. (72, kitörölve 10) . .

1703. . . . .

1704. . . . .

Kiadva. Pesten :

1705. (elsô pesti házlevél) .

1706. .

AKAD. im'rnk. A TönT. Tur.

. 82.

кö 111':

 

649-212.

650-81.

657-303.

658-190-böl.

660 halász utczánál.

661-182-böl.

663 moluár utcza 241—242.

664 lövész utcza 112.

667-260.

669 himzö utczában.

1708.

1709.

1710.

1711.

1712.

1707. .

1713. .

1714. .

1715. .

1716. .

1717. .

1718. .

1719. .

1720. .

1721. .

1722. .

Hör.. 1873.

(törölve 1) . . . . . . 1.

(törölve 3) .

(törölve 3) .

(törölve 13)

(törölve 4) .
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1723. . . . . . . . . . . . 20. l 1737 . . . . . . . . . . . . 27.

1724. . . . . . . . . . ‚ . 29. 1738 . . . . . . . . . . . 21.

1725 . . . . . . . . . . . . 26. 1739 . . . . . . . . . . . . 23.

1726 . . . . . . . . . . . . 46. 1740 . . . . . . . . . . . . 29.

1727. (uj hazak többnyire) . 20. 1741 . . . . . . . . ». . . . 31.

1728. . . . . . . . . . . 31. 1742 . . . . . . . . . . . . 21.

1729. . . . . . . . . . . . 23. 1743. . . . . . . . . . . 26.

1730. . . . . . . . . . . . 20. 1744. . . . . . . . . . . 25.

1731 . . . . . . . . . . . . 25. 1745 . . . . . . . . . . . . 27.

1732 . . . . . . . . . . . . 4. 1746 . . . . . . . . . . . 25.

1733 . . . . . . ‚ . . . . . 21. 1747 . . . . . . . . . . . . 13.

1734. . . . . . . . . . . . 31. 1748 . . . . . . . . . . . . 23.

1735. . . . . . . . . . . 16. 1749 . . . . . . . . . . . . 13.

1736 . . . . . . . . . . . 41. 1750. . . . . . . . . . . . 15.

 

Ezen 57 evi átirások összege teliat 1202; ezen szam

közelít a mostani egy évenkinti átírásí atalanyhoz; a mennyi

hen jelenleg havonkint 100, evenkint 1200 atiras szokott a

telekkönyvi hivatalban elöfordulni.

Az elöbbi szamok szerint csak 57 evet veven, 21 az ¿vi

atalany, melyet a mai ham' atalany ötszörösen felülmul. A

legmagasb szam 82, 1702ben fordul elo; semmi atiras sem

törtent a XVIII. szazad 1704 es 1706-dik eveben, mi igen

termeszetesnek fog latszani az elött, ki az akkori zavarokra,

melyek a fövaros haladasara és gyarapodasara sem lehettek

alkalmasak, visszaemlekezik.

28. Adatok a maganhazaktörtenetehez.

Midön annyi reszletekkel foglalkozunk, melyek egyike

masika a fövaros lakoit bizonyosan közelebbröl erdekli, el

nem kerülhetjük, hogy az egyes hazakkal is reszletesben ne

foglalkozzunk.

Lassunk mar egy-ket peldat abbol, hogyan mentek at a

hazak különfele hazi urak birtokaba, kijelentven, hogy a ren

delkezesünkre boesatott alapkönyvekböl minden egyes haznak

viszonyait összeallitottuk; azonban azzal olvasoinkat meg

sem merjük farasztani. Hogy könnyebb legyen az attekintes,

elöadjuk 1-ör a feltünöbb hazakat a regi szamozas rendje

ben; — 2-or elösoroljuk nêmely varosi tiszt hazat; —— 3-0r

az orvosok es gyogyszerészek hazait; - 4-er a müveszeket

x
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.mint háziurakat; — 5-бг а szegényebb sorsuak házait; -

6-0r а vendéglöket, ser- és kávèházakat. Lássuk так а

9. Szńmu szögletházat а szervita. utczában 37. e's 554.

azámmal; utòbb 654. szám, ma 1. szám; területe 430mb;

«elöször Hartl Henrik bognár birtokában találjuk, utána aSer

„мы lett, ezek ищи vette Unger Запев, ki után Engel

mann János takács birta..

1718-ban házlevelet vesz Unger János özvegyével egy

összedült elégett házra, melyet fölêpîtett.

1743-ban a, 87-dik számu házat megvette gr. Batthyá

».nyi Ernö hêtszemelynök Muetsamb Мать leányátòl, Vorn

:vStern Borbálátòl 6500 forinton.

1749-ben vette Engelmanntól az NQS-ban osztott ház

~egy részet gr. Batthyány Imre hètszemêlyes tanácsos 350 fo

‘rinton és 1 агапуопд)

1773-Ъа11 örökölte gr. Batthyányi Ignácz.

17c9-ben vette gr. Batthyányi Antal 18,897 forinton.

1789-Ьеп Szer/láthy Miklôs 19.000 frtOn.

1795-ben Simon Мэн/Ъ Csenasy (Szênásy ?) vette 22.000

Aforintonl
I 1802-ben краснеть а ш fölebb emlitett számmal

132,000 forinton.

1838-Ъап шагают Sziklai (Krachenfels örököseíre).

1871-ben birják ugyanazok.

10. számu szögletház uri és irgalmas utczábaníkésöbben

x655. а servitaJ téren; ma No. 2. ugyan ott; területe 365C] 0,

»eredetileg birta Laissnen` Tóbiás Jòzsef Ignátz. '

1) Batthyányi Imre 1768. február 24-e'n Tabulae Septemvíralis

AAssessor - ñának, Batthyányi Ign ácznak, egri kanonoknak ajándékozá

Резы házát :

. . . . parte quidem ab una. platea, quae inter eandem et domum

lInvalidorum interjacet, ab alia vero diversorii sub signo Agni in eadem

»civitate habiti, a. fronte deniquestatuae lapideae B.M.V. immac. conceptae

A:in parvo foro ante Ecolesiam et Conventum Р. Р. Servitarum existentis

:.sìtam et habitam, cum a tergo maj oris domus suae existentîbus minori

bus domîb'us binis pariter cum earum appertinentiis etc. l. Archiv Pro

Gthon. Palatinalis Protocoll. No. 94 p 285.

8*
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1741-ben vette Landmünzer Gaspar, polgari czimeresL

korcsmaros (Schüldwürth) a feller Zo'hoz, 2500 frton.

1782-ben felsö-vattai Wattay Borbala Augustanae

Confessionís1) mit Allerhöehster Genehmigung, 11.600 frton..

1783-ban iratott at szeki gr. Teleki Jozsefre.

1814-ben osztaly szerint gr. Teleki Laszlònak jutott.

1844-ben gr. Teleki Jozsefre szallt at.

1871-ben birtokosai gr. Teleki Sandor es Gyula.

15-ik szam : т utvzában a 16. szammal együtt; kesöb

ben 457. sz.. ma 15. sz.

Területe 320D °, szolgalt a varosnak 1 frt 30 krral.

1697-ben ezen üres helyet ingyen дари Eschenbruckher

Fülöp, korcsma'ros, senator.

1699-ben vette az üres helyet Hörzig Jakab, helyeseb

ben Herzog Jakab, sütö, 115 frton,csak1718ban kapta а

hazlevelet; `

utana birta Pashgall Janos György; es

1820-ban Pashgall Mariaval kapta dr. Bene Ferencz.

16. Szám u. o.

1) Hogy ezen kîfejezést megértsi'ik, szükséges következöket mél-

tńnyolni : .

In diplomate Leopoldi de 1703, quo iura et immunitates pristi

nas civitatis Pestinensis confirmat, inter reliqua dicit:

»ius territoriale in suis territoriis et praediis hactenus etiam qui-

ete possessis, signanter vero

‚Заем-[418216 et

Вил-ушила sic dictis, adinstar aliorum dominorum

terrestrium . . . . habeant.

l"e_/'c'r: Jurium ас Libertatum Religionis et Ecclesiae Catho

licae codicillus p. 309.«

Továbbá. u. о. а ¿Ell-ik lapon: »Judaeos et Zingaros adinittere

vel non admittere . . . . judicatui magistratuali omnes et singuli cives

et incolae inhabitantes, ibidemque et opiñoio, artificio quaestura vel

ex fundo civitatis, sive nobiles sive ignobiles ex cuiuscunque, nationis

et signanter quidem Rascianí et Judaei, qui non in alterius quam ipsius

met civitatis protectionem, seu iurisdictionem amplius assumi possint

. . . . hoc per expresaum decla/‘ato : at nemo al vera ort/zodora Romano catho

¿ica religione alienus, in concivem alla sub praetertu admittatar aut to leretur.«

_ Érdekes, hogy Pestnek is,mint minden nagyobb városnak volt Burgun

dirija , de hol feküdt e Burgundz'a? _ forrásaimban nyomát nem.

talaltam.
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A telek kiterjedêse 281C] °, szolgalt 1 frt.

1697-ben Fieg Jakab, köfaragò birta. Ettöl

1715-ben vette Herzog Janos sütö (Weiszbeck) 300 fo

rinton; ekkor szolgal 1 frt 40 kr.

1716-ban özvegy Höchtlin Katalinnak 330 frton jött

Abirtokaba, mig Pashgall Janes Györgyé lett; és

1820-ban Pashgall Mariaval Dr. Bene; végre

1871-ben Dr. Kovách Sebestyén lett tulajdonosava.

A l7-dik szamút Neander J'anos birta, mint Senator es

a na'ros kapítánya. Ezelött Kohlbachw- Matyas budai kama

rai administratioi tanacsose volt. Emez a 23-dik szamu haz

teleknek is volt ига, ше1у szintên Neander kezébe keriilt.

Birta meg azonkivül Kohlbacher a 33-dik szamu nagy telket

is, mely rêszêre 1696-ban kijelöltetett, itt mint k. k. 30 amts

Gegenhandle'r (Controllor) jön elö. - 1698-ban Kohlbacher

önkényt engedé at Clar Marton Ferencznek cs. budai posta

igazgatònak; egy rêszêt pedig 50 frton vette 1712-ben Ратна—

szky de Panow megyei adószeclò'.

19. Sz. uri utczaban; utóbb 454-ik, ma 4. szam.

A telek tesz 506 Ш 0-et; szolgalt 1 frt 30 kr.

1696ban Soldan Laszló Pest-, Pilis- ês Zsoltmegye

-szolgabiraja gratis nyerte el;

ettöl vette adossag miatt Dévay Ignacz;

_ 1721-ben eladta adóssag miatt Dévay özvegye'arverês

utjan 800 frtért Fuchs Ferencz Jòzsefnek, ki a fö hadi biz

tossag tisztje volt;

1741-ben vette Míttermeyer Tòbias Antal belsö tanacs

tag, ettöl

1742-ben vette Grassalkovits Susanna ezredesné 4000

forinton;

1768-ban vettèk мамани Karoly és Beleznay Maria

12,585 frt 9 kron.

1800-ban majus 31-kén örökölte Majthényz' Luizaval

Kallay Péter;

1800-ban jun. 3-an vette PistoriJòzsef 20,000 forinton ;

111151 '

1871-ben Seifert Antal és Neuherz Anna birtokába

került.
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A 20. szánlú haztelket, melynek szelessêge 20°, hossza.

47° es melyen a 'l'rattner-Karolyi-fele ket udvarû nagyszerü

haz all, vette 1696-ban 50 frton Kalcher Márton kömives esy

lvfíroszi tana'csos. Neje 1717-ben Kalcher halala utan 3887

frtnyi adossaggal leven terhelve, kenytelen volt a hazat el

adni; de Kayser Janos Sebestyen kir. sotiszt 3000 frtnal töb

bet nem iizetett. — Az ado Kalcher alatt 1 frt volt; del

_Kayser mar 3 frtot iizetett.

23. SZ. sz.-ferencziek, ma realtanoda, es Wilfersheimb,

ma czukor utczaban ; utobb 487-dik, ma 3. Sz.

Eredetileg 5586 С] 0; szolgalt 4 frtot; a telek felosztasfa`

utan lett 1149 [l °. Ezen nagy telket

1693-ban ingyen kapta Plass budai kamarai elnöktöl.

Kohlbach Matyas, ugyanazon kamara tanaesosa;

1720-ban adossag miatt elarvereltetven , becsiìltetett
5013 frtra; de машет Beat-Janos, varosi kapitany esV tana

csos, l723-ban pedig varos-biraja, nejevel ns. Capoll Benigna

Krisztinaval vettek 4008 frton.

1722-ben Anthaller Bernat hatvani serfözö mester vette

1500 frton; ekkor szolgalt 5 frtot;

egymasutan atment Lauterer György .Ianos; Krachen

fels Mihaly; majd

gr. Szechenyi Ferencz Ö Excellentiaja birtokaba.
1807-ben a körösi közseg vette meg; I

majd Pest varosa (P) 3200 frton szerezte.

Jelenleg a fövarosi fö-reáltanoda fekszik ezen a felosz»

tas utan fenmaradt területen.

25-ik (elöbb 22-ik szam) a régi urz' ulczúlmn.

Utobb 502., 521., 535. hazak lettek belöle, ma a 7-dik

szam az egyetemi utczaban.

Eredeti területe 3626 [l ° VOlt. Ezen szep telket b.

Wernlez'n .Ianos Istvan, budai kamarai administrator utan

1694ben örökölte baro »Va-»16.7. Edmund Jozsef, es.

1694ben Кита Ignacz, budai kamarai Inspector altal atira

tik a ház régi falakkale's keríte'ssel - 150 frtOIi. — Wilfers

haímb Miklos cs. kir. elelmezesi biztosnak; ki utan a W'il-4

fersheimbi örökösökre ment at.
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1744-ben veszi gr. Putachích Gábor de Zajezda kalocsai

érsek és нута 11,000 frton; ekkor szolgált 18 frtotŕ)

' 1748-ban veszi 18,000 frton gr. b'arkóczy Ferencz egri

püspök; szolgalt 18 frt 91. d.

1768-ban Barkôczy Janosgròftôl, ki ezt örökölte, vette

33,000 frtOn Káw'olyí Jo'zsef;

1769-ben gr. Karolyi Antal birtokaba ment at;

1832-töl birja gr. Károlyi György.

25. szám alatt az uri utczaban feküdt а 16°szê1es, 77

87 ° hosszu, 1702-ben Vorster Sebestyên Gaspar-fiele haz, me

lyet 1715-ben Hawuckher János György, udvari kamarai ta.

nacsos es êlelmezêsi biztos alezredesi ranggal, átvett, mivel

»Vorstern nekí 1696-tól fogva kamattal együtt 1500 frttal

tartozott. Ez a mai B. Wenckheim-ház; n1er majdnem 160

év òta ugyanazon csaladhoz tartozik, és igy akörösí ês nêmely

szerzetes hazon kivül majdnem az egyedüli legrégibb magán

birtokos Pest varosában.

3l. szám, szögletház az irgalmas ês hatvani utczaban

(Hatvaner Strasse),

késöbben 584. sz., még utòbb 600. sz., ma hatvani utcza

2. szam. (А telekkönyvben 584/2.)

Ezen haz eredetileg 40421] °et, 1715-ben 3055E] ° ölet,

vègre 409 [j ° ölet tet-t. Kezdetben szolgált 1 frt 30 krt.

1698-11ап 1)бС]С’Ъ Janos Boldizsar es. kir. êlelmezêsi fö

biztos ingyen kapta; Pöekh utan birta a miras, talán azêrt

van az eredeti telek vegen a mirosí [ст-мг. а. mai clínica;

1733-Ъа11 Nemes, utòbb barò és gròf Grassalkovits An

tal szerezte meg ;

1851. Wodianer Móricz birtokába ment at.

ISGS-ban az I. magyar Iparbankè lett. Vette pedig

167,000 frton osztr. értêkben. А telek nagysaga ekkoratelek

könyv szerint csak 719 l] ölet tett, de az utôbbi felmêrè

1) Ezen tényröl olvassuk a 3-dik telekkò'nyv 2844-dik lapján:

»1744. Patachich Gábor kalocsai érsek irja, hogy Wilfersheim 616116—

söktöl vette házát versus родит kecskmnetíensem Шпагат 11,000 ñorenis,

emit autem pro se et Germanis fratribus Alexandre et Ludovico ; et

quia. Alexander deñciebat, Nepoti Joanni ex Ludovico, et si et hic дей

ceret, sororibus.«
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sek 735 0 3’ 7“ mutattak ki. Ezen hazhely öle ma 1000 osztrak

ertéki'i forintra becsültetik, es igy összesen 735,000 forintra.

Ujabb idökig benne volt- a in. kir.`pòstahivatal.

32. sza'm. A mai Illeggeház 27 ° szeles, 94°hosszu; gratis

assignaltatott 1695-ben eggenstoriïi Packer Reinhardt Janos

nak, kitôl a megye 4000 frton vette.

А 45-ík számu haz uri utczaban Suchentrunk György

kovaosmester es Sarlaj .lanos goliibkötö hazai közt, hatul a ma

beêpitett kovacs-utczat erte. 1) Preiner György budai kormany

zei tanacsos utan Praner erdömester birta, ki utan Inagszaka

das következteben 1717-ben a varostòl 4000 frton vette Orczy

Istvan a Jasz-kunok fökapitanya es neje Petrovacz Susanna.

Gr. Kollonics Zsigmond vaczi püspök, grof de Lavernay

[steam-tel zalogul atvette 1134 frt fejeben mindaddig, mig e

somma be nem lesz fìzetve.

A 46-1'k szamu hazat 1692-ban Sarlaj (Seliarloy) gomb

kötö'birta 10 friert. » Wie es dazumath in alten gemäyern

ambfangen zu bq/t'ndtert war.« - 1722-ben ket hazlielyre

(46 es 499-re) lett felosztva, melyeket egyiitt 500 forinton

vette 1728-ban »Stephan Orczy (p. tit) de Eadem Sr Maett.

bey der löbl. kön. Gerichts-Tafel assessore: es a Jasz-kunok fô

kapitanya.

Ezekhez jarult az ûri es vaozi-utcza szögleten alle 47.

sz. haz, mely 1702. elött Esehenbruekh Fülöp Rathswerwand

ter, azaz tanacsos utan Eschenbrucker Matyas tulajdonava

leven, vegre 1745-ik evben 2150 rhenusi forinton es »100

aareoram mercipota<< azaz aldomas vagy kulosdijon (Schlüs

selgeld) Orczy S. Romani Imperii Baro es Regiae Mattie Con

siliarius birtokaba került.

Igy lett az Orczyhaz harom, illetöleg negy egymas mel

lett fekvö hazbel. '

Vorstern Kristof tbnok, rom. birod. lovag, udvari tana

osos és fö-elelmezesi tisztnek mindjart szoinszêdban a 48., 49.

50-1k Sz. hazak jutottak az elsö osztasnal; ezen hazak azon

ban egyinasutan mas kezekbe keriiltek. A 48-dik szamot fel

1) Ezen utcza beépítését feltiintetik azon keskeny házak, melyek

az utoza torkolatait elzartak.
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söbb parancs következtében B. Lafiert Antal vette at 17 16-ban

mint hitelezö 1416 forintuyi adóssag fejèben; a 49-dikit

Worster (igy) Katalin özvegy 1742-ben B. Vayay Laszlònak

de Eadem es B. Daròczy Katalinnak adta el 6400 forinton;

mig 1748-ban 10,000 rhen. forinton és 100 körm. aranyon

galanthai Fekete György kiralyi szemêlynök `birtokaba

ment at.

E haz akkor 5 frt 9 den. adót íizetett.

Az 50-ik szamút pedig 1742. Vorstern örököseitöl Sza

laj Istvan senator vette meg 3500 frton. _

52-7'10 szám alatt a mai Curia, eredetileg Proviantha'z

volt. Tulajdonosok gyanant talaljuk: 1724-ben Brisler grof

cs. fö êlelmezesi biztos eladta Szeleczky Martonnak 1600

frtonJ) Ugyanezen Szeleczky Marton 1714-ben k. k. Obrist

Wachtmeister des löbl. Nadasdy Regiments, vice Judicis Curiae

és 9 évig Pestmegye alispanja 670 frtêrt vette meg a 156-dik

szamu hazat is, melyet 1724-ben Ciprovich Péter mar 1000

frtert szerzett.

Az 56-dik szám birtokosai:

1697. Kovachs (igy) Péter.

1709. Rakz'ts, Rakida György mészáros;

Dople'ndertöl kapta veje Hochhauser Fülöp; ettöl vette

.Haager

1730-ban vette Schacher .Tòzsef uradalmi kadar Szexar

A(lon (Szixart) 815 frton;

1731-ben Schachertòl900 frton Scopelc Ferencz »fiscus

-et secundus Notarius der kön. freistadt Pest.«

1) Szeleczky Marton végrendeletében, mely 1738-ban kelt és a pan

nonhalmi orsz. levéltárban I. 271. öriztetik, magyar nyelven irja., hogy

61 éves korában akart kertjében kápolnát kriptával épittetni, vagy ha.

elöbb meghalna, a sz. ferenczieknél eltemettetni. наш ispotálynak

.szánta annyi szegényre, mint a. mennyi benne elfér, és a hagyott érték

kamatjából eltartható; ha pedig ez Pesten nem lehetne, akkor Szeleczrc

vitessék át. A koldusokról jól gondoskodott ételre és ruházatra nézve a

férŕiaknak süvege, az asszonyoknak fejre valójuk lengyel sziiz patyo

[пнул/с legyen ; az ápoldában misézö sz.ferenczi ‘,’2 frt, a. predikaczióért

is 1/2 frtot kapott. - A végrendelet elintézêsével a pannonhalmi föapá

tot bizta meg.
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1749-ben Scopek senatorl es varosi jegyzötöl vette

3000 frton Ärvflj Istvan magyar chyrurgus.

72. sz. Ezt Eyssrich v. Eyssenthall Samu »Handelsmann

und des inneren Rathes ;« vette Georg Cämmererkais. Prac/c

Hauptmann ^ özvegyetöl.
lA 78. sz. hazra 1687-ben Grienwaldt Pal volt elöjegyez

ve, de 1699-ben Kreuczer Domokos Janos cs. k. tutori biztos

vette meg 900 frton.

A 82. sz. hazat a buzapiaczon birta 1698-ban Mosel

_ Janos Antal varosi irnok (Syndicus).

A 8.9 és 90-ik szamokat Patanicz Janos esztergomi pre

post-kanonok, nogradi esperes es Pest varos plêbanosa vette

meg 1696-ban; 1720-ban mind a kettöt Kastberger Ferencz

var. a1kamaras,ettôl 17 25-ben Szelesi Imre, a kir. fiscus josza

gok provisora es szolnoki vam administratora vette 3000 frton.

Fizetett 2 frt. 50 denar adot.

.Q3-ik szam. alatt a körösi haz allott es birtokosa nem

valtozott. 1702-ben a 291-ik szamot hasìtottak ki belôle.

964'# szam alatt szemközt az egyetemi templommal allo

hazat 1692-ben gratis kapta Арт Istvan, 1702-ben Nuss

bírckher .Ianos Stueckgiesser in Ofen es pesti tanacsos vette meg

350 frton, miert is Stuckgz'esser háznak heveztetett. AZ örökö

söktöl 1744-ben 2100 frton Rudnyanszky Jozsef de Dezer

Eques auratus, Tabulae R. Assessor vette meg februar ho

ban, de mar martiusban Conti Antal köfarago hazaert 2000

frt rafizetessel elcserelte. `

А 129-515 szama haz nemi nevezetesseggel bir. Ezen tel

ket, `mely 6° 3' szeles es 20o hosszu volt, kapta ajandekba

1698-ban Arsenz’ Patriarcha; s ezt haromszor mint Patriar

ehenhaus-t emlegetik. —— 1699-ben vette Lakatus Peter 200

frton; 1713-ban 150 frtert Graec (Görög Janco, ein Raz

ritus Graeciae); 1717. Ostoja Peter, ein Ratz, 205 frtert vette

meg; 1738 Ostoja özvegye Naydacs Matyasnak adta el 800

frtert; ez pedig Jankovits Pal vejenek 1745-ben. 1747-ben

Jankovits Paltol felet kapja Nagul Petrovits. S igy ezen haz

ötven ev alatt hetszer ment at mas es mas kezekbe.

134., 135. és 1467.79 szamú hazak a bastya-, (zöldfa) es

lipÖt-utczak közt tevek a Stadt-Preuhaus-t, mely Proberger
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Jakab serfözö és varosbirò 111611 6 1610516 52611011. Proberger

ezen puszta es sövênynyel keritett telkeket, melyeken sok

régi Í'al van, 1687-ben Wernlein cs. budai kamara-inspector

tôl kapta. Ma e telken 611 6 11р61-и1с261 161051162.

В 116211611 161611 régi pillêrekrôl, csontvazakrôl stb. mar

fentebb tettünk említêst.

A löl-ik szamú hazat ingyen kapta 1696-ban Moltauer

Janos György » 1ыивепд1шпше1-«, azaz: 65216105.

162 és 163-175 szamúak Sahöthdir, Schottir, azaz Söfér

Tamás szolgabiróè voltak; a 178-ik 52611111 1650 Ш 0 116261

Sò'tér Ferencz Pest-, Pílis, Soltmegye alispanja birta, iner

haz 1707ben több kivaltsaggal lett felruhazva.nMa 820111111

ralyi Môr 11626 6 76021 05 régi posta köz szögletén.

A 162-110 szamú 1162, melyet Milner J61105161, ki azt 15

frton 1696. elött szerezte, SötérTamas szolgab. 388 frton vett,

1726-ban Gaczony, Cassany, (Kászonyi ?) Tamás senator ke

zêbe ment 61 650 frton. Ezen Kaszonyi, ki a 17 0ik szamû

116261 15 birta, felajanlott 6 52. ferenczieknek egy sz. flhmást

611162016 kêpet, mely' az 6156 folyosòn lóg, 05 62 Apostolt,

161561 körêben mutatja, mint ujjat az üdvözitö sebêbe ereszti,

alatta ezen feliras van: ’ '

P. AC G. D. THOMAS KASZONY. L’. R93. С. Р: S : F. F.

1728.

azaz: Perillustris 60 Generosus Doininus . . . . Liberae regi

aeque Civitatis Pestinensis Senator ñerí fecit. 1728.

A czimer mezeje 11011 vagy zöld? egy balra menö ser

105501 ? 6 ezimerdisz 611 egy koronabòl növekvö, egyenes kardot

tartò vértezett karbòl. A sisakfedö lebbentyüji jobbra arany

es kêk, balra ezüst 05 vörös szinüek. A festö nevêt a sötét

kêpen nem talaltam.

E helyen felemlítjük meg azon kèt kêpet is, melyeket

немому hazasparugyanazon szerzet 526111616 készíttetett, és

melyek, mint nem êpen rosz festmênyek az emlitett folyosón lóg

nak. Az elsö tenger partjan keresztelö, barna ruhás szerzetest

tüntet fel, mondjak, hogy Solanas sz. Ferme-z. E kêpen, a

mennyire 62 egêszen sötêt vásznon kivenni 101101, 61111 02 611:

Рег1115 Dna Elisabetha Merse de Szinnye, Perilis et Gieneroßi`
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Dni Joannis Reviczky С. 0.? talan Consors. Czimerül latunk

kek? mezön koronabòl növekvö angyalt, ruhaja feher alba,

mellen at sarga stola van alkalmazva, kiterjesztett szarnyai

sargak, fejen korona, kezei közt feher buzogany; a sisakdisz

-egeszen hasonló, a lebbentyük aranykek es ezüst vörösek. A

masik kepen szintén sz. szerzetes all, jobbjaban kelyhet emel,

baljaban könyv es lilioni van; talan sz. Antal. Alatta ez all:

Perilis et Gen. Dnus Joannes немоту . . . . Causaruin

Regalium Vice-Director et Saerae Regni Hungariae Coronae

. . . . Íisealis. A csaladi czimer helyen sötet folt van alyukra

tapasztva, a sisakdísz korona, melyböl harom rozsa emelkedik.

Sajnos, hogy az igen meddö müveszet-törtênetünket e

festök neveivel nem »gyarapithatjuk, minthogy a kêpek hatan

sem talaltam nyoinukat. Talan lehet meg valamikor a rend

könyveiböl erre valami adatokat nyerni. '

A 188-ik том/тьму a Rondellköz es a Duna felé,

kesöbben 50. szam, ma 4ik szam also Duna soron. Területe

752 [l ° volt, {izetett 1698-ban 1 frt 50 den.

1695-ben allt az egesz regi faldiiledêkböl; ezt 75 frton

vette Schweidler fö hadi biztos.

17'02-ben vevek a уезд-тот 300 forinton, ezek utan a

pz'arz'sták ,' `

1789-ben Argiri Demeter vette 20.150 frton;

1791-ben ugyanazon aron vette at a Törökorszagból ide

menekült görög-olah nemzet templom epittetesi szempontból.

1871-be11 meg a görög egyháze’.

A városház eredetileg a 1.92470 szambol allott; ehhez

.jarult kêsöbben a Maerchl Janos-fele haz, melyet 1696-ban

3200 frton Bergtramb Janos Fridrik, 1701-ben pedig Schmidt

Janos György becsi varosi külsö tanacsbeli 3000 frtert vett

meg; tovabba hozza csatoltatott a 193-ik szamu haz, melyet

meg 1702. elött Riett Janos asztalos gratis kapott.

A 201. szam igy hataroztat'rk meg: »In der Runde ge

_gen die Хатам, es hogy a rev (Uiberfnhr) fele fekszik. Zu

niok (Szunyog) Imree volt, utana Robicz Antale. A 203ik

.szamot Zuniakt (Szunyog) Gergely birta.

207-z'k sarokhaz a bajor es lipòt utczaban. Kêsôbben

Y137. szam, mai nap 11. szam a Dana uteza'ban.
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Teri'ilete hajdan 549D ° volt; késöbben el lett osztva

395. szamra s akkor csak 3201] °et tett; szolgalt 1 frt 70 krt.

1697-be11 Ballermann Matyas birta, х

1713-ban ennek örökösei kezeibe jutott.

1715-be11 veszi Scliwenterwein György mêszaros 600

forinton.

Majd Rupp György utan örökölte Rupp Rozina;

1722ben vette ettöl »cum appertinentiis<< 13,000 frton

Laczlcovits Imre;

1797-ben örökölte ns. Laczkovíts György 'f 1826;

1858-ban örököltêk Laczlcovits József és Miklos; Jòzsef

pedig megvette 30,000 frton;

1870ben Laezkovíts (Nep.) Janosê.

Ezen haz törtenetileg is nevezetes, mert a Martinovîcs

fêle összeesküdtek itt gyülekeztek.

A 224-770 szam a Lipotutozaban fekszik, e szam 16.92

ben 124 sz. volt, kêsöbben 192. szam alatt fordûl elö, ma а

15-ik szam.

Területe 142 [j ° tett. -

E hazat 1692-ben Pt'pacsz'náló v. Pfeiiïenmacher Lu

kacs vette meg 10 frtêrt; ettöl Stoikovîcs Jòzsef szerezte,

kitöl 1720-ban отметь György vette 400 frtêrt;

1137-ben ставишь örököseitöl 985 frton vette ns.

Billard .I2.1108 lVIihaly.

1739-ben pestvarosi plêbanos Wellerzon Kereszt. .Ianos;

ettöl ugyanazon

1739-ben Messaller Jòzsef czégéres l-orcsmáros, Wellen

zon öcscse vette 830 frton;

majd 1739-ben Zettel Dénes szintên czégéres korcsmáros

vette 800 frton.

1745-ben ettöl vette Martinom'ts Matyas 1) polg. keres

kedô 1000 frton.

l) Машинная Mark és Péter 1715-ban vették 200 forinton а 97ik

házat a Palos utczában. Ezen házat Martinoeits Erzsébet 1745-ben a

pálosoktól kölcsönvett 2300 frt biztositásául jelzálogképen kötötte le.

Ugyanazcn Martinovits-ok 1724ben 1500 forinton vették а 81ik sz.

szögletházat a Vállutczában, a mai rózsatéren, melyet ismét Martinovits

Anna. özvegytöl 3250 frton vett 1745-ben Kees/temete' Imre magyar szabó. .
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17 86-ban Martinovits Maria özvegy osztakozik Czipro

`vits Peter (alias Popia) egyik kertjen, melynek reszet ö, reszet

a domekosiak örököltek.

1801-ben Martinovíts Maria Anna özvegytöl vette e ha

zat 6000 frton ns. Jelenfy Jozseilde Csejte. `

1828-ban arveresen veszi 15,850 frton lllz'l-s Jozsef es

Borbala. Ezek mai nap is birjak, es mint hajdan, most is
.korcsma van e hazban. y

E hazat Martinovz'ts apattal akarjak nemelyek össze

.köttetesbe hozni; de minden igyekvésem mellett sem voltam

.képes erre biztos adatokat nyerhetni; inert a Martinovits

.csaladnak harem haza volt. Kivanom azonban, hogy mas

valaki több sikerrel müködjek.

A „гитара utczaban a 264-719 szamu haz, mely az akker

~meg álló duna@° bástyát érte, birta eredetileg Eszterházy Pál

nader, kinek 1698-ban, mint puszta egett helyet assignaltak_

A nader Jeszenszky Mz'klós titkaranak engedte at, ki mar

1703-ban 400 frtert Gerk (Görög) alias Pusztay? (Pichtay)

kereskedönek eladta. 1728-ban ifjabb Goeree (Görög) Miklos

birtokaba ment at 600 frtert es azen föltetellel, hogy az

öreg Görög Mihaly elete hesszaig benne lakhassek.

Ennek szomszedjaban, 2625-179 szam alatt emlittetik a

szinten a bastyat erö 14° 4' szeles es 26° hosszú Koháry ház,

mely ezen nev alatt mar 1696-ban emlittetik. Ezt grof Ke

.hary gratis kapta; de mar 1697-ben Görögh Miklos vette meg

600 frton; kesöbb a varos, majd 1733-ban Tempel Pal babes

es ismet Kemnz'tzer Janes emlittetnek mint ezen haz birtoko

sai. Velt-e Kohárynak meg mas haza e tajon Р — nyomat nem

talaltam, igy alkalmasint ezen haztol vehette az erre vezetö

.utcza комету nevezetet.

266~7`k sz. —— A шатра utczaban, ¿ri a bástya't; szeles

7 ° 4‘, hosszu 24°. E telket vette 1696-ban Бои-ат] Mihaly

6 frtert,s ennek meg 1698-ban birtokaban volt; 1711-ben 300

.forintert vette Altorffer Tobias, miutan Baranj 6 ev elött el

,hagyta Meg 1711-ben 300 frtert atinent Mayr Mihaly es

_juliusban ugyanazon az aren Herusch Janos timar birtokaba.
I Mikor lett Jászberény varesaé, nein talaltam, de attol Trenker

_ Janes kömives mester vette 600 frton; ennek özvegye Pfeifer
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Andrashoz, szinte kömiveshez ment fêrjül s ezek 1739 ben

720 forintêrt eladták гамм-{ел Adam Janosnak, kitöl Musi/c

Mihalyra szarmazott at.

Külön emlitêst érdemel a 277-ílc szam, ma a kegyesren

diek haza, mely a Duna felé esö 501-ik szamrnal egy telket

tett. E hazat 1694-ben, midön, »mit ein Stökhl allein Umb und

Umb {ген allott, 500 frton vette, mint 188-ik szammal jelel

tet ö excellentiája Donatus Heüszler, Graf von Heyders

heim tabornok. Szêlessêge 40 °. hossza 32° tett, ñzetett

vadòul 3 frtot.

1697-ben vette 450 frton Klögelsperg (Janos, Henrik,

Detrik) »Obrist über ein Regiment zu Pferd << es neje Johanna

Sofia született Ilufnaglin von Hilling.

E haz 1721-ben kêt .fele osztatott, a dunai rêszt ns.

Popovits Ferencz Jòzsef vette meg, a piacz fele allo rèszt

Tenes Zsótia gròfné. A kêt kapu akkor közös volt. 1723-ban

meg a dunai részt is bozza vette a gròfne 400 frton.

Az egész telket 1730-ban 10,000 forinton vette Bíbice

Janos pesti polgar és temesvari kereskedö, ki után 1734-ben

ismét 16,000 frton az egésznek birtokosa lett feiszteritz

burckhi baro Vaetter Lipòt, ki adôul iizetett 4 frtot.

A 275-17.' szamu hazhely a nagyobb telkekhez tartozik,

ez a Pa'losolc residentiaja. Ezen telek a Palos utczaban 53 °, a

Lipòtutczaban 26°, a felsö Palos utezaban 70°, a Duna fele

72 °1et számlal. i

A 279. szamtòl 343. szaniig valò hazak a legrêgiebb

szamitas szerint véve, a es. koroda telkóbe estek, és elenyêsz

tek. Ugyanazon szammal kezdödik a telekkönyv tovabbi Sza

mozasa, mely azonban mind a mas telkekböl kihasitott, vagy

uj telkek beêpittetêse által tamadt, többnyire kisebbszerü há

zakat foglalja magaban.

Megjegyzendö azonban, hogy a 373-380-ig elöforduló

hazak mint a kòroda telkên allòk vannak beirva; ez all a

411-ik-433-ik szamu hazakról is.

Sokszor emlittetik napjaìnkban a 287-ik szamu haz a

kigyo' ранка taján. Ezt Glass Matyas szabò 1702-ben, mint az

.Sl-ik szam rêszêt, 200 frton vette Brauns-Rittertöl. 1711-ben

идиом Simon tulajdonava lett 270 frton; kitöl Вашем vagy
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Denke Sebestyen szücs, majd 1729-ben 1000 frton зависиму

Magdolna született Sokony (Szakonyi ?) vette meg. Ettöl

Bindter Matyas birtokaba ment at, kitöl 1741-ben Stublenícz

Janes, szücsmester vette, es azutan került Jütmer Karoly

birtokaba, mely nêv alatt e haz meg Iñai nap is ismeretes.

A 308-170 szam a kecskeme'tí bastya utczaban,kesöbben

354-ik, ma 25471: szám a. Bástya-utczában. Területe 60D“,

melytöl 22 denart szolgalt.

Eredetileg Raz Schivane; ettol nyerte Raz Jurco, ezu

tan pedig örökölte 1740-ben özvegye Raz Jurin.

Ezutan gratis дари Obermaaa Miklos;

1795-ben kapta Miko Anasztazia, авт-„ост özvegye.

1805-ben vette 14,000 frton es 400 aranyon sztregovai

Madách Sandor.

1871 ota Goldberger csalad haza.

Grof Кашку haz.. a 544-böt kiszakitva 602-ik sz. a. az

uj megyehaz utczaban feküdt. Ezt 17 36-ban 50 frton vette

Knoll Lípót polgar; 1746-ban 300 frton es 3 taller „Leut

kauf“on Zaber Osvald ötvös szerezte meg. Ettöl 1748-ban

500 frton vette gf. Kálnoky Ferencz de Köröspatak, a sze

kelyek fö kiralybiraja; de inar 1753-ban Schmidt György

birtokaba ment at.

A 611th sz. hazat vette 1743-ban 1000 frtert thasi Bécs

lstván kir. lovaskapitany.

Vannak nevezetesebb esemenyek, melyek egyes fövarosi

hazakhoz kötvek. Igy nagyon êrdekes lenne megtudni,melyik

hazban volt Seliman szallva, midön Pesten mulatott; a fele

let ketes ; vannak, kik a bastya-utcza szögleten allo Vay-fele

hazat hiszik szallasanak. ‘

ХП. Károly sved kiralynak szallasat hiteles bizonysa

gok szerint a kalap- es lipotutoza szögleten allo hajdan

159-ik hazban _ mely Szabon Janocs (olvasd Szabo Janos)

Schneider-ê volt, e hazat Szabo 1696-ikban vette 6 frtert;

1703-ban Ivani Tainas (Ivanovicz) birtokaba ment at 50 frton,

kinek özvegye 1718-ban uj hazlevelet vett ki.

Ezen Bujanovz'es, ma Sz'eher-fele hazban kellene ama

vörös marvany emlektablanak talaltatnia, mely eme esemênyre

vonatkozik es eltesebb kortarsaink altal emlittetik. A mi
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bizonysagunk, Szalay Agoston tagtarsunk allítasa. szerint, b.

Weszerle Jozsef egyetemi tanar, kinek ebbeli bizonysagat

kêtsegbe alig lehet vonni.

Melyik hazban lakott Maria föherczegnö férjêvel a

szasz-tescheni herczeggel ? Erre nêzve csak a következö leve

let idêzhetjük:

1769. Presburg 24. Nber.

Lieber Gf Grassalkovics !

Nachdem künftigen Jahre und Monath February Meine

Tochter Maria mit Ihrem Gemahl Herzogen zu Sachsen

Teschen nacher Pest kommen wird, und weilen in Ihren

bestimmten Wohnungen, ein und andere cherationen vor.

zunehmen, Kuchl und Gang gemacht werden muss, als wer

den diese Auslagen aus dem Hungarischen _Camerale bestrit

ten und alldorten in Ausgab zu stellen.

Maria Theresia.

Igaz-e, hogy a mai komlókeviben szallott meg valamikor

a magyar klrályt' korona, minthogy e hazon ezen jelvêny

latható ? l

Ezek és hasonlô kêrdêsek alig latsznnak mai napon

valami êrdekkel birni, és mêgis, ha a ködös multba tekintünk

és sajat egykedvíísegünket vetjük latba, azon bamulatos nem

gondolast, melylyel, varosi törtênészünk nem lêvên, a hazak

meg ismeretesb esemênyeivel sem törödünk , vajjon nem

fogjuk-e utòdainktol ugyanazon szemrehanyast érdemleni,

melyet elödeinknek oly jogosan tehetünk ?

29. ё. a) A varosi tisztek; b) az orvosok es

gyógyszerêszck; c) a müvêszek; d) aszegé

nyebbek hazai.

a) А va'a'osi Наги/0 házaí :

Nemi igazolasaul annak, hogy Pest varos tanacsanak

tagjai Buda visszavétcle utan majdnem mind a nemet ajkú

polgarsag keblêböl valasztattak, felhozom a pesti tanácsosok

neveit, a mint azokat az altalam hasznalt kútfökben talaltam,

nem ketelkedvên, hogy e sorozatot a jegyzökönyvekböl köny

nyen ki lehet egesziteni.

AKAD. ÉLTEK. A '10m'. TUD. 1161115861.. 1873. 9
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A pesti regibb hazi urak soraban ezeket talaltamt

1696-ban Kalcher Marton kömivest, Rathsverwandter,

1- 1717. elött; birta a 20-dik szama hazat. (1. feljebb.)

1696-ban Scopek Ferencz gyogyszereszt és fíiszerke

reskedöt, birta a 288-ik sz. hazat; ’

169 7-ben Eschenbruckh Fülöpöt, Rathsverwandter és

bürgl. 1Vi'1rth, birta a 15. sz. hazat.

1698-ban Pollermann Matyas es Lintzer Janes tana

csesek fordulnak elo; az elsö a 207-ik, a masika 75-ik szama

hazat birta tulajdonul.

1700-ban Herold Seyifrid Henrik Rathsverwandter a

532-ik sz. haz birtokosa. Ez ugyanazon evben mint Judex

Lib. ac Reg. Civitatis Pestiensis is emlittetik. (Ruppban i. 11.

286. 1. nincsen nyoma.) Proberger Senator et Syndicus mint

tanu jelenik meg esketésnel. (Regi anyakönyv 283. l.)

1702-böl Nusspíckher Janes, agyûöntö a 96. haznal.

1702-bol .Sax Simon kötelgyarto a 200. sz. haznal es

Eschenbrackher Fülöp 47ik sz. haznal mint tanacstarsak,

Rathsverwandte, fordulnak elo.

1705-ben Eyserich von Eyssenthal Samu »des inneren

Rathes<< birja a 72. szamú hazat. _

1707-ben a 186-ik szamú haz Proberger Jakab varos

birajanak tulajdona.

1713ban a 169-ik szamút Hagymasi Janos »Senator«

birta, a 185~ik szamnal Ostenwald Fr. Z. С. »(168 Raths und

Apetheker<< említtetik.

1715-ben Lechner Mihaly »des Raths<< jön elö a 144-ik

szamnal; 1735-ben is mint tanacsos, Senator, müködik, ennek

a 137-ik szamû haz is tulajdena.

U. a. évben Mosell .Ianos Antal »Senator et juratus

Notarius<< fordulelö(1.Palugyay i.m. I. 355. l.) ; birta a 82-ik

szamú hazat.

1716-ban a 232-ik szamú haz Wüschay Gettfride »des

Rath’s wie auch bürgl. Handelsmann.<<

1717-ben u. az a 186ik szamnal, 1736-ban pedig a

479-iknel emlittetik.

1722. Gaczony (Kászeni) Tamas »des inneren Ratli’s«'

a 171. sz. haz birtokosa, de l726-ban а 162. szam nal is elöjön
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N24-ben Lamm` de Lennersperg Janos nevet olvassuk

mint »inneren Rath’s Verwandter.«

1728-ban Wada Maxim Jòzsefet, a 551-ik szamú haz

tulajdonosat, mint »des inneren Rath’sverwandtert találjuk

17 34-ben Bobics Gergei »des inneren Rath’s« em

littetik.

1739-ben Szalay Istvan Senator birja a 372-ik számot.

1740-ben 167-ik szam ига Bobícs Imre Csizmenmacher

und Vice-Vormunder müködik.

Kerrschbaumer Tobias varos birája 1746-ben mint a.

140. sz. haz birtokosa van beirva;

1749-ben pedig Scopek Ferencz Senator és jegyzö a

92-ik ; György Jofzsef»des inneren Rat11’s-Verwandter a 444-ik

szamú hazat birtak. '

Ezek közül Proberger serfözöt 1692-1708-ig és 1710

ben ; Lenner Janes-t 1708-1709-ig; Eisserichet 1714 és

1725-ben talaljuk mint Pest пой-аза tima is.

Va'rosi tísztvz'selök llazai közt elöfordulnak még:

.öl-ík szamú haznal Matz György varosi hadnagy, ki azt

1714ben vette. `

A 384 ik számû hazen kivül, melyet 1702-be11 Straub

Mihály vett 80 frton,Mihá.lytól Matyásra,egy vinczellêrre

ment at 500 frton. 1726-ban ezutan egy masik Straub Mâtyas

birta, kit Grundbuchs- IHbergehei--nek czimeznek; ugyanez

vette a 492-ik szamû hazat Straub vinczellêr utan Jessen

wanger Joachim serfözôtöl 17 36-ban 850 frtêrt;

az 546-ik szamú hazat in` recompensatíonem gratis kapta'

a várostòl 1727-ben Par-tl Caspar Antal, sz. kir. Pest városa

jegyzòje. Ez 17 31. es 1733-ban, valamint 1749-ben varos bi

raja volt.

Az 551. szám Wada Miksa senator es telekkönyvi szám

иное volt, es Chenu Anatole, ezektöl Bibicz Ferencz vette

meg 3150 frton 1728-ban, de mar 17 32-ben 5000-êrt szerezte

meg László Marton polgar.

De mêg több alsóbb типун tisztnek is volt- Pesten

háza, p. о.

Az 596-11' számû házhelyet a vizikapu-utczában 1743

ban 768 forinton megvette Noller Ferencz polgar és этом?

9*
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. zenész (Stadt-Musikus) Twiner. _ Lenz Kristof pedig városí

zenész 1747-ben vette meg Liehtrucker Janostol a 511b61

kihasitott 631-ik sz. hazat.

Az I-sò' зайти a vaezi kapu mellett 1745-ben a város

mint caducitast adta вход/гонгов Gergel rarest' strcízsamester

nek. Ugyanezen Stoíkovz'cs a 2-dik sz. hazat is birta;

a 76-1'1 at 1698-ban kapta Schar György polgar es stra’

zsamester.

Langer Ignacz varosi aZ-stra'zsamßster gratis kapta

jutalmul a hajdani puszta helyet, 587. sz. hazat. Lipot-utcza

ban a 70-ik szambol kihasitott 594-ilc szamú hazat Hasne’

halala utan 1734-ben 475 frton Limburg Janos György;

1738-ban pedig megvette Türk Sebestyen >>Rathsdíeaer<<.

A megyeí tisztviselök sorabol pedig, kiket mar más he

lyeken emlitettünk, meg ide igtatjuk:

A 27-ík seámot, mely 1738-ban 1000 forinton Stróbl

Jozsef Pest- Pilis- Zsolt megyei föbiztos kezebe ment at

Reiner i'ìzvcgyetöl.

Az 59-ik szam vallja uranak Fitschor Janos megyei

biztost, ki azt 1717-ben Bobich Janostol 150 frton vette.

b) Az orvosoïc és gyógyszerekzek hazat' közt едущем:

A 7-z'k szamû hazban a иуд-тешил 1696-ban Füfnkh

Janos polgar es barbely (Baader) volt a hazi úr. Ugyanazon

Радист; polg. balader-e' volt a 38-ik szamú haz is a szögleten

az úri es budai kapu utcza közt.

A ñô-ík szamû haz 1749-ben Arvaj Istvan Magyar

Chyrurguse', vette 3000 frton. ч

67. sz. a. amai Mocsonyi hazban 1698 óta 1725-ig Le

derwas Bertalan, Kirclimayer György barbelyok (Bürger und

baader)I es Petz Rafael barbely es sebesz laktak. _ 1712-ben

e haz 650 forinton lett veve.

A 73ik szamot, a hol ma is a varosteren a gyogyszertar

all, 1696-ban Herold Henrik gyógyszerész es varosi tanacsos

birta. _ 1733-ban kihasittatott a 589-ik szamû szöglethaz.

74-ik szam a kigyo utczaban (akkor hatvani utczaban)

a parisi köz melletti haz, Markthaus czim alatt fordul elö. E

haz 1696. elött Lez'nkh Henrik cs. tabori elelmezêsitiszttartóê
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volt; 1696. Mayen Theobald cs. tanacsos es banyavarosi fö

adószedö budai birtoka fejeben nyerte; 1715-ben 1000 frtêrt

vette Eysserich Adam. Utana Frey Mihaly említtetik mint

hazbirtokos.

A 166-ik szamu szöglethaz 1696-ik evben Sottenberg

Kristóf »k. k. Bruckknecht-e' volt; ez a hazlevelbcn Prand

statt-nak<< van beirva. Ettöl vette Franz N. Apodecker, azaz

Scopek Ferencz »des Raths, wie auch bürgl. Materialist.<<

1726-ban Kliegl Lipót a savoyai herczeg raczkevei praefectusa

vette meg 2000 frtert.

A Kohlbacher-kert eszakkeleti szögletet, a mai takarêk

penztar egy reszet. 1722-ben 250 frton vette Scopek Ferencz

senator, ki a 166. sz. hazat is birta.

A 185-ik szamu hazat a föteren, eredetileg gratis birta,

1695. elött Knepper Janes Balint, hadnagy Györben; ettöl

` 600 frtert vette 1695-ben Rosswurm Illes volt nadori kösó

arulò ,' 1699. elarusitotta özvegyc hasonlò tisztsegü Kehl

Janos Miklósnak; 1713-ban pedig 1700 frtert vette meg f. 2

C. Osterwalt »oless Rath’s and Apothecer<< ,° ñzetctt adóul 2 frt.

A 222. sz. hazat 1750-ben Kavalcsiktòl 1050 frton

vette meg Reitmann Gaspar magyar Chyrargas.

A sebészek hazai köze sorozandó a 322-ik szam; ezt

eredetileg birta Bager Balint, ettöl 1724-ben vette 250 frton

Вида] Istvan, Perínger Terez örököseitöl1729-ben 285 forin

ton vette Donke Sebestyen szücs (1. a 287-ik szamot);

1735-ben Donce-töl szerezte. 400 fton Hartl Janos Mihaly

bürgl. выждав. 1746-ban pedig Tardin Rosalia birtokaba

jutott.

Ezen haz 1724-ben a mai magyar „гашише sz öglet ha

zat tette a kecskemeti kapunal, es a Rondellánál erte a va

ros falat; azonban ugy latszik, hogy minden szabad es na

gyobb teleknek beosztasa es szamozasa bevegeztevel, meg

ezen evben a kapuk melletti üres helyeket is kiosztottak, es

igy a 322-ik szam melle az 506-ik jutott szomszedul, es szeg

lethazul.

Észrevesszük, hogy ezen idötajt mar szabalyosabban

bantak a telkek beosztasaval, es ha mindjart mind a. telek
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nem is iratett volna at a szegenyebb sorsu birtokosokra, a.

terv megis meg volt alapitva, es, fentartva.

A 444-779 szamu szöglethazat a buzapiaczon, mely

a 83-ma1 egy hazat tett 1717-ben Karpfensteín özvegye adta

el 118 fton Payer Matyas Szabo mesternek; ennek özvegye

ferjhez ment Kürchmayer György baaderhez, ettöl vette meg

Schwartz Vida cs. serfözö mester Szelnekon H20-ban 1300

ft; - 1737-ben 1933 fton vette Fraclc .Ianos Hartwig had

nagy Stahremberg Max ezredéböl, kinek neje Besdeczky

Justina velt; 1740-ben Schwartz örököseitöl 2200 frton vette

meg György Jozsef Senator. - A 47 1-ik szamu hazat, mint a

Kohlbacher kert reszet 1722-ben 700 forinton vette Schmidt

Seb estyen sebesz (IVundarzt.)

Удава (Vyas) Adam »ungrz'scher Chirarg<< birta az

547-1219 hazat ahatvani kapu es az Ujvilag felé. 1726-ban mint

puszta helyet vette 2 varestol 200 fton; 1739-ben ns. Nau

mann Jan. krist. es. kir. kapitany vette meg 1700 frtert;

1745-ben pedig Leder-Müller polgar 2000 frtet adett e

hazert.

Vegre a 623479 hazat lakta Payer ÍFerencz Jozsef polg.

Chyrurgus, vette 1744-ben Eysserich Adamtol 1100 frton.

c) A mücészelc közt keves hazi urat talalunk.

A 34-7'k szam. Üres hely az lrgalmasoh utczajaban a.'

„тает heresztje es puszta hazher mellett. A servitak ke

resztje ezeknek telken emlittetik. E haz 14°3' szeles es 30°

hesszu volt; es ebböl 31/2 ölet vettek e1 a szelessegbôl, es a

hazlevel csak 11°-re allittatett ki 1697-ben Навел Lukacs

»ein Машем szamara íngyen, a budai administratiotol; kesöb

ben a rekkantak haza telkehez csateltatett.

A 350-7'19 sz. hazat vette 17H-ben Raatenstrauch Leo

pold aranymz'ces, ettöl_ pedig 1720-ban 80 forinton Krempl

Gottfried. »

Az 514-ík szamu haz a vaczi kapu fele Poll Matyas

aranymicese’ volt 1725-ben; ezt 15 ften vette a varestol mint

puszta helyet. `

A 434-ilc szam alatt puszta hazhely velt, ezt _

1715-benRz'eoler Andras képfaragó, Bildhauer birta, ki
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azt: »mivel itt régi falak és pinczék voltak, a magistratustòl

50 frton vette.« Mar 1724ben 430 frért vette Stephaniz

Matyas êlelmezêsi tiszt Szolnokon; tôle a es. kòroda szerezte

meg. — Rieder Andras birta 1725-ben a 510-ik szamu házat

is 180 frton.

А 454-176 számu hazat a Vizi/rapa utczában Döpfel

Matyás, Apostolitz Döme, Vaszim Joakim utan birta Lud

mamns-Berger Ferenez József festb', vette pedig 1748-ban

650 fêrt. A 457-ik sz.hazat Strasser Karoly рощах és festö

birta. ‚

A 619. sz. a. haznak birtokosa volt 1743-ban Gabriel

Kronawetterfestö, ara volt 290 f1t,adót ñzetett 24 dénart.

Mig a gazdagabbak hazai alig valtoztattak birtokosai

kat, addig a szegênyebbek hazai apro részletekre osztatnak,

es igy tulajdonosaikat is folytonosan valtoztatjak.

Igy p. 0. a 106-ik szamu hazbòl, Palos utczaban, szem

közt az egyetemmel lettek 1702-ben a 293 ès 294. szamok;

107-b61 pedig 295 ès ebböl 1726-ban 530-ik szamuak. A két

puszta hely közt fekvö telket kapta ajandêkba Lechner Ваша

ein bürg. Zimmergesöhl. 1702.' augustusban vette Perger Та.

más _köfaragó; 1702. deezemberben 250 frton Kirchhofer Fe

rencz, 1713. ennek özvegyétöl 85 frton Terbul Balas; 1744.

800 frtêrt. Petz Janos.

Meg sokkal hamarabb valtoztak a 112-'1k szamu haz

birtokosai; eredetileg birta Janina Capitan; 1713-ban vette

200 Rh. forinton Ayxter Janos 1: 1717-ben 215 forinton

Straub Matyas, ein Weinzürl; 1718-ban cserêbe а. 36-ik

szamu hazêrt es 50 ftêrt kapta Eva Sehaineekherin; 1725-ben

295 fton vette Wolf Janos; 1726-ban 540 frton Krutz Ke

resztêly; 1735-ben kapta hazassag altal Bernoviez Mathe.

E haz 1717-ben 448-ra lett felosztva, es ez eladva 2O

frton, mêg késöbben 512-re is eloszlott.

És mind ezen szètdarabolas mellett mennyi volt meg a

bastyak felê a puszta házhely a söve'rmyel vagy romlott falak

kal kerîtett telek! Pêldaul csak nêhanyat emlitünk.

Puszta helyek sövènynyel:

107. szam, êgett haz;

111. szam, elhagyott hazhely ;

\
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115. sövi'nynyel keritett puszta kert.

116. keritett puszta kert ;

119. sövenynyel keritctt puszta hely;

120. puszta hazhely;

123. puszta hely; 124 sövênynyel keritett hely; .

133, 134, 135, 136, 140 puszta, egett, sövenynyel keri

tett hazhelyek voltak, es igy tovabb.

De mivel ezeknek nagy resze ingyen osztatott szet, meg

is lassankint benepesedtek. Igy

a 8-ik szamu hazat 1698-ban Vockhing Janos kömives

legenynek ajandekoztak.

A189-ik szamu hazat aföteren 1698-ban kapta gratis

Dascher Tamas bürg. ain gutsche in Schöii'stattel, azaz ein

katscher im вентили. 1718-ban vette 500 fton. Resch Antal

polg. hajomester.

A 32841: szamuV haz Gebarth Joszef varosi trabante

volt 1730-ban; _a 335. sz. 1726-ban ’Iakacs Mihaly varosi

galgáse' ; - 336 es 337 Herzt Wenzel vinczellerè ; a 364-ik sz.

1715-ben Tatar Miklos, utana Ziehen Simon megyei haj

due, kik egymastol es egymasutan 40 frton vettèk meg; _ a

380 az Ujvilagon Doblaender Jeremias kömives legenye, kinek

1698-ban gratis assignaltak.

A 383-dik szamot 1698-ban assignaltak Regzauer Simon

polgari ács legéngneïc valamint a szomszed 382-ik szamot is

Hess Quirin ugyanekkor gratis kapta.

A409 szamut Horváth Jansj varosi kapuör birta; ettöl

1730-ban Mayer Istvan kömives vette 430 frtért.

A 441.sz. hazat Zach György arokaso 60 frnyi ertekü

csepeli szöloêrt es 6 ako borert adta cserebe 1722-ben Hola

Gergely napszámosnak.- A bastya utczaban a kecskeinéti

kapu felê puszta egett helyet kapott gratis Tóth Gabor öz

vegye, kitol azt 1720ban 40 fton vette Gall Istvan gulyás

(kneyhalter). _ A 463 sz. haz a „тов ¿aan a falnal a hat

vani es kecskemeti kapu elött Tóth Andras gng/as oder

khneyhaltere volt. _ A 489-ik szamu hazat 6° _ 6°2' sze-5

les, 20O hosszu, szerezte 1722-ben Fachs Janes napszámos

ettol 1726-ban 170 frert es a 534-ik szamu pnszta hely es

êpiteszeti anyagert Straub Sebestyen vinczeller; ennek özve
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` gyetöl kapta 1749-berr Edler Mihaly köinífves legeny. - Em

lit ett Fuchs Janos napszcimos 1729-ben Fleischhaker .Ianos

tòl vette 70 frton az 563. szamu hazat is.

Az 512-ik szamu hazat birtak egymasutan Schmidt Li~

pot kömives paller; utanna. Schuleittner Janos kömives legény

kitöl 1741-ben 600 frton vette Haadta Janos szinten kömü

ves legeny.

Reich Peter фен ò'r 1726-ban 200 fton vette meg a

549-ik szamu hazat, szel. 6°3'-5°5‘, hossza 29°5’; adot 620

tett 86 den.

`30. Vendeglösök, serfözök hazai, kavêhaz.

A ucnolégfogaflók e korszakban alkalmasint inkabb a

belvaroson kivi'il lehettek, mert azon idöben a lovakkal es

szekerekkel utazóknak nagyobb udvarok és szinek kellettek,

mint a milyenekkel a folytonos felosztasok altal mindinkabb

szükebbre szorult telkek rendelkezhettek.

Némely közsegnek, mint Körösnek, Kecslremétnek, Jász

bere'nynek maganak volt a varosban haza; az urasagok tiszt

jei a förendiek hazaiba szalltak be, a papok a plebaniaba vagy

szerzetesekhez, a polgariak iparos tarsaikhoz mentek; és igy

nem csoda, ha a4 varosban alig talalunk a külön korszakok

ban vendeglöket, vagy sr allodakat, melyeket nagyon kiemel

hetnénk.

Elsö helyen a »fehe'r hag'o'« czegü hazat emlitjük, mert

- 5-ik szam alatt - mar 1695 elött ezen nèv alatt ismere

tes volt. Ezen hazat a budai дари-игом szögleten 1699.

assignaltak Heussler Lörincz vendeglösnek, kinek birtokaba

1702-ben ment at.

1714-ben kapta Heussler özvegye, Dorottyanak 2-ik

férje Nusgraber Istvan, kinek birtokába a. 6-ik szamu 520111

szedhaz is atmcnt.

1719-ben Dorottya asszony harmadszor is ferjhez ment

Chenu Anatolhoz, ki Orscthy generalis ö Excellentiaja Hof

meisterja volt.

Kesöbben e haz Leístner Tóbiás senator e's oenoléglös

birtokaba esett 1350 frton; kiröl tudjuk, hogy a szemközt
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fekvö 10-ik szama akkor a »fehe'r штат czimerü fegade is

velt tulajdona. _

A feher hajo nagyon erdekes, mivel a masik udvarba

valo atjaras a hajdani Pastelngasse egy resze velt, a Deak

utczai haz pedig reszben a bastyához leven epitve a regi

varosarkan all. A lebontasnal mar is lathatok az elebb csak

sejditett bastyafalak es meglehet, hogy az epitok mindenfele

erdekes reszletekre akadnak.

A »fehe'r bárányte 10. sz. ma grof Teleki hazat 1741

ben 2000 frton szerezte Landmüntzer Gaspar bürgl. Schuld

wirth. (l. felebb bövebben.)

A 15-27с szamu haz korcsma volt; tulajdenosa a tanacs

ban ült es Введены-жмет Fülöpnek neveztetett. (l. felebb

bövebben.)
I A 17-1'1.: szamú Kehlbacher-fele hazat Neander varosi

kapitany adossag fejeben 1000 frtert vallalta el; 1718-ban

vette 1500 frton Henlsch Matyas ein ‚защитит; ennek

özvegye pedig 1722-ben Gräber Mihalyhoz menven ferjhez,

ismet vendeglönek megmaradt.

A 26277.”. sz. alatti haz 1737-ben Stolz Jozsef czégeres

шпагата kezebe került Brauns-Renter Nandor kereskedö

örököseitöl 2000 frton.

Az 51-ik szamû haz az uri-utczaban, hol a Vall-köz,

Schulder-Gassl a hatvani utczaval, a Sebestyen-utcza a kigyo

utczaval talalkoznak ; mely kesôbb 1702-ben 287-re, es

1722ben meg 465re osztatett es mai nap a kigyo-sebestyen

utcza torkolatanal a harem kis hazat kepezi, tulajdonosait is

csakhainar valtoztatta. _

Brauns-Reitter utan Matz György városi hadnagy,

1737ben Stqfanits Matyas szolnoki cs. kir. elelmezesi tiszt

tarto 2800 frton vette, 1742-ben pedig 2100 frton szerezte

Parth Keresztely Schülclwürth.

A (iO-ik sz. a.mely beszögellik a mai kalap-éshimzö-utczaba

1727-ben Emanuel Péter tartott vendegl'o't; Gastgeber und

Bürger; tehat czimer nelküli korcsma volt.

A 6'5-ík szam 1702-ben Намет György valoszinüleg

Haussler Lörincznek a fehér hajo'z' cende'glösnek rekena (l. az

5-ik szama haznal) korcsmarose velt, ezt az özvegygyel atvette
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Lechner Peter »ein thazdwürm 1719-11еп.6'6’-Пс sz. проъ- ès

ispotaly-utcza szögletên volt 1702. elött Stiglmayer Jakab

szabónak egy hazhely assignalva; a hazlevél csak 1718-ról

szól. Stiglmayer Jakab és neje Baumann Anna épittették a

szabó-kápolnán/rk nevezett ismeretlen helyen allott imolát

a. latogatò szüz Maria tiszteletére 1733-ban. (1. Rupp. i. m.

264. l. Az özvegy egy a varoson kivül allo házêrt és 1000

frtêrt engedê at belvarosi hazat, mely a mai korona „впадут

e's káve'ház helyén állt, 1740-ben Stiegelmayer Mihâly Janes

vendéglönek (Schitldwürth)-nek.

1726ban a 138-ik szamú. haz, a keeskeméti haztòl del

re atellenben esö szöglet Grafen гигантами]; hivatott.

E nèvnek eredetét nem is sejdithetem, miutan 1693-ban Plass

parancsnoktòl özveg)7 Czupczin Maria Annanak assignalta

tott; 1702-ben Czupeikin Maria birtokaba ment, kèsöbb

To'th Michal vette, mig vêgre Pest vúrosáe’ lett.

E haz, melynek kertje is vol t, kèsöbben 292-re és

1726-ban 520-ra osztatott, ebböl pedig ismêt az 521-ik szam lön

kihasitva.

A 155-1'Ia szamú haz, a kecskemétinek töszoinszédjaban,

Reiter Egyed korcsniarosè volt »ein ywürth zum weisen Oehsen.¢<

E hazat szamara 1700 körül assignaltak; 1718~ban özvegye

Rosina bi1-ta; 172 5-ben birta Kastberger Ferencz Jòzscf,

ki meg hozza vett egy részt 449, és egy kertrészt a 153-ik

házból.

A 2/ 5-L'k számù sarok haznak a Kohfíry utezában, melyet

1702-ben Maisler Matyás aesmester 600 frton vett, 1709-ben

a vendégfogadóí engedèly (Sehüldwürthshaus Gerechtigkeit)

adatott, ha t. i. elég szobaja és istallòja lesz.

A 224-ik szamothmelyet 1692-ben Pipaesináló Lukáes

10 frton veit, 1739-ben Merssaler József »ein bürgl. вами

темы es )Vellenzon öescse birja; ettöl 800 frton egy ma

sik Болит-117111111, Zettel Dénes szerezte meg. Ettöl 111111111

1.0m'ts Matyas kalmarra ment at 1745. èvben.
A 281-17.' számù haz, uri utczabanaa kecskeméti kapu

felê, 1702-ben a 62-ik szambòl lett kihasitva. )Vachìnger

Lörinczé volt; késöbb Péter Mano polgár és korfsmáros 02

vegye után vette meg 1730-ban 600 frton стыдом Sebes
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tyen; »weillen dieses Haus vormahls zu dein allhiesigen

Calvariberg gehörig war, welches aber init Vorwissen eines

löbl. Stadt-Magistrats Herr Kürchen-Vatter Johann Georg

Parier um 1500 il. an Josef Peint-Mittler (kömives) Pallier

verkauft hat<< 1747-ben ennek birtokaba ment at.
i A kisebb vende’ng közé tartozott a 323-515 szamû haz

az wvílägban a kecskemétí kapu fete, neha egyszeriien csak a

kecskeme'ti kapu fele irjak, azaz a inai magyar utczaí harina

dik haz a kaputol. Ennek tulajdonosai Racz Lazo, Buger Ba

lint, 1724-t61 fogva Budy Istvan, 1725-töl fogva Peringerne’

volt, ki azt 270 frton szerezte. Ettöl vette Jédler Mátyás »ein

Zimmer-gesell<< ; 1737-Ъеп Hermana Janos kömives birtoka

ban talaljuk, 1739-ben 500 frton Teinhart Ja'st vendéglös

birta, 1741-ben pedig 540 frtert Srimnifz Matyas vette meg.

A 3454/: sz. hazat a hatvani kapu fele 1727-ben vette

Saite Sebestyen vende'glös.

A 407-176 szamû, sarokkal a hatvani kapu fele, elobb

varosi korcsma, kesobb ra'roiz' штат volt; mai nap az egye

temnek szinten korodaul szolgal,

Ü A 480. sz. a. 1727-ben Eder Wolfgang volt vendéglò's.

A 481-z'k szamù puszta helyet, mint a Kohlbacher kert

nek egyik szögletet, 17 22-ben vette a tanacstol 50 frton

Kernhofer Gergely ‘Özvegye ; ez Jolest György eze'geres korcs

mares altal eladatott 1728-ban 250 frtert Baumgartner Janos

György kömivesnek, ettöl pedig 1742-ben vette 552 frton

Hammelineyer varosi „впадут, Stadt-Würth.

A sert'vás ezen korban mindinkabb divatba johetett,

mivel a sok bevandorlott nemet azt otthon megszokvan , Ma

gyarorszag fövarosaiban is megkivanhatta. Annak tanusa

gaul, hogy a serfözes csakugyan hasznot hajtott felhozzuk a

serfözok hazait, kik közt csak a pestiek közül az 59-ik szamu

hazat vette 1722-ben 250 frton Waller Gaspar Janos serfözö.

Ezen és Proberger Jakabon kivül, mint varosi serfozök ein

littetnek:

1745-ben Aymeyer Karoly, varosi serfözo, ki a 144-ik '

sz. hazat a Lipotutczaban 2800 frton vette;

1746-ban Gischinger Matyastol Sedele Simon varosi

Serfözö veszi 1400 forintert a 152ik szamú szöglethazat.
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Azokat pedig, kik a serfözôk közül masutt lakvan, pesti

hazakat birtak, mar az egyes hazaknal emlitettük.

Az elsö pesti шедшим: nem sokat tudunk. Legre

gibb nyomukat talalom 1714-ben, midön a 241-iki szamu

sarokhaznal Cavesieder Balazst, mint haztulajdonost emlitik.

E nev elegsegesen latszik tanusitani, hogy e helyen kavehaz

allott.

Az 552-ik szamu haznal, melyet 17 27-ben Starkh Ja

nos kaves 120 frton vett,ketelkednünk nem lehet, hogy itten

kavehazròl van szò.

A többi eset kesöbbi idöböl valo. A l97-iki szamu mai

»zöld haznaks nevezett atjarò epületet, 1699-ben Schweid

ler Keresztelynek ajandekozott birtokot, 1740-ben 2800 frton

vette meg Ó-Budaròl valò Ziegler Karoly; ezt meghallvan

Reesfellner Ferencz pesti polgar es kaves jure, praeem

pticnis szerezte meg es Zieglernek meg 6 aranyat adctt ajan
dekul. i

A 610-ik szamu haz, az alsô Dunasor szamaban volt

a regi шт; kávéház. Ezt 1740-ben vette meg 600 forinton

Blau Janes Mihaly; utóbb Kornberger .Ianos birtokaba

keriilt.

Örülni fogok, ha ezen barmily hianyos adatok altal

serkentetve, masok régibb, biztosb es teljesebb kepet nyujtó

idezetekkel fellependnek. Vazlatoin kiegeszitese altal Pest

varosanak egycdirata tetemesen fogna gyarapodni.

31. §.A lakòk foglalkozasa.

Kiserletet tettem az elsö telepitvenyü [шиитами/с

összes tala7°donosaít,a mennyiben azokat va házjegyzetekben es

házlevelek könyeeiben említve talaltam, es pedig harom külön

fêle korszakbol összeallitani.

.Iól tudom, mennyire hianyos az ilyen, esetleges adato

kon alapuló összeszamlalas; de a jelen esetben ezt is jobb

nak tartottam a semminel, remelven, hogy Pest varosanak

monographusai ebböl is kepesek lesznek nemi hasznosat

kipuhatolni. i

A harom korszakot hatarozzak, mint fentebb mar erin

tem, I. a telepîtes evei 1702-ig, a II-ikat 1720-ig, a III-ikat
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1750ig vcszem; az elsöt (1. С. tablazatet.) jellemzi a sok

csaszari tisztviselö: 23, az acsok: 5, asztalosok: 5, lakatosek :

10-en vannak; - II-ikban a csaszari tisztek helyebe lepnek a

megyei машешь: 9; kereskedö van: 6; a III-dikban mar

a korcsmaresok: 12, gazdagednak es vesznek hazakat.

Egyebirant nemcsak elökelök szereznek Pesten haza

kat vagy kapjak azokat ajandekkepen a kamaratol; eleinte7

mint lattuk,ingyen esztogattak a telkeket, ûgy hogy nemcsak~

48|] °-nyi (57. sz.) telkeket adtak ingyen, vagy 320 [l ° (15. sz.)

hanem 2538D ° (32. sz.) es 4042i] °1eseket (31. sz.) is; mig

ellenben 224i] l`-et (8,sz.) 5 frton, 940 [l °et 50 frt; 3626 Е] °et

150 frton, azaz a [lölet 4 denaren, vagy 2 denaron ; ini szinten

valodi ajandeknak tekintlietö. _

Igy nein cseda, 11a az I. korszakban mint hazi urakat

acslegenyeket, hidszelgat, kömiveslegenyeket, megyei huszart

talalunk; elöfordulnak ilyen hazi urak a kesöbbi korszakok

ban is, föleg a felreesöbb, magasabb szama, harmad-negyed

osztasbeli hazaknal is. Ilyenek közül a cárosi galyást (Statt

Kneyhalter) 335.-, 452. es 463. szamek alatt; „апатиты:

338., 337., toi-abba 34o., 37e., 384., 45e., 489., 492., 562. es

571. szamok шиитами ácslegényt: 383. es 476. sz. alatt

olvassuk a pesti hazi urak soraban; mig a тётей kapu/jr a

409. sz., a cá'rosí zenészek, ugynevezett turnerek, Stadtmusikus

a 596. es 631. szamû hazakat birjâk. Ide szamitandok meg:

az едут ör 549. sz., egy napszámos .1729-ben az 563-ik sz., a

tanácsszolga 17 38-ban az 594-ik sz., egy hídszolga 1740-ben

a 604-ik sz., egy pinczeszolga, fasszieher az 541. sz., hazak tu

lajdonosai, meg a hamuszedöt is,mint‘em1itôk az 566. sz.,a1atti

Pestbelvaresi hazi urakepen feljegyezzük.

1716. utan az idezett könyvekben, a pelgaroknak feg

lalkozasa es vallasa mar ritkábban fordul elö, es azert ama

kerbol nehezebb meg közelitöleg is összehasonlito tablazate

kat keszîteni.

Mindazonaltal az, mit biztonsaggal összeallithattam, a.

mellekelt C tablazatban feglaltatik:



А miei PEsT. 143

A рези hází urakjbglalkozcís веет-{пи
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I. korszak. _11. III.

шве—170243. 1702—1720'43 1720—1750-53.

Molnar 1 molnár legény 1

Magyar szabo 1

» huszár 1

Megyei » 1

Nyerges 1 2

M. nemesek 6 nemes és fönemes 6

Рар 1 ónöntö 1 Órás 1

püspök 2 2

Patikarius 3 plebános (vár.) l

Patriarka 1 1

Pipacsináló 1 puskainüves 1

Senator 1 rézmüves 1 sarkantyús 2

Serfözö 1 1 3

Bierversilberer 1

Siìtö 2 4 1

Supper 1

Strázsam. (varosi) 1

Szabo 6 2 6

Szappanyos 5 1

выдано 1 I 1

Szerzetes rend 3 5 5

Szolgabiró 2 sebész 1

sebész 1 magyar sebész 1

Szücs 5 sapkacsinálo (т.) 1

szíírszabo 1 3

takács 1 1

Timár 1 5 в

tíigyártó l

iiveges 3

Verga 1

» (horvát) 1 1

városi tisztviselö - 4

Varos 2 varosi sörház 2 varos 2

varosi tanácsos 3

varosi örmester 1

Vinczellér 1 2

vasárus 2 3

Hogy ezen korban, melyben meg a nemzetisêg a varo

sokban oly nagy szerepet jatszott es a nêmet elem a polgarok

közt annyira túlsúlyozta a többi nemzetisegeket, a magyar

fuíselet es igy termeszetesen a magyar iparosok is hatterbe

szorultak senkinek fel nein fog tünni, es ez be van bizonyìtva
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azon kedvezötlen arany-altal is, mely a jobbmôduak, t. i. a

házbtrtokosok'k'o'zt a magyarolc hítrányára лишит.

Mind a mellett a magyar ruhaz'parosok közt elötêrben

allnak »szamra -nêzve- a szücsök; ezeken kivül emlittetnek:

gombkötök, magyar szabòk, magyar sapkacsinalok, szíír

szabók, csizmadiak, magyar huszar, 630. sz. a. magyar szijjartó,

1747. irhasok; es minek ertelmet nehezebb felfogni: a ma

gyar chìrurgusokf, mint 222. sz. a. Reitmann Gaspar; 562

sz. a. Vyas Adam (Viasz) ungrischer Chirurg. - .

Sebészek közt emlittetik meg: Hartl polg. chirurgus.

1735. 322. sz., Kürchmayer György Baader 1717., Schmidt

Sebestyen 1722. Payer József polg. Chirurgus 623. sz.

G'yógyszere'szek: egyszersmind tanacsosok: Herold Hen

rik 1696. 73. sz.-Scopek Ferencz, Apotheker-Materialist. Osz

terwald 1713. ‚

- Festò'k : .279. sz. Hösch A., 1717. Sigart Agoston. 1749

Carl Strasser 458. sz. 1743. Kronawetter 619.

Ke'pfarago'. Rieder Andras. 434. 510. Stuccatorer: An

tonio Genone 198.

Fegyvercsinálólc: a) Puskamivesr Hager David 1722

467. b) штампам, Sebelmacher 17 22. Nagy György 465. sz.

c) Csíszárok: Caesar Mihal 168. Cis'ar Mihal 168. Pauer Ап—

tal. 572. Cisar Peter. 461. '

léglás Hueber Gaspar 438. - . .

Tóásó _: (Teichgräber) Zach György 441. - Szegkovács.

Schaeiïer Janos. 583. stb. stb.  `

32. ё. A pesti lakô'k n_emzetisegre es vallasra

nezve

Oly terjedelmes könyvek, milyenek a) a Zaz'ger über die

Stadt Pest 1-6 . . . ., es b) a Gewähr Prothocoll (für) die Statt

Pest Анне-1687. Liber Primus (1719-ig), minden esetre, bar

elszôrva, sok különféle èrdekessegü targyat foglalnak maguk

ban. A fennemlített1750-ik evig hazròl hazra menven, föl»

jegyeztem az utczaneveket, a szomszêdokat, a birtokosokat,

a hazak területeit, az adót, söt sok helyen a‘birtoklasi czimet
es a hazak arat is. I

AKAD. ÈRTEK. A TöuT. TUD. Könenò'r.. 1873. 10
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u»,

Az egeszböl kitünik, hogy a különfele irasu es helyes

irasu könyooezetò'k nem voltak magyarok s innen ered а ma

gyar neveknek ely sokfele es erthetetlen följegyzese is.

Igen soknal a haziúr üzlete emlittetik vezetek neve

helyett, mely üzleti nev kesôbb valodi neveve valtezott at, igy:

166. sz. Franz Apotheker, pedig a tanacsos es materialista

vagy beltosnak Scopek volt a neve;

224. sz. alatt Pipacsínálo' Lukac, Pfeiffenmachernek

hivatik 1692-ben.

360. sz. alatt Syr szabo’ keresztnev nelkül jön elö

17 14-ben.

4. sz. alatt Szabo' Joannes, ein Schneider 1718. em

littetik.

601. sz. alatt Messoros Lausch (Lajos) nev alatt mêsza

res üzletü iparos jön elo 1718-ban. ’

125. sz. alatt Scuths, Schuts, Seiths, Suez, Suiz (Sziìcs)öt

tesz es igen gyakran fordul elo szücsmestereknél.

7. sz. alatt Juro Murar, Georg Maurer (1709) olvas

hato. Nevezetesen :

a) A magyar nevek közt emlithetök meg:

Atchs Péter ein Raz 133. számnál.

Baranj Mihai 266.

Ertochs és Erdes (Ei-dos) 117.

Capesvari 120. sz. Capestware For

katchs (Farkas).

Fizor, Fitschor, Victorne 1717.

Feyerwarj 131. sz.

Fides, Vides, Fitos 83. sz.

Gentesci Janos. 169. (Gyöngyösi)

Gaczeni (Kaszenyi) Oassanj Ta

глав 170.

Gongati (Gongeti) gombkötö 361.

Halachs (Halas) Marko 121. sz.

Halochs Janoes 118. sz.

Hoi-vat Palko 104.

Imre (Imbre) Janos megyei per

ceptor 174.

Kovacks Janes 176. sz.

Lakatochs, Lakatns 129.

Meszaros Lausc11(Lajos);neje Lau

schin 239. sz.

 

Monar 131.

Nadas 131. Graeciae ritus.

Nagi (Naid) Gergei 174.

Pallas Istvan 117 . ein Hangar.

Saboj Istvan 165.

Saben János ein Schneider 159.

Saban és Saponar Miklos, Sabo

nosch Miklos 257. Szappanyos

127.

Sala-j 102.

Santa Meyses 116.

Schölecsi (Szölösy) 85. sz.

Sylösy Pal 480.

Schötdir, Schottir, Sötér 162.

Sököros (Szekeres) Misko 326.

Schodos (Zsoldos) Istv. polg. 171.

Sunech, Sunock, Zuniok Imre 201.

és Zuniakt Gergel 203.

Tott Mihaly 98. és 138.

Vesekini 126.

Zompo 102. ein Raz.
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b) A német nevek közt leggyakrabban elöfordulnak:

a) a Lechnerelc, t. i. Balázs 106.

sz. a.

Fůlöp 130. sz. a.

Mihály 137., 144. Sz. ház alatt.

Pal 73. sz.

Péter 54. sz. a.

Adler 253. sz.

Almer 272. sz.

Alter 164., 208. sz.

Berger 293. sz.

Büchler 108. sz.

Büttner 153. sz.

Стат 30. sz.

Daschner 189. sz.

Döpfel 227. sz.

Eder 61. sz.

Eybel 208. sz.

Forstinger 263. sz.

Frei 233. sz.

Fröhlich 287. sz.

Früdtrich 244. sz.

Geissler 36. sz.

Gerttner 233. sz.

Glass 287. sz.

Gröber 17. sz.

Günther 36. sz.

Haffner 107. sz.

Halter 241. sz.

Нашей 125. sz.

Haertl 9„ 30., 37. számnál.

Hauer 94. sz.

Hemer 107. sz.

Herzog 15. sz.

Hoffer 163. sz.

Hüner 295. sz.

Koch 255. sz.

Köppel 87. sz.

Kreuzinger 68. sz.

Krump 210. sz.

Kutter 198. sz.

Lanzinger 75' sz.

Lemlein 255. sz.

 

Linzer 75. sz.

Mahler 235. sz.

Maier Mart. 208. sz.

Maister 194.. 196.

Maurer` 7. sz.

Moltauer 161. sz.

Nachtigal 95. sz.

Paratheysser grófné 94. sz.

Peiverling 180. sz.

Perger 106. sz.

Petz 257. sz.

Pfeiffer 215. sz.

Pñanzer 111. sz.

Pichler 1. sz.

Presburger 164. sz.

Pürckher 263. sz. 271. sz.

Reich 125. sz.

Riemer 286. sz.

Rieti; 193. Sz.

Röhrer 279. sz.

Romler 53. sz.

Roth Mihály 258. sz.

Sandtner 273. sz.

Sax 200. sz.

Schmidt 191. sz.

Schneider 75. sz.

Schüffter 151. sz.

Siger 205. sz.

Sorg 13. sz.

Staub 384. sz.

Stumb 288. sz.

Teuifel 204. sz.

Tüpel 257. sz.

Wachinger 284. sz.

Waidinger 1. sz.

Waidlich 117. sz.

Werner 2. sz.

Widtner 3., 4. iz.

Wimmer 7. sz.

Winkler 262.sz.

Wolf 164., 208. sz.

Zucker 39. sz.

10*
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L) Gyakoriak az джемы nevels, melyek sokszor valaszto

vonassal is iratnak, p. o.

Aiehmayer 141. sz.

Altorfîter 266. sz.

Anthaller 23. sz.

Baumann 282. sz.

Baumgartner 54. sz.

Bergtramb 191. sz.

Blutmacher vagy Plutmagger.

Bergstaetter 76. sz.

Brauns-Reitter vagy Prauns-Reit

ter 51. sz.

Doplaender 56. sz.

Durchenwald 53. sz., 286. sz.

Edelspacher 81. sz.

Ehrenreich 176. sz.

Engelmann Miklos 389. sz.

Eschenbruckher 15. sz.

Grabwinkhler 77. sz.

Grundt-Lechner 267., 1721.

Grünwald 157. sz.

Haberzoll 180., 299. sz.

Hamel-Mayer 481. sz.

Hormanstorñ'er (Hörinstail) Fer.

182. sz.

Hufnagel 277. sz.

Jessenwanger Joachim 1726.

Kanzel-Müller Pal 98. sz.

Kerschbaumer 140. sz.

Kleinhaeckl 135., 145., 183. sz.

Knöpfmacher 70. sz.

Kohlbacher 17., 23., 33. sz.

Königsberger 118. sz.

Kropfscheck 292. sz.

Kübelwirth János 158. sz.

Kiìrchmayer György sebész 67.,

444. sz.

Landmiinzer (fehér lo fogados)

10. sz.

Langmantel Purkhard 172 sz.

Ledermi'iller.

Lederbauer.

Lindmayer 64. sz.

Mittermayer 44. sz.

 

Nussbircliher '96. sz.

Oberaigner Ferencz 390. sz.

Oberaigner György 351., 352-366.

számú.

Oberauer 384. sz.

Öczelberger Ferencz 495. sz.

Pachschneider 63. sz.

Peid-Müller 284. sz.

Pertelberger 272. sz.

Pfeiífeninacher 224. sz.

Proberger 134., `135. sz.

Pollermann 207. sz.

Possenreiter 205. sz.

Rath-geb 199. sz.

Reggauer 383. sz.

Reitenbacher 42. sz.

Resch-feliner 626.‘sz.

Rosswurm 185. sz.

Rothhaubt 345. sz. ` ‘

Ruebtunst 61. sz.

Scheinecker 36. sz.

Schellhorn 258. sz.

Schemberg 390. sz.

Schüffnerwahrer János 58. és 1702.

паша. ' `

Spiess-Lechner 130., 1721. sz.

Spi'iess-Lechner u. a.

Stallbauer Janes 389., 1736. sz.

Stiegelmayer Keresztély 619. sz.

Stiegelmayer Jakab 66. sz.

Suchentrunck 11., 39., 44. sz.

Wald-former 5. sz.

Weissbeck 27. sz.

Widtmayer 54. sz.

Zischmenmacher 231. sz. _

Itt csak a. 300 elsöd számú hazak

birtokosai neveiböl szemeltem

ki a felti'inobbeket , melyeket

meg százakkal lehetne szaporí

tani , ha attól nem tartanék,

hogy az olvasot veliìk '_untatom.
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c) А ...la nemzetségüehnél gyakran akeresztnevnek kis

sebbiteset talaljuk, p. o.

104. sz. a. Horváth Palkó, Jurco 101. sz. а. Gael-ec (azaz Görög)

1721. Joska 1722.

314. sz. a.. Raz Банко. 316. sz. а. Raz Janko. stb.

A szerbeknel ritkan teszi ki a könyvvezetö a mestersê

get, hanem elegge veli az illetöt jellemzettnck, ha röviden oda

veti: ein Raz, ein Räz, vagy Graecíae rítus. Itt a többncvůseg

nem ritka, és a tiu gyakran apja nevet veszi fel. Minthogy a

varos delkeleti reszet a szerbek, templomuk tajan majd kiza

rólag es Ápedig több ivadekon at, birtak, neveik sokszor for

dulnak elö. Érdekes lenne külön tanulmanyul kitüzni, mikor

kezdtek _a göro'gök itt letelepedni, valamint lassankenti

enyesztük okait is. 

Lassuk mar a graeciae rítusaak/zak neveitr
 

100. sz. Attclis (Асе) Péter 455. sz. Dunko.

ein Raz. 209. x» Ernyi Seb. czipész.

297. » Acs Bogdan. 101. » Gaerec (Görög) Jos

454. › Apostolicz. ka. 1722.

316. » Balaicsik Pal Gr. 1*. 239. 130. » Garec Martin 1724.

1728. 129. » Graec Janko Patri

304. » Baschiz vagy Pacziz arka.

Monola. 264. э Gaerec Miklós.

238. » Brodanovics Ant. Gr. 497. » Gaerec Jakab.

r. 1720. 236. » Georgovics Kristóf

238. » Brankovics Lazar, ein és Istv. fivérek G. r.

Raz Gr. r. 393. » Juris Iván.

120. » Budaj Gabor ein Raz. 256. » Lukaczovics Straino

243. » Bungubaroviz Savo. Raz gr. r. 1715.

305. » Capitan Matthi. /127. » Manolovits.

112. » Capitan Janina. 127. » Markovits.

241. » Cavesieder Blasius, 245. » Michalovics Mathias

ein Raz Cath. Gr. R.

303. » Christovich Stanco. 122. » Mitrovicz (alias Ре

125. » Czurczia János, ein trovitz) ein Raz.

Raz und Bürger. 131. » Nádas Mathias grae

226. » Ciprovich (Popich, v. ciae ritus.

Popin) 1722. 298. » Nico. `

306. » Dabuschiz Wesseli. 101. » Nicola Jos. ein Raz.

128. » Davidovics Gy. Gr. r. 245. » Niakicz Tódor Gr. r.

256. » Dujakovics Niola. 310. » Oberwann Nic. Gr. r.

393, s Dudasch Laso. 129. » Ostoja Peter.
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119.

91.

126.

109.

122.

133.

104.

315.

238.

516.

446.

316.

256.

309.

370.

141.

519.

265.

123.

326.

«

314.

108.

sz. Pap György Gr. r.

1728.

Pavlovits.

Petrevicz.

Pleschiz és Plavcics.

Popkovits Janos.

Radivoj.

Rajakovics Michael

Gr. r.

Raskovits Pet. Gr. r.

Raz Bogosav.

 

447.

308. 312.

313.

310.

307.

130.

111.

296.

VVV

в

Raz Save R. g.

Raz Schivan (Schi

vani).

Raz Stoja.

Raz Wesseli.

Raz Wosa.

Raz Zevio (Zwio).

Sabotha Marche.

Sapponyosin Judit

Gr. r. 1726. `

Scelits Ostoia

Raz.

ein

311.

140.

VCSZ

Raz Janko.

Raz Jeremia.

Raz Lippai Jakab.

Raz Lucas.

Raz Mihaly.

Raz Millica.

Raz Nedelko.

Raz Ostoja.

Raz Schiffko

Baz Schaeñ'kó.

Raz Safï'ko.

Raz Saria.

109.

110.

86.

90.

249.

568.

315.

102.

Sconka. Azim (Joa

chim) ein Raz r. g.

Stainovicz.

Turkovicz.

Usinan Miklos ein

Raz g. It.

Vuikovicz Mih. 1730.

Vucmanovics Abra

ham Gr. r. 1738.

Zompo KristÖfJános

Gr. r.

Vannak a szerbek közt kétféle neviiek is, p. о.

149. sz. hazban: Schivcocícs Janco sive Pesti Janes.

' 152. hazszám alatt антитез Pal, Paul Jorg.

498. sz.

461. sz.

173. sz.

159. sz.

122. sz.

Endre 1729.

háznal Szabo' Pal (alias Obrasig) szürszabó. 1723.

Nicolaus Dankk (alias Horváth Miklos).

Antoni Iván ein Raz, Iván Antonovich.

Ivdni (Joanovícs Tamás).

Petrovítz (alias Mitrovitz) Szacho, Stacho vagy Stachowits

170. sz. Stephanus Oravszky oder Morvay. — Nagy Gabor (alias

Hosszu Gabor) 1729. II. 161.

420. sz. Sebestye'n Matyas alias Sebastianovz'cs. 1734.

231. sz. Hans Müller alias Joannes Ugrin, ein Müller 1711. -— Tö

rek és Türkisch Janes 1716.

105. sz. Peschodovszky es Petroviczky.

Szokasos, hogy a' Ни apja keresztneve után neveztessék : igy

247. sz. Szücs Istvan szůcsmester fia. Simon Stephanovícs nevet

fel.



A клёш Pssr. 151

Egyaltalan a XVII. szazad vêgêig elöfordulò elsò'd мы

urak, puszta neveík шиш nemzetz'ségre nêzve ilyen szammal

jönnek elö: -

Magyar 75, vagyis szazalekban: 0.27.

Német 158, » » 0.57.

ТЫ: 12, >> >> 0.15.

Szlav Racz 31, » >› 0.15.

Olasz 3, » >› 0.01. -

279 1.00; miböl kitünik,l

hogy a nêmetek a többi nemzetsêgüeket összesen vêve meg

37 haziurral felülhaladtak.

шпагат nêzve adataink egyaltalan hianyosak ; azt azon

ban tapasztaljuk, hogy leginkabb a шагом: (Gr. ritus non

uniti) szoktak a könyvek kiemelni; az unitusoknal, kiknek

neveit az alabb emlitendö kath. plêbaniai anyakönyvben is

talaljuk, kiteszi: Raz Catholícae Religionis; p. o:

241. sz. haznál Ca-vesíeder Balazsnal Raz. Cath.

180. sz. Simon Tripsin, ein Raz. Catholischer Religion.

1717.

420. sz. Sebastian Mathia Raz Catholischer Religion.

1717. ès mar 1710-ben Simonovits Mathias és Sebastian Ma

thias, 1710. (a hol Simonovits alkalmasint Tripsin Simon ña)

beide katholischer Religion.

Más vallasròl csak egyszer van emlitês a 177. szamû

haznál,me1yet meg 1699. elött mint ¿ge/.t helyet Kovatz Ja

поев ingyen kapott a kamaratòl; de mivel a hazat ki nem

êpitette, és özvegye Kovatz Janocmé, calvíníscher Religion,

erkölpstelen êletíí volt, a varos területêböl elmozdittatott_

Egy mas helyen, t. i. a szerviták telke meghatarozasanal

1714-ben fordul elö e szô kalvinista; inert az atyak eredeti

nagy telkiikért, melyen most a katonai laktanya all, sajat

hazukon kivül, melyen a mai kolostor all, meg két hazat nyer

tek cserêbe, t. i. a kêpfaragòêt, kit Rieder Аммиак hittak,

ès Horvát Andrásét a идиотизма. (1. Urbarium ven. Conven

tus Ord. Servorum B. M. Virg. 194. lap.)
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Igy nyertek a szerzetesek a hazszig'etet, mely a hajo

sütö utcza es a szervita ter közt fekszik, s melyen a Fehe'r-bá'

rány-hoz czimzett vendeglö, mai Teleki haz, allt.

Meg egy mas dolgot tartok felemlitendônek, mely a varosi

közsegnek vallasi erzületeröl tanuskodik. Több' helyen, hol

a varos az elhagyatott telkeket, a romba dült hazakat fel

epittetesi teher alatt oda ajandékozta az utczara nezö, vagy

egyêb maradekokat bizonyos arêi't eladta, azert, hogy az ösz

szeg a plébáne'a templom penztaraba têtessek. Igy a

405. szamû haztol а. falak arat fizettêk Sezer Jozsef

oskolamesternek, mint' ez a hazlevel alatt külön fal van

jegyezve. 1716.

404. szamû haztol ugyanazt tette этаж Matyas 1717.

402. szamu Ormosty Ferencztöl Setzer Josef tanito föl

vette a haz utczai falainak dìjat. 1718. az 513. sz. telek

1725-ben valamivel nagyobbulvan a birtokos 20 frtot fizetett

meg azonkivül a templomnak stb.

Ez termeszetesen mind csak olyan korban történhetett,

midön meg a varosi fo tisztviselöket megvalasztasuk ' titan

oltar elött a templomban ünnepelyesen feleskettek; maga

pedig az eskütetel vallasi szempontbol szentesittetett:

Alig fog hamarjaban ismêt valaki talalkozni, ki az alta

lam tett faradalmas kutatasra fejet rea.` adja, hogy vêgre

ismet azon eredmenyhezjuthasson, melyet több havi vakos

' kodas utan elertem. Adataim, jegyzeteim, ha. napvilagot nem

latnak, csak oly hasztalanul fognak lappangani, mint azon ere

detiek,melyekböl azokat összeall'itottam. Azert sziìksegesnek

tartom, hogy ezen anyag a nagy olvaso közönseg ele jöjjön,

es buzditsa tovabbi kutatasra azokat, kik ezen kincsnek lete

zesêt nem is sejditettêk. Szaraz nev- es szamjegyzêknek fog

ez latszani azok elött, kik a könyvek lapjait csak felületesen

forgatjak, azonban sok êrdekes es meglepö adatot fog köztük

talalni az, ki egyaltalan a hasonlo adatokat ervenyesiteni

megtanulta,
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33. §.Pest falai, bastyai, kapui.

A varos falaitl) eredeti tekintêlyes voltukbau a jelen

nemzedèkböl senki sem latta; ertem t. i. пешем]: a magas,

1) А régi falakról való említés következö helyeken történik :

1460-ban Laurentius Pestiensis Notarius nunciat Bartfensibus Sindones

esse venditas, faciantque ut pecunias secure mittere possit, metum eniln

esse, ne aemuli, latrones bohemici e vicinis muniinentis Pestum petant

(urbem moenibus nudam -—- ezt honnan tudja Podhradczky Y) et patula.

civitate capta congregatum aes alienum surripiant. (Podhr. Hist. Dipl.

Buda-Pest. Ms.’ 11. 513.)

1527-Ъеп Vrsíuus Veline ezt irja: ‚ .

»E regione Budae ad alteram ripam oppidum Репа situm est, ante

cladem a turcis illatarn et incendiuln illud hostile, locuples admodum et

copiosum. Libr. I. de Bello Pannonico. III. Ad orientem Buda Danubium

respicit radices urbis alluentem ; ultra quem oppidi Pesthi, e regione

siti latam diiïusamque planitiem, quae in omnem partem ad tria et ultra

nostratium milliaria patet.

Nicolaus Olahus Libro I.

X. fejezetben : Pestinum . . . moenibus in latum orbem circumduc

tis, Danubio utrinque compacta; incolis pal-tim Hungaris, partim Ger

manis frequens et ex utraque parte longis suburbiis insignis : vinis exo

ticis, non Sirmicis modo optimis, atque perinde ас Cretica sunt, dulei

sapore praestantibus, sed etiam Baroniaicis, Soniodinis et alterius gone

l'is ; praeter hoc mercaturis quoque omnibus celebris. Mercatorum eo

magnus est concur-sus. Poloni, Silesitae et pleraeque ceterae nationes in

ea vinum mercantur. Ager arenosus, sterilisque, nullius frumenti magia,

quam peponum, rapae et raphani minoris ferax.«

157G-ban ezt irja Schweiger Salomon konstantinápolyiutjában :

»Pest hat zilnlich hohe, dicke, starke -Mawren, ist unzerbrochen und

noch eine gantze Ringmauer, und ist in diesem fall über Ova (Ofen),

Gran und Griechisch-Weissenburg, dann dieselben haben nicht gantze

Ringmauren, sonst Seins übel zern'ssen, und nichtsf'dann ofïne Flecken,

wir zogen aber umb die Mauren gar herumb in einer Stund_«

1602-ben mondatík Резцы: »Pest belagerte der türkische Veziei`

durch 2O Tage, ohne es einzunehmen, da. es dicke und hohe Mauern

hatte.«

Az 16M-ben kijött: Neue und kul-tze Beschreibung des König

reichs Ungarn von C. M. 253. lapon ezt niondja: »Pest ist mit dicken,

hohen Mauern eingefasst, darum auch theils es für eine absonderliche

Stadt rechnen.<<

Im Jahre 1684. sind unsere nach eroberten Stadt und Schloss

Waitzen auf Pest geruckt, und solcher mit Bomben und Feuer Einwer.



154 RÖMER FLónIs

ormos bástyákat, hanem az elöttük elterülö szeles árkokat

és kirûgó vêdmüveiket is.

А régi kapuknak eredeti köröndjeiktöl való megfosz

tása es uj átjárásoknak kitörêsei alkalmával, melyek а mai

evangelikus templomnál, a. rostêly-, czukor-, lövêsz-, 1ipòt-, és

molnár utczák vêgein eszközöltettek, ezen iszapos, rosz 11196

zölgesü mêlyedêsek lassankint betöltettek, söt ezen nyert

területeken, а hajdani magy-hid utczai, országuti, és mêszáros

 utezai házak êpültek, és most csak akkor, de mindíg 15111121

tòk, mikor а roskadozò vagy szegényes külsejü régi házakat

lerombolják, hogy helyettük ujakat êpitsenek.

Az erös és mages falak vêdelme kivánta., hogy köröskö

rül, а város belsö területén szabadok legyenek, miszerint a.

bástyákhoz necsak az ágyuk, _hanem a. vêdök is, kiknek а löré

seknêl is volt helyük, szabadon mozoghassanak.

A telekkönyvek elszórt tételeiböl tanuljuk, hogy а bás

tyákkal egyenközüen futó hazak hátsó keritései köröskörül 2

ölnyi távolban voltak a. város falaitól.

Igy pèldául az 5-ik számu háznál, a. most lebontott fehe'r

hajóna'l emlittetik.: hogy hátul а bástya utczát (Pasteingasse)

êri, ugyanez mondatik а, 6-ik és 7-ik számû házakrôl is.

А 322-325-dik számú házaknál állittatik ugyan, hogy

hátul а város falát erik, de а 326-ik számtòl a. 335-ikig,és ismet

а 342-iktöl es 346-diktòl a. 362-ig mindenütt üresen marad а 2

ölnyi tér a. városfalig, hogy а szabad forgalom fentartassêk.

А Вина felé csak а kiugró szögletek biztosîtották a.

hosszabb falakat (courtine-ákat) a. támadás ellen ; e részröl

а falak а. Duna. által úgy is meglehetösen vêdve valának.

Valahány rajzot látunk Pest régi erödmüveiröl, annyi

félekêpen типа]: azok elöàllítva; s bár azokban egyàltalàn

fen, so zugesetzt, dass 0b sie gleich mit einer star-cken von laut-er Qua,

¿erstüeken gebauten Ríngmauer, auch mit 3 gantzen und 8 halben Runde

len aufs beste versehen gewesen, jedoch aus Furcht von den Türken,

welche sich nach Ofen gezogen, verlasse11.« (Ungarisches Staedte-Büch

lein von J. M. L. 1684. 116.1.)

Zeiler pedig (Hungaria 1690-ben 762. l.) ezt irja, hogy Pestnek 4

‚ egesz és 8 fél köröndje volt, mi arról tanuskodik, hogy idöközben, ha az

adat hü, a védfal egy egesz rondellával пароходом.
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bizni nem lehet, még is mellekeljük a fametszvênyt,mely Pest

bastyáit 1686-ban az ostromlasiterv utan nagyobbìtva sze

münk ele дыша:

  

A. Pest, B. a moscheák, C. a Duna, D, D. gátony a váczi kapunál, E. gátonyok Pestnél.

Az eredetiîrézmetszvény hossza 0.33 ; azaz oldalokon álló magyarázatokkal

0.45 ; magassága 0.33 cm. Feltünö, hogy itt minden egyéb rajztól eltéröleg

öt moschea fordul elö.

A milyen szüksêgesek a varak kapui a forgalom fentar

tasa tekintetíìböl, êpen oly gyenge pontjai a tamadasra nézve,

ha nem elegge erösitvêk. Az 1750-iki têrkêpen 4 kaput ta

lalunk, melyek közelitöleg az égtajak szerint elrendezvêk. Az

egyik, bar nem egyenes vonalban, köti össze a шея: kaput a

kecskcmétível ,' a masik ide oda tekergö utakon a vizi [сарая az

egrivel,kêsöbben hatvam'val. (156. l.) Ekkor meg egêsz erejében

alla kecskemeti kapu hatalmas köröndjêvel és a délkelet fele

iranyzott oldalnyilasaval. A Мозг, maskep budai, meg elöbb

pedig bécsi kapu, vagy azêrt, mert a budai bêcsi kapuval

egyenlö iranyban észak felê. tart, vagy azêrt, mivel a margit

szigeti apaczak Uj-Béch nevü birtoka felé nyilik, és a hatvani
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(Hatvani kapu. 1750-ben a varosbol tekintve.)

régebben egri kapu elöerödmenyeiktöl mar megfosztvak es

inkabb csak falnyilasoknak tekinthetök, valamint a vizi kapu

is, mely helyesebben a Dunahoz vezetö sikátornak, mint vê

delmi münek tisztet viseli.

A vaczi kaput a falakkal, örhazzal es a temetö falat is

1780-ban bontottak le. Alapjait meg harom ev elött a vizve

zetes csövei lerakasa alkalmaval talaltak, a vaezi utcza 21-ik

' es a kis-hid-utcza 6-ik szamu hazai közt. .

A kecskemeti kapu -külsö kerek tornyat pedig 17 96-ba

paranosolta a varos lerontatni, es az utczat ezen iranyban is

felszabadittatni. '

Az eredeti szoros nyilasok helyet csakhamar t.'i. a va

rosnak külvarosok altal valo körülvetele utan többI es min

den megszoritas nelküli kijaras követe; 1804-b’en mar a Ros

tely-, Czukor, Lövö- es Lipot utczaknal a falak at voltak

törve, mi altal a varos mindinkabb bekes polgari szint ölt

ven fel mint fêlemlös harczi tekintetet, arra törekedett, hogy

a kereskedelmet elömozdito közlekedes minêl szabadabba es

többoldaluva legyen,ês igy a tekintelyes var, jellegebol ki

vetköztctvên, nyilt varossa valtozott at, minek következteben

a Dunaparton is a falak elenyeszvên, bêkes polgari hazaknak

szolgaltak alapul.

E hajdani dunaparti vêdfalnak nyomaira veltek talalni
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11/а ölnyi mêlysêgben, midön 1863-ik év majus 7-én a szent ha-l

romság szobranak alapja szamara a földet felastak. Ezenfal

a kegyesrendiek êpületênek deli oldalan a Вина/061 szamitva

`a 2. es .3. boltajtòtol a plêbania lak kapuja felê volt irányozva

termêsköböl êpîtve, es a kegyesrendiek êpülete alatt foly

tatva. E falbòl kifelé több faldarab allott különfêle tavol

ságban, mìêrt is inkabb a 276-iki szamu hazhoz tartozo rêsz

leteknek , mint varosfalnak tartanam ezen êpület-marad

ványokat, mivel hajdan, mint a varos alaprajzan látni lehet, it

ten egy ötszögü hazsziget allt nêgy házzal és az êszaki oldalhoz

'-êpitett körivü apsisos kapolnaval, шиш temetöi imolaval ?

— Е hazszigetben a. paplak es az iskola foglaltatott.

A keleti oldalon kêszitendô kijarások, melyeknek terv

szerint a többí varosi kapuhoz kellett volna hasonlitaniok,

es a kêt köbalványnyal együtt 4 02’ szêlesek lettek volna, tervez

tettek a mai Karolyi grof kertje mögött, Krusovszky Eva,

Molinari özvegy hazan at, mely haz arczczal 7 05', hatul pedig

~9° mér, ês azon utcza torkolatánál fekszik, mely a. föutczabòl

az Illêsházy-fèle haz és a sz. ferencziek udvara eskertje ke

ritês'e közt a varos bastyajahoz vezet. Erre az engedély

1784-Ъеп ` adatott, es mivel a kijáras vagy kapu maganak

az elfogadott terv szerint csak 3 03’ kivan, a fenmaradó 402'

a 'szomszêd házakhoz 1es`z csatolhatò.

A masik kijárast tervezték szinten akker a rostéZy-utcza

vêgên a katonai kôroda (Karoly kaszarnya) es Schwantner

fêle haz közt. Ezen têr elèbb a kòrhazhoz tartozott; de mi

dön innen nêhány êvvel elebb aDuna felê csatornat vezettek,

ês a nevezett têrség nyilvanosnak tekintetvên, ki- es bejáras

ra használtatott, az ottani kaput az Irgalmasok elfoglalták,

és a bal oldalon fekvö kerteoskéjükhez osatolták; ha tehát'

a kert megszüntetnék ,ès az atjarás ajtaja körül lètezö deszka

kerités elmozdittatnêk, ugy szol a felsöbb helyröl leêrkezett

magas rendelvêny 1786-rôl, könnyü lesz ottan a közlekedêst

elösegiteni. Ez meg is törtênt,1nivel a mi a kòroda paranes

nokságat illette, ennek rêszêröl B. Alvinczy a terv kivitelêbe

azonnal beleegyezett. (Pest varosa levêltaraból.)

Pest жгутик régi neveit nem igen ismerjük ; a visz

-szafoglalás utani nevek, mint azok a varosi telekkönyvekben
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elöfordulnak, különféle képen hangzanak, a mint majd a Dú

nától, majd mesteremberektöl, majd ismet sajàtságaikrôl és

a kapukròl, melyek közelêben feküdtek, а védmüvekre alkal

maztattak.

А fváczi kapu êS а Duna közt feküdt:

1. az ugynevezett Felsö-Duna-Rondell (Obere Donau

Rondell ;) ezt ИЗО-112111 birta ns. ртам föhadi biztos, miután

elêbb Grabwinklller Gabor kadar fa-conservatoriumul hasz

nalta; azonban ennek a varos, a vaczi kapun kivül a Dunánál

a csaszari sòhivatal taján a csaszari határkövön (Markhstei

non) kivül mêrt ki fakereskedês üzhetésê tekintetêböl egy 64

[j ° têrsêget 578 sz. alatt. '

2. A mai sütò' utcza szögletên álló bástyának nevet nem

ismerjük; mivel nevêt a telekkönyvben sehol sem talaltuk.

3. A катоду kaszáwlya udvaraba esett, de lebontott

bástyának Kmufschneíder-Rondell volt neve; kítöl vagy hon

nan ? -—— ki birná ma alaposan megmagyarázni.

4. A Mayas-Rondell a megye utczával szemközt шить.

5. A hatvani kapun túl a mai magyar utczában a czu

kor utcza vêgên allott köröndet ‚зим-Вашим (Schneider

R.) hittak;

6. A kecskeméti kapu felê esö-nek nevêt antelekkönyv- I

ben nem talaltam; ‘

7. A nevezett kapun tûl fekvö kerekbástyat 026103

bástyának (Züller-, helyes'ebben Zieler-Rondellnek) neve

zêk, mig l I

8. a Lipót тега vêgên allottat, ês a Lipôt bástyat vê
v döt Alsd-Duna-R-mdellnek kereszteltêk, melyhez 1748. körül

а. 637-ik és 638-iki hazikókat ragasztották. Vajjon itt állt-e

a meg 1815-ben ismert шунт kapu, melyre mêg öregjeink

emlékeznek, vagy aVizi-Kapu (Molnar-utcza) irányában, biz

tosan nem allithatom, mert erre semmiféle adatot nem ta

làltaln.

A Duna mentében csak itt ott kevêssê kiugrò vêdfala

kat шпик; kerek bástya csak egy van és pedig__a kisebb

fajtabòl valo a régi pósta uteza êszaknyugati sarkán, ezt:

9. egyszerüen Duna-Rondellnek neveztêk; ettöl kapta
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az említett utcza régi „Handel-utcza“ nevét, és ebben volt

még e század elején a színház is. '

A felső Duna Rundel- és e színházi Rundel közti térsé

get, melynek nagyobb részét а cs. hajóhívatal foglalta el, va

lamint a. Váczi kapu környékét híven adjaa mellékelt fametsz

vény, mely 1779-ben készült.
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(A váczí kapu környéke 1779-ben.)

AA. a császári hajóhíd-hivatal területe; B. а. hidászok emeletes épülete; C. falak;

D. E. raktárak; F. istálló; H. kamarai hajóhíd; I. városi színház; K) а császári

erődítés őrháza ; L. Pest wárosi vámház; M. a. hídfelügyelűk lakja; N. Váczi kapu.

(A budai vezérkari iroda rajzai nyomán.)
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A régi varosok polgari vedelmi rendszere inagavai

hozta azt, hogy minden egyes bastyafal vagy vedelminiíí azon

nevezetesb epülettöl p. o. templom vagy kolostortol nevezte

tett e1, melynek közeleben allott, vagy azon czehtöl, melyre

vedelme bizatott.

Igy Pozsonyban a me'szárosok, sütó'k, haleíszok, vargálc

tornyain kivül meg a zsîolo', paskapor, sz. Lörz'nczi (sz. Lö

rincz kapuja mellett); Vogel torony, talan a szomszêd haz

tulajdonosatol, emlittetnek. Ezeken kivül van mar 1442-ben

aj rorony; az Tabor, ‘) a Wedrítz-féle állo’ tabor, sz. mihalyi

es a varos falan kivüli bastyafokok; Himmelreich es Unger

‚Сета erödök stb. (lasd Pozsony es környeke 266. l.)

Igy Enyeden az egyes erödök e neveket viselik: mesza

ros, Szabo, csizmadia, szocs, timar, fazekas, kalantos es laka

tos-bastya, melyek elegge tanuskodnak arrol, kiknek kellett

ezeket a veszely idejen vedeniök. (1. a nagy-enyedi egyhazkeri

tesrôlirt ertekezest P. Szathmari Karolytol ; Archaeol. Közl.

VII. kötet. 49. lapon.)

Egy perczig sem ketelkedünk, hogy hazank regi erodi

tett varosai es varai bastyairol egeszen hasonlo neveket fogunk

talalni, hogyha azok kipuhatolasaban kellöleg faradozunk.Min

denesetre idejen kell meg hozza latni, mig a tornyokkal es

bastyakkal együtt azoknak hös vêdöi emlekezete is egeszen el

nem enyeszik, vagy varosainknak sebes növekvese alkalmaval

1) Táboroknak, Taber, Tacwer neveztek a szomszéd Ausztriában

és Stajerban is az eröditett házszigeteket, melyek rendszeres váraknak

nein tekinthetök. Igy a Nflzsz'eleren kivül allo, Tabor neviì eröditmény

mellett méltán említhetjiìk a stejerhoni Fehring es Feldbach varosi

taborokat, melyek együtt egyes hazszigetekre nézve többesben die

Tabor név alatt ismeretesek, mig az eröditett házak, p. о. а plébania

ház: der pfarrlíche Tabor-mak hivatik. E taborok csak rögtöni meg

szállasok ellen valók, védárkok nélkiil egyenesen a földböl emelked

nek, az oldalokon védö tornyok nelkül vannak, és különféle magas

ságban különféle nagysagu lörésekkel birnak puskák es ágyúk szá

mara. A város 'felé alul erös boltozatu helyiségekkel látvák el, me

lyeken az emeletben- nyilt folyosók lathatók. Sajátos, hogy e házakon

а kéményeknek semmi nyome. nem latható. (Lasd bövebben Mitthei-`

lungen der k. k. Central-Commission für Baudenkmale. Wien 1868. >

XLIV. lapon.)
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annyira eltünnek mind ezen emlékek, hogy az utòkor majd

helyüket sem tudja megmutatni. ‘

Fölötte êrdekes, mit a »Neues Bistrz'czer Wochenblath

1871. 37-ik szamában e varosnak régi vêdelmêrôl olvasunk:

»A varos tornyait a czéhekre biztak; a magyar kaput a var

gákra, az {армаду fölöttit a. szäcsökre, a двинет kapu fölöttit

a szabólc, a [си/сарай a timarok, a többi kilenczet pedig a

kovacsok, nyergesek, mêszárosok, ötvösök, asztalosok

és kötêlgyártók vêdtêk. -~ Száz-Kézflen (Kaist) a. kaputornyon

kivü1,mêg az iskola-(Schulthurm), puskaporos-(Pulwerthurm)
о nevei maradtak fenn ; legêrdekesebb azonban a задеты vêd

rendszernek a czêhektöl valo elnevezêse, melyben ha az ötvö

sök'ne'l kezdjük, a досадить, lrmezfírosok., тише, мы

csok, wzabók, rar-gdk, lakafosok,маток, krwácsok, Öra-Stu nden -,

Итоги/с, салатам, ujabban német-mrga'k tornyaibòl all, és a

varosnak sajatsagos közêpkori tekintetet nyujt. Kar, hogy

ezen varos is kezdi tornyait bontani, es igy magát egyik ne

vezetessêgêtöl megfosztani. —— Hogy Nagy-onbenröl, és

más régi varosokrol ily elnevezêsek êlnek, latjuk Myskovsky

Victor Bair/fa tornyairól irt tudòsitasábòl (Archaeologiai köz

lemênyek IX. kötet ‘Z9-ik és kk. 1.) 1101 csak ezen nêv jön elör

Wasserthurm; bar, mint szerzö allitja, egyik városi jegyzêk

ben, melyet azonban a 32-ik lapon nem közöl, mind a tizenkét

bastyatorony neve említtetik. —- Milyen êrdekes lenue e neve

ket megtudni !

Hasonló tanulsàgos adatot nyujt Jlkab Ele/c munkaja

Kolozsvár bástyairol: 1707.

» Az Colosvarj Bastyák micsoda Czêhekre nêznek lásd

megh ebben az Regestrumban.

l. Közêpkapu felett valo Bastya az elsö székbeli lllész Г

ros Czéhez valo.

2. Az Szamos felê következendö Bastya, ez az Fazalcus

Cze'he’.

3. Utana következik az катать Bástyája.

4. Hátulsó szèkbeli Mëszárosoké a Bastja.

5. Az Szappanyos, KHP/ís, Üstgyártó, Ncmezgyáltó Czé

hekê ugy mint az Olasz fokas Bastja.

6. A takácsok Bástyája.

AKAD. ÉRTEK. А Töwr. TUD. KönÈuör.. 1873. 11
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7. Hid kapu felett, az Lf»lcatosok Bástyájs..

8. Ötvesek bástyája, úgy mint a szeglet Bastia.

9. Кошевой Bástyaja.

10. Monostorkapu felett, видам Bástyája.

11. ('sízmadiák Bástyája.

12. Vargák Bástyaja.

13. Asztalosolc Bástyája ês Poszto’ Utfinmv) Csinalôké.

14. Тогда kis Aito felett; сливать ès Kés ездишь

Bástyàja.

15. Szigya'rtók Bástyája.

16. Kömivesek Bástyája.

17. тмином Bástyája. ì

18. Szabók Czêh Bástyaja, а ше1у ezelött nem regen

porral felvettetett.«

Ezen ès meg egyêb а közêpkori váreröditêsekre nêzve

fölötte êrdekes adatokat l. Jakab Elek oklevéltárában Kolos

var története I. kötetéhez 405-ik és elötte valo lapokon; hol

meg más bastya is emlittetik, p. о. a Kerekeseké, 401. es

403. l.

Hogy Pestnek sokkal csekêlyebb számu bástyàiròl nem

birunk ily pontos jegyzèket összeállitani es a vêdelmezöket

kijelelni, talán onnan van, mivel a varos polgársága a 150 êvig

tartò дают alatt egeszen eltünt, a törökök és a nêmetek bir

tokaban levén pedig, ha. voltak is, a régi czêh-nevek epen

elfelejtettek. Az ujra valo szervezês alatt, úgy látszik, а. vêdel

mi eszme egêszen hattérbe lêpett es а rendes katonaság

túlsûlyra vergödvén, nem is volt szüksêges, hogy a bastyák

örizete polgárokra bi zassêk.

Еву cszme mégis felvillant agyamban, midön Kovachich

nyomán Rum/ban. (1. m. 242. 1.) ezt olvasom, hogy a pesti fö

templomban I. Matyas király idejében hèt oltar volt, melye

ket a czéhek különféle tarsulatokkal alapìtottak. Igy 1. szüz

Идти oltárát, sz. Borbala, Erzsêbet ês Ilona kêpeivel a 'varga

ozéh, 2. Min [samt oltárt a. pmîzs-, nyíl- és sf'sak-gyárfo'k ês

nyev'gœwk, 3. SZ. банта: a szabók és bof-bélyok, 4. sz. István,

1) Itt szerzö mondja'»értelmét nem tudom.« Нет kell-e itten

Posztónyirókat, Tuehscheerer-eket érteni Ч
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Lfiszlú ès Zslgmondét а kowícsok és kai-dmiivesek, 5. sz. István.,

дым király ès IÈm-re herczegêt а катать, 6. az apostolokét

а kerékgyártó/c, köfejtök, bodmírok és asztalosok, vêgre 7.

Мета Iátog-'lta'sa oltárát а sziicsök alapîtották; s minthgy а,

régi bástyák ежата ezen társulatokét alig múlja felül, azt

gondoltam, hogy az ajtatos foglalkozás ugyanazon czèhtársu

latot а falak vêdelmêre ls buzditotta, ès egyesìtette. A dolog

nem lehetetlen, söt nèmi valòszinüsêggel is bir.

Budám nêzve а tornyokról szintén némi jegyzeteink

vannak a что‘в régi törvênykönyvében; t. i. 239. fejezetben

ez àll: von den huttern aulï dem turn des sambsten тот

(mai Bècsi Карп); 240. §. von der huet der .Laden tûrn,

(mai fehérvári Карп); 241. Von der huet mln Sannd

Johanns túrn, (а mai vizi Карп); 242. Von gemayner huett

der Stadt Mawr in der chuniglichen Stadt Ofen, és 243.Von huet in der Stadt vnnd des gleichem vonn dem czirken

(Örjáratròl). Kin', llogy ezen èrdekes fejezeteknek свай czimeik

vannak meg, azokból az örséggel is megismerkedhttnénk. —

Az emlîtett kapukat Rupp: Buda-Pest czimů munkája nyo

mán határoztam meg.

Azonban az вшиты adatoknál êrdekesebb az, mely

egy régi budai házrôl szól és а hozzá. épîtett to'ronyról. E ház,

mely 1494-Ъеп а sz. Jànosròl nevezett utczában Sarkahtyu

jártô Pál (Pauli calcaripari) és а szegêny koldusok (Paupe

rum mendicorum) итак közt тешат ês Polyák Miklòs öz

vegyeè volt7 átment Barthus varga budai pulgar özvegyének

Katalinnak birtokába. De még Polyák vagy Polonus Miklós

1478-Ъап úgy Варю е házat а hozzáJ êpült romlott torony

nyal együtt, hogy а tornyot tetötöl talpig javitsn (к felèpitse.

De nemcsak hogy Polyák Miklòs e bajon nem ведать, Ьапеш

mêg Ix'önyvkötö Отд/т (Ligator Librorum) kinek birtokában

ezen torony 150G-ban `70113, е tornyot egêszen összeomlani

hagyta, miêrt is а biróság el@Í idéztetvén, megigêrte, hogy а

tornyot egy êv lefolyása alatt felèpìttetì, ellenkezö esetben a

város а tornyot tôle elvenné ès fölépittetné, чаду más alkal

таз embernek e czélbòl Майна! Mivel azonban könyvkötö

Orbán igêretêt nem teljesitè, a város а tornyot Hencelfy Ist

vánnak, а kinályi jogok igazgatòjának, és а város ügyeiben

11*
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sok êrdemet szerzett polgarnak, es utodjainak t. i. kereskenyi

Nagy Miklos es Hencelfy Orsola fiainak adomanyozta 1509

ben azon föltetel alatt, hogy mind Hencelfy Istvan, mind utod

jai örök idöre a nevezett tornyot felepiteni, es jo korban tar

tani köteleztessenek; ha pedig, mitöl Isten örizzen, a varost

ellensegei körülvennek, vagy pedig akarmely mas okbol szük

seges lenne, hogy a varosnak, a torony vedelmere rendelt

embereinek be kellene menniök, azok mindig oda bemehes

senek. Eredetije a pannonhalmi orszagos leveltarban van, 5-ik

ladaban, E betü alatt.

Buda visszafoglalasa utan a teljhatalmu f6 biztossag

reszeröl keszült (,‘ompediöse Verfassung deren in ber Vöstung

Ofen . . . . hinterlassenen Anstalten-bez csatolt leltarban elo

szamlalt agyuknal, Вида-шлёт kapuît es vedelmi reszleteit

igy emliti fel :

1; Innerhalb des lVeissenburger Thor auf dem hohen

Thurm. 4

2. Unter dem Weissenburger Thor.

3. Auf dem grossen Rondell am Weissenburger Thor.

4. In dem Gewölb an dem grossen Rundell.

‚ 5. Rechten Hand des grossen Rundell, an der Oortinen

gegen den Schloss hinunter.

6. In der Stadt beym Wasser gegen den Schloss rechter

Hand gegen den Cortin. _

7. An dem Ronde] rechter hand gegen den Schloss
hinauf neben dem мышцам. i ` .

8. Beym Wienner Thor.

`9. Hinter der Press (Brêche ?) Ъеу der Kirch.

Ezutan következik ‘//. Inventarium derjenigen Stuckh,

Pöller und Haubizen im Schloss.

Im ersteren vorderen grossen Rundell.

. Im mitter Zwinger linkher Hand.

. Im hindern Rundell des mittern Zwingers.

. Im obristen Zwinger.

. Auf dem Platz an der Statt.

. Aufen Platz am Schloss.

. Im dritten Zwinger.

. Im Zwinger am lVassei'.

»wwf

ФЧФО"
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9. Im Rundell am Wasser.

Kutattam Sopran varosra nêzve is a vedelmi épitmé

nyek elnevezéseit és védési mòdjat. A mennyiben azok Pam'

Iván tagtársunk altal a. M. ЕТбг’сеп. Tar. V. kötetêben ki

adott, Csányi Janos kronikajábol összegyüjthetök, itt kö

vetkeznek:

Botschy- Thor 37. 40. 180. 212. Stb. 11.

Fodter# Thor 42. 96. . . . talán Fodor háztol .9 189. 1.

вприти- 80. 1. Sliper utezaval 218. 1.

Neustift thor 177. 194. 11.

lllíchels thmI 179.

VVlener-'fhor 176. 185.

Emlittetnek meg a Zeughaus 179. 1. Rundellen es а

Kaiserpastein, 184. 203. ll. Schanzen 203. Bürger Haus

1eute.202. Bürger Commando 215 és a Garnison, mely 200

emberbôl allt, 220. l.; de az egyes kaputornyoknak,vagy vêd

můveknek a czéhek altal valo vedelmezèse sehol sincsen

emlitve.

34. §.Abe1varos területe. Az utczák nevei.

Pest belvárosa területét oly különbözöleg adjak a ré

gibb fölmêrések, hogy azoknak a mai pontosabb munkalatok

tol valo eltêresüket szarvas hibaknak kell tekintenünk. Igy a

Gemaelde von Pesth 1841-ben 159 holdat emlit 1200i] 0, mig

Haláesy Sandor mérése szerint ugyanolyan nagysagu hol

dakban csak 91 holdat es 348C] ° ша kihozni, mi annal fel

tünöbb, mivel a Dunapartnal a fennebbi ev óta meg a bel

város tetemesen gyarapodott.

Mennyire valtozott a szabad térek, utczak, hazak szama

ujabb idöben, arrol tanuskodnak jegyzeteink, ugy hogy

szabad têr utcza haz

1695-ben volt 3 40 2781)

1795-ben » 6 44 642

1827-ben » 8 49

Y.8 45 695.1841-ben »

1) Meg ezen idöben sok utczá-nak nem volt neve, a hazak szama

pedig nagyon változott. 1750 kör'úl volt a belváros'ban, az országutra

nézö egészen uj kilenoz házzal, 679 ház.
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1795-ben egesz Pest városaban 2 emeletes ház volt 24,

egy emeletes 318, alacsony haz 2236, bár meg 151 szalmaval

{баш haz is emlittetik. Palugyay I. 334. Y

1804-ben, mondja. a Wegweiser 7. lapon, hogy Pest bel

varosaban volt kevès szük, görbe, szegletes utcza, de egy sem,

hova’ a парой/029 нет féw годна. 1841-Ьеп pedig ugyan ezt

felemlitven а. Gemaelde 26. lapján hozzá teszi, hogy nêmely

haz külseje azonnal a belváros régi származását tanusitja.

Az щит nevei a régi városok egyèb reszeik meghatá.

rozasánál okvetlenül szükségesek; de minthogy epen ez jar

igen nagy bajjal, a hazaknak biztos fölismerese is majdnem

lehetetlen. Hogy a különfêle korszakokban említett házak

fekvêseit megtalaljuk, a különféle idöben hasznalt utcza

neveknek tudasa elkerülhetetlen, mivel a következökböl шт

fogjuk, hogy ugyanazon nèv nemcsak más es más utezaknak

adatott, hanem, hogy a nagyon hosszu utczak többször rész

letenkint maskêp elneveztettek.

Innen kitünik, mennyire kell ezen ügyre az okmanyok

èrteményezése alkalmaval arra ügyelni7 hogy mindenekelött

az utozàk valòdi neveit meghatá-rozzuk,1ninthogy valamer

haznak fonak megalapitasa rendkivül sok tevedést és zavart

fogna. magával hozni. Pêldaul csak a Kefresztutczát (Zwerch- `

gassel) hozzuk fel, mely a XVIII. szazadban amai Zsibaros

utczának a rokkantak haza felé esö reszet tevê; mig 1804-ben

1833-ig ezen nev alatt a mai Zöldfautczanak az egyetem mö

götti rêszét êrtették. штат-истцы; a mult szazadban а.

szarka utozat hitták, mig a. mai magyar utczanak neve nem

leven, azt a. bástya-utczaval csak egyaltalan a kecskemétz' kapu

felé hítták. Stb.

Könnyebb attekintês veget t, és nehogy a terkêpen a.

különféle idöben divatozó utczaneveket összehalmozni kel

lessek az úgy is nagyon szük helyen, nagyobb zavar elkerülése

végett mellékelem a következö táblázatot, melyen az utcza

nevek változásait, azoknak részben eltünêsêt vagy ujaknak

tamadasát tanulmanyozni lehet.

\
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1803—1804

(Úri-utcza.

Herrengasse.

Barátok utczája.

Franziskanerpl .

Egyetemi-utcza..

Universitaetsg.

Kecskeméti u.)

(Váczi-utcza.

NVaitznergasse.

Városház-utcza.

Rathhausgasse

Lipót-utcza..

Leopoldigasse.)

Hühnergasse.

Moluár-utcza.

Schlangengasse.

Hatvani-utcza.

Hatvanergasse.)

Servitatér északk'

része.

шалаш-ища

Duna-utcza.

Donaugasse.

Istla-köz.

piaczig.

Czukor-utcza.

Papnövelde ute,

Régibb korban.

Nagy-utcza.

Uri-utcza

Czeglédi ? utcza.

Sz. Péter-utcza.

1700 1758

1. Uri-utcza

Plates. domino

rum ; а fehér ha

jótól а keeske

méti kapuig.

2. Lipót-utcza, a vá

czi kaputól a bás- l

tyáig.

3. Vizíkapu-utcza а Duna-utcza.

halpíacztól а bás

tyáig.

4. Hatvani-utcza.

Напиши: básiya-utcza ,

n mai Károly-ka

szárnya hátsó része

а bástya alatt.

5. Irgalmasak utczá

ja. gr. Teleky ház

tól a hatvani-ut

czáig.

в. Felsö bajor-utcza

(Duna- és Sebes

tyén-utcza.)

Hatvanikapu u. (Kigyó-utcza.

Kohlbachi~utcza (Sebestyén köz.

ma. reáltanoda u. Sebastianigassl.)

7. Alsó bajor-utcza. és kalap-utcza.

8. Barátok пища. Uj u. 1722-ben Kalap-utcza.

z. Ferencziek ut- VVilferseimbi u. Hutgasse, а hal

czáj а.

0. Pálos-utvza 58-—

91. számû házak.

10. Kecskeméti-utcza. Kecskeméti utcz. Боги-щепа.

Borz- és papn. u.

154-219. sz. h.
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1700

(A régi telekkönyvben

101. sz. háznál Gefzque

metergasse al. fordul elö.

11. Palos-utc. 104-127.

sz. h.

12. Kecskeméti u. 292

110. sz. h.

l 3. Kecskeméti bastya

utcza. 112-110 sz. h.

14. Budai kapu-utcza

1_7. sz. h.

15. P16bánia-utcz. 194

200. sz. h.

16. Kovacs-utcza (Kris

tóftértöl a. zsibáros

utczáig vonulo

egyenközü utc. 38

47. sz. h.

17. [армаду-шею. Haj

dan a rokkantak pa

lotája mögött mint`

az Uf'vílág folytatá

sa; ma. be van épitve,

más

Ispotaly-utcza 44

67 . sz. h.

18. 17am-utcza 48-72.

sz. h.

19. Vall-utcza 80-81.

lz. h. de inég az 51.

számig is.

20. Sarkantyuköz. (Spo

rergassel 165. sz. h.

21. Körösi-kereszt utcza.

22. Kötélgyártó-utcza.

(Sailergassel.)

1758

Palos-utcza..

Bastya-utoza.

Kecskeméti kapu-köz.

Also bástya-utcza.

Kecskeméti-kapu felé

1 1 7-28 2.

Serviták utczája.

Serviták utczája.

csak

38-43. számig, a ko

rona és zsibáros-utcza.

Kovacs-utcza

közti tér mar be van

építve.

U. a..

Körösi-utcza.

1803-1804

Raizengasse.

Zöldfa-utcza.

Képiró-utcza.

Mahlergasse.

Bástya-utcz. also része.

Bastya-utcz. felsö r.

Hajo-utcza,

Schifïgasse és az Ujvi

lag része.

Fo-tér (déli része).

Hauptplatz.

Korona-köz.

Krongassel.

Zsibáros-utcza.

Rozsa-tér északkeleti

része. (Az e téren ál

lott ház köröskörül kö

zöket képezett.)

Lakatos-köz.

Schlossergassel.

Himzö-utcza.

(Stecher-, ma. Sticker

gasse.) `

Kéményseprö-utcza.,

hajdan Rauchgasse,

ma Rauchfangkehrerg.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

1700 1758 `1803-1804,

Koháry-utcza 212- Koháry-utcza. Ma be van építve ! é

215.sz. h. szakra az angol kis

asszonyokhoz tartozik,

és azok házának négy

utolsó _ablaka a vá

rosház felé, alkalma

sint az utcza. elzárása

által támadt. A molnár

utcza. felé eső szeglet

ma is látható. A649.,

211. 215. közé eső köz

pedig be van építve. Ez

hajdan a. kötélgyártó

köz egy része volt.

Vízikapu 11.1) 227- U. a. Sörfőző köz, sörház u.

263. sz. h. Braeuergasse.

Raítzengasse 232- Rácz-utcza. Kádár-utcza.

236. sz. h. Bindergasse.

Pálos bástya-utcza, Hajdu-utcza. Lövész-utcza,

115-117. sz. h. Hajduckengasse. Schützengasse.

Hajdu-utcza. 118— Magyar-utcza. Szarka-utcza.

122. sz. h. Alstergassl.

Rundel- köz 178— U. а. Alte Postgassez).

187. sz. h. Régi pósta utcza.

Halász-utcz. 254-258. Tél-köznek Duna felé

szám. házak közt még való része.

a régi térképen nin- Físchergasse

csen. Wíntergassel.

Ez a. Bécsi kapunál, fordul elő a. curiai perben.

1709 1758 1803 1850

A budai ka- А felső kapunál; Híd-utcza.

ринг]. a Váczi kapu felé.

Kleines gassl. Színház u., mivel Galamb-utcza.

Kis köz. közel állt а Ron- Taubengässel.

Templom-tér dellféle színház.

a. kötő-utazá

nak a Duna

felé eső része. Kötő-u. kezdete.

l) 1713-ben ezen név helyett Duna-utcza fordul elö, bár 1718-ban

ismét Vízikapu-utczának neveztetik.

2) Az aranykéz-utcza később kapta nevét; 1804-ben még nem

említtetik.
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1700 1758 1803 1850

33. Szemközt в Тешр1ош - tél' a.

templommal. . s szent háromság

34. Plebánia köz, szobra helyén.

a. városh. mö

gött a. régi

plebániáig. l

35. In der Runde Plébánia köz. Plébánia köz, Plébánia köz.

gegen die Kür- ’

che. 17 22. >

36. Gegen dem Kis Lipót-utcza ;

Hühnerloch. ’ kissé zavart, inert

Duna-utcában va

lónak mondatik ;

és 450-nek teszik,

holott elébb 305

nek is mondták ,

még is Hühner

gasse felé lesz.

38. Ujvilág. Ujvilág. Ujvilág-uteza és

39. Hosszu u. ; ez magyar-utczaJ)

hasította a. mai

rokkantak há.

zát közepe tá

ján a Serviták

tól az országút

irányában.

1) Az Ujuilág elkeresztelése korában utcza melléknév nélkül

volt szon bástyák alatti szabad hely, mely a kecskemeti kaputól

éjszak felé a. кандидатам és a. bástyákra. és falakra való feljuthatást

megengedé; és a. rokkantak háza hátsórészén át egész a. sütö-utcza

fóle köröndig terjedt.

Midön a. város védelrni jellegéböl kivetköztetett, e bástyákhoz

ragasztattak mindazon hazak, melyek a. mai magyar-utcza keleti sorát

képezik, és az ujvíla'g темнит hasonló fekvéssel birnak, mig а rok

kantak háza teriiletén állott házak 373-tól 411-ig mind elpusztíttat

tak és a. nagyszerii katonai építménynek engedtek helyt. х



А кЁш нет. 171

Ezeken kivül még elöfordulnak:

1700 1758 1803

А városfal.

Bástya-utczal) Magyar-utcza. vége a

Stadtmauergasse. hatvani kapu felé.

Lederergasse. Alsó Dunasor , Kehrer

ház felé, még 1821-ben

is ezen név alatt 01

vasható.

yA пут helyek közé számitando'k a. szabad térségek, piaczok.

Ezek közt :

1700. elött csak a. buzapiacz említtetik;~ továbbá »am Ритм a

Serviták elötti térecske 1704-ben támadt az ottan fekvö 11. sz.. házhely

nek, mely közel а Teleky-háznak kapujáig terjedt, felszabadításá

val. 1716-ban pedig а. halpíacz fordul elö legelöször a telekkönyvben.

A Dunare'v, Uiberfuhr, a mai duna-utcza. irányában 1722. elött

szintén olvasható.

А 'Tózsate'rcn szabálytalan négyszögü ház állott, mely a. Váll-közt

képezte.

Bár feladatom körén kivül esìk, még sem tartom feleslegesnek

a 70 év elött divatban volt utcz'meveket elösorolni, mint azokat Rath

Adressbuch-ja ISGS-ban közli.

 
1. Waiznergasse. | 14. Fischergasse.

2. Bruckgasse. 15. DonaufZeile.

3. Postgasse. 16. Stiergässel. ‘

4. Theatergasse, késöbb Tauben- 17. Hühnergässel.

gasse. , 18. Leopoldgasse.

5. Strickergasse. 19. Alstergässel.

6. Hauptplatz. 20. Wintergässel.

7. Rathhausgasse. Едина és vá- 21. Bindergässel.

rosháztér között. 22. Bräuergässel.

8. Pfarrgasse. 23. Raizengasse.

9. Donaugasse. 24. Apfelgässel.

10. Fischplatz. 25. Taxengässel.

11. Fleischbaukgasse , talán ké- ,26. Ruchfangkehrergasse.

söbben Faerbergassel. 27. Hutgasse.

12. Lederergasse. 28. Rosengassel.

13. Müllergasse. 29. Sebasti niplatz.

1) Van azonban Pasteíngasse а. шт kapunál is a XVII. щ

zadban, 1ner а váczi kapunál álló házak mögött elvonult 2°Ányi

szélességben; de mai пар a. házak kiépíttetése által egészen шаль.

Básiya-utczának neveztetett az iq, mely а rokkantak húzu területét

lxajdan az irgalmasak utczájához egyenközüen átszelte. (1.35. sz. ház

telekkönyvét.)
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30. Sebastianigässl. 44. Kreuzgasse.

31. Schlangengasse. 45. Basteigasse.

32. Trödlergaslel. 46. Ungergasse.

33. Krongässel. 47. Schützengässel.

34. Schiffgässel. 48. Mahlergässel.

35. Servitenplatz. 49. Zuckergasse.

36. Herrngasse. 50. Kohlbachergasse.

37. Universítätsplatz. 51. Hatvanergasse.

38. Schul-gässel. 52. Neue Welt egyáltalán.

39. Grünebaumgasse. 53. Komitatgässel.

40. Schlossergässel. 1 54. Sporergasse.

41. Stickergässel. 1830-ban Gold- 55. Gittergasse. 1830-ban Gabler

stickergasse. gasse.

42. Kecskemétergasse. 56. Grenadíergasse.

43. Seminaríumgasse. 57. Baeckergasse.

Ezek közt szenttől neveztetik 1, foglalkozásról 22, álla

tokról és természeti tárgyaktól 8, városról 3, helyiségröl 3, folyóról 1,

nemzetről 2. Feltünő, hogy a. posta. már ekkor nem az ó-posta-, ha

nem a zöldfa-utczában volt.

Ezen utczanevek közt vannak, melyeket már ma nem tudunk

meghatározni: a. защита és az Apfelgassel-t; talán sikerül valaki

nek ezen utczákat is tüzetesen meghatározni.
Hogy még 1841-ben a nagy hidutcza végét, ax mai széntért

török térnek a Ice't törő/cőt homlokdiszül viselő Wodianer-féle háztól

és zsidó térnek közel ateréz- és lipótvárosban letelepedett zsidóktól

nevezték, azért említem, mivel az előbbi elnevezésnek okát már talán

kevesebben ismerik.

Telekkönyveinkben mellékesen még egyéb tények is

fordulnak elő, melyek a varos csapasaira némi világot vetnek

mint például: `

Az 1714-ik évben említtetik, hogy a Palosok utczaja

ban,szemközt a szerb templommal, a 103. szamu, valamint a

lO7-ik szamu sarokhazak a шаг által egészen elrombol

tuttak; `

és ugyanazon 103-sz. házból ugyanazon utczában 1720.

előtt a lakosok Contagio miatt kihaltak; azonban hasonlókat

más kútfőkből bizonyosan nagyobb számmal és rendesebben

lehetne meríteni. Ezeket csak azért jegyzettem ki, mert gon

doltam, hogy jó lesz ilyenekre is kissé ügyelni, mert idővel

még ennek is némi hasznát lehet venni.
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35. ё. Egyes nevezetesb êpitmênyek.

Eddigelê а föváros Малайцы leginkább а tulajdono

sokra, szerzésük mòdjára, viszonyaikra volt f6 tekintetünk;

de Pest városának emlékszer'ii építnaényei is megêrdemlenêk

а behatò tárgyalást, és а hiteles adatoknak а különfêle plé

bániai, városi ès kolostori levêltárakbòl v2.16 kikeresêsét és

nyílvánitását. Az irott bizonyságok szükêben alig van régi'

ebb adat, melyet elhallgatnunk vagy mellöznünk szabad

lenne, mivel épen ezek adhatják jövöben а kulcsot sok êrde

kes kêrdés megfejtêsêre, és а. hiteles törtênelem megalapi

газам. ‘

а) А vzírosi plebám'a Иприт, és környe'ke.

Egyházi êpitmênyeink közt egyedül а városi plébánia

templom bir Ińég rêszletenkint régêszeti becscsel; azonban а

vizsgálô azonnal êszre fogjaJ venni а különfêle viszontagsá

gok után törtênt foltozásokat, а. felületes ès mintegy rohanva

kêszült призови, és a sztil-ellenes toldásokat. Ezeknek

egyes szakait az anyagnak minêmüsègêböl ês а közêbe kevert

rêgiebb faragott rêszletekböl lehetne közelitöleg meghatá

rozni. E szentegyház, mely I. Mátyás király idejèben hét

oltárral birt azonban а török foglalás alatt moscheául is szol

gált, 1726-ban nagyobb ujitàsokat szenvedett, melyek régi`

jellegéböl majdnem kifosztották.

Igy feltünö, hogy 1695-ben а VárOSi plêbânos Putam'c;

‚Шпон, esztergomi kanonok ês nògrádi esperesnek gyakori

távollête alatt többnyire а különféle szerzetesek keresztelnek,

és pedig aFerenczrendiek által april 25-êtöl màj. B-áig saját,

bár ekkor mêg nem plêbániai templomukbau törtênnek а

keresztelêsek; 169 7-ben pedig а pálosokhoz közel lakó We!

fe-rshaimb, Mária leányát а pálosok egyházában keresztelteti.

Az elsö esetet vagy а. sz. Ferenczieknek зада/с templomukban

való kênyelmesb helyzete, чаду а, fötemplomnak valami javi

Шва, meszelése Stb. által lehetne magyarázni. Azonban màj.

17-ên шаг ismét а, parochián törtèntek а keresztelêsek. Y

Kêtsêget nem szenved, hogy а fötemplom egész kör

nyéke fallal keritett temetöül szolgált; ennek nyomait mêg

làtni а rêgiebb tèrkêpeken, és vagy e tèmetönek egyik kápol
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naga., vagy talan a lelkêszhez tartozó altarista hajlèkanak rész

lete volt azon goth szoba, melyet mar fölebb leirtunk. Az
‘ emlitett êpitmêny a halásztértöl a plébania têrig terjedven

ès csak egy hazat kêpezvén, (in der Runde gegen die Kürch)

а visszafoglalas után Sunock, azaz Szunyogh Imre Pest-Pilis

Zsolt megyêk szolgabirájáê volt, s a таи/ем ‚грыж, ше1у a

mai Duna utcza végên vala. E haz 1722ben adòsság miatt

eladatvan Bvbfcz Antal birtokába ment at.

Hogy a gòth hajlék (1. felebb. .) hajdan talan a Plêbaniá.

hoz vagy az iskolahazhoz tartozott, onnan is gyanithatò, mivel

a régi iskolaval 274. 275. szammal szemközt fekszik.

Ezen keletelt kis boltot, a nep szajaban kfípolna név

alatt talaljuk. Jelenleg a haz Küttel Janes orvos örökösei

birtokaban van; Küttel 1818-ban a harinas hazat Alepovits

nêtöl vette; legujabban pedig mêly iekvèse miatt könnyen

történhetik, hogy az utcza feltöltêsênêl egeszen el fog temet

теша, s igy Pest varosa, egyedüli gôth izlêsü emlêketöl meg

fog fosztatni.

A vastag mêszrèteget e vöröshagymas bolt falairòl

nem mertem elmozdîtani; meglehet, hogy idövel meg némi

festményeket vagy faragványokat talalunk, ha t. i. maga a

haz at fogna valtoztatnì. Mindenesetre êrdemes lesz ezen

hajlèkot, mint fentebb emlìtêm, szemmel tartani.

b) Si.. ferencz-iek.

Fövarosunk törtènetèben a sz. If'erenczíek zárdájának vi

szontagsagos sorsa nem csekèly figyelmet êrdemel. Alegrêgi

ebb esemênyeket nem akarom bövebben targyalni elöfordulnak

ezek okadatoltan a rend nêvtara mellé tüzött törtênelmi vaz

latban, elö Ruppnak közkézen forgo munkájában is.

Röviden csak azt emlitem, hogy alapìtasukat valòszi

nüleg IV. Bélának a ferencziek nagy partolójanak köszön

hetik, mert ö 1240-ben a budai varba vitte be. De mêg ezen

kivül volt egy kolostoruk a nyulak szigetèn, mig a sz. Klara

fêle apaczaknak Ó-Budán volt telepük. A pestiek conventje

mar l288-ban allott. 1492-ben igen lazan tarthatták meg a

szabályokat, mert többször megintetvên, a szigorubb rendüek
helynöke alal jutottak. n
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1526-ban megszorulvan П. Lajos kiraly, a papa bele

egyezêsêvel ezen egyhaznak ezüst edényeit, pênzêt ês sz.

' Gellêrt ezüst koporsójat is, mely 219 шагом nyomott, elvette.

(Podhradízky Hist. Dipl. Buda-Pest. MS. П. 693.)

А varos visszafoglalasa szakaban jò hirben kellett a

sz. ferenczi szerzetnek allania, inert különben alig hihetö,

hogy a csaszari kamarai administratorok oly nagy területet

hasitottak volna ki szamara, mint ezt csak a. legföbb osászari

katonatisztek kedveêrt tevêk.

Talan nem hibazom, ha ezen kegyességet nêmileg Pater

Gabor êrdemeinek is tulajdonitom, kiröl a »Oompendiose

Verfassung<< deren in der Vöstung Ofen . . . hinterlassenen

Anstalten . . . . ezt mondja.:

»5. Die gueten Stuckll, Mörsser vnd Haubizen, wie

auch die Munition vnd derlei Vorrath, ausser derjenigen, so

der Pater Gabriel Franciscaner Ordens in sein laboratori

um nacher Raab nöthig hat, verbleiben alda, die ruinirten

aber werden insgesambt auf Schöfïen herauf nacher Wien

gezogen.

Ezen Pater Grabrielrôl, Podhradczky MSS. 111. 906. l.

ezen megjegyzêst teszi : Monachus iste, quem Hungari Tilzes

Gábor, id est Ignitum Gabrielem adpellabant, in vltima Budae

obsidione vallos assidue ruinis ab hoste praetextos, summa'

arte, celeritateque exurebat. (1. Podhr. MSS. Buda-Pest III.

905. 1.)

Meglehet, hogy a török foglalas elött a kolostor telke

egész a varos bastyajaig terjedt; mi annal könnyebben hihetö,

mivel mas varosokban is hasonlót talalunk, p. о. Pozsonybau,

Nagyszombatban, Budan stb. hol az egyhazak tornyai egy

szersmirid örtornyokul ès védelmi eszközökül hasznaltathat

tak; és igy némi valószinüsêget nyerne azon hagyomany is,

hogy az elsö kolostor a hatvani kapu taján állott. ~ Késöb

ben a belvaros felê közeledhettek. А mostani sarkon allo

templom helyêre esik a moschea is, mely az ujabb adomanyo

zas 'alkalmaval, bar nem a kivant pontossaggal, метящим,

mert majd ad portam Agríensem, majd circa plateas domino

rum et Agriensem-nêl létezettnek' mondatik. A moscheaban
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több èvig tartották az isteni szolgálatot, mig az uj templo

mot 1738-ban felszentelték. _

Ilyen átváltoztatás más helyeken is törtênt. А törökök

rendesen az elfoglalt keresztêny templomokat idoŕnitották at,

vagy mint úgy is rendesen маге]: egyházakat használták fel;

' kiüzetêsök után pedig ismêt а lelkêszek vagy szerzetesek tele

pedtek le а moscheák telkein7 és vagy vallási ellenszenvbôl,

vagy mivel nagyon össze valának rongálva., helyükbe mostani

egyházaikat emelék; igy a budai bozsnita ferencziek kaptak

1 689ben egy moscheát ès dervis kolostort; а. tabáni sz. fereuczi

templom szintèn moscheal volt ritu c'atholico aediñcata. (Podhr.

MSS. 943-950.)

А hajdani moscheaWwL/'bi valamint itt, úgy másutt sem

maradt Pesten semmi пуоша; mert а szentélyben mutatni

szokott, èszakra esö oltárfülkét nincs miêrt kellene а mecset
rêszênek tartanunk. ч

А mostani conventet Ваш-писать Lfiszlo’ váczi püspök

és más jótevök kezdték êpìtni 1690-Ъеп, elkêszült rêszben

1715-ben; aergész couvent 1MB-ban, а torony 1758-ba11 lön

befejezve.

A sz. ferencziek telke hosszában 72°, szèlessêgében

69°-nyi volt. Bizonyos, hogy а mai таууаг-шсшё nyugati

házsor háttal паду kiterjedésü kertjükhez támaszkodott.

A szerzetes rendekre egyáltalán veszélyes korszak, t. i.

а József császár alatti felf'úggesztés, а pesti ferenczieket nem

sujtá annyira mint más szerzetes házakat. ш annyian

maradtak meg conventjükben, а hányan а. plêbániai 520135

latra szüksêgeltettek, t. i. 15 miséspap ès 2 rendtárs. Most

шт aránylagosan пазу telküknek egy rêsze az egyetemnek

adatott át füvêszi kertül; házuk kêt oldalaJ pedig könyvtárul

és könyvtárnoki lakásul. A bejárás hajdan ott volt, hol mos

tan az egyetemi könyvtár föajtaja áll; a változtatás итал

pedíg а szerzetesek а régi lorettói нарывы, ше1уЬеп а sir

kövek mêg mai napíg láthatòk, az нажата kitörették, ès be

járásul, рог/ст], használjâk.

Maga а füvészkert területe 2200 Е] 0 tett; hozzá gondol

ván természetesen а mai агар-шага: ès az azon túli birtokot is.

Ezen helyen állott а gyümölcsös, mely az elvètel elött êvenkint
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350 frtot jövedelmezett a. szerzetnek. Kêrtêk is a. kormánytôl

ennek kárpótlását ês vègre 7000 мы lettek 1807-ben, min

деп kifogásuk mellözèsêvel, örökre kielêgìtve.

1787-ben kolostoruk plébániává lett. Ennek hatá

rai valának azon ишак, melyek а váczi kaputòl а kecske

meti kapuig terjedtek; minden, а mi a. váczi kaputòl fogva e

vonaltòl balra esett, valamint а. bástyákhoz êpített házak is,

úgy а Teréz-város 1-6-ig, а József-város 1--9-ig, 24-34-ig

es 43-104-ig terjedö házai a. ferencziek gondja, ês admini

шайтан alatt állottak, dn a jövedelmeket a belvárosi, 1eréz

és лифту; plébánosok húzták. ì

18M-ben ujfüvészkert alapíttatott az országùton; а. leg

rêgibb egyetemi füvêszkertnek helyêt a. szêp-utcza. ês 8 uj

ház foglalta el. E telek 'maga 100,000 fr/ot hozott be az állam

пай. — А Horváth-ház êpitêse alkalmával per татам; mert

e hatalmas szomszêd is igazságtalanul iparkodott а, kolostort

megszorítani. E pert a. ferenoziek nyertek meg; de elvesztêk

1822-ben а. belvárosi 2-dik plebániát, és ennek helyebe az

ujabb telepìtvênyü Ратное-7511051 lelkeszi állomást kapták

10.500 lelekkel.

A fentebb êrintett telek miatt huzamos idö 6ta, a. m.

kil'. egyetem ellen támasztott pert megnyerték ugyan а leg

felsöbb törvênyszêkig а szerzetesek7 mindazonáltal tanácso

sabbnak velték legujabban az egyetemmel egyessêgre lèpni,

ês а könyvtárul használt helyiségek egy részet az udvarral

együtt az egyetemnek faßcengedni.>

с) Sz. János „гадаем/‚ем Írórodcija.

A sz. Летом-62 czimzett ispotályos vitêzek рези zárda'

jukról majdnem semmit sem tudunk. Kezdetêt mint megszü

nêsêt sürü homály boritja.. Okmányilag csak egyszer emlit

tetnek 1467-ben; azonban tekintetbe veven аж, hogy а mai

Károly-laktanya. helyên шаг regen állott fenn az Irgalmasok

telepitvênye, hogy а. korona közt, mely azon kòroda felê van

irányozva, hajdan {драит-шагами neveztêk, valòszinüve teszi

hogya. Joanniták zárdája. es код-наш а város êszakkeleti Olda

lán feküdt. Ide csa-toljuk, mit Monasteriologiánk e kórodá.

ról mond: »Conventús S. Nicolai de Pest. De hoo praeter id,

xm. ÉRTEK. А тбвт. тип. KönÉBöL. 1813. . 12
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quod titulus dicit, nihil notum. Ladisl. Thuróczi »Pestinì

inquit, ad S. Nicolai Cruciferorum Conventus degebat.¢ 

Pazmannus, e quo et Thuróczius indubie panca haec descrip

sit, eum Cruciferis'S. Joannis seu Hospitalariis attribuit. In

pari documentorum inopia ex asse dici potest: si Xenodochia,

quae hodie vigent, ad vetus aevum referre nihil prohibet,

verosimiliter dici potest: Conventum hunc ibi exstitisse, ubi

hodie vetus aliquod Xenodochium existit.« (Mauri (3211111`

Monasterologia. II. 149. 148. Hasonlitsd fenebb а 11. §. 60.

lapon a Beczwárá-ròl mondottakat is.)

d) А szervíták.

Hogy egy ifju erövel terjeszkedö varosnak, egyes na

gyobb birtokosokkal, föleg az alamizsnából êlö szerzetesek

kel gyakran meggyült a baja, êpen nem csoda; de csoda az

hogy a varos a hasonló ès nagyobb telkü, magasabb állasu es

nagy befolyasu maganosokkal nem ugyanazon mòdon bant el.

A birtoklasi jog egyenlö volt; de a hatalmas fôurakat, a

tanacsban ülö, és a valasztott kêpviselökkel rokonságban

levö, gazdagabb polgàrt senki sem merte bolygatni.

A ferenczrendiek megmaradtak 'és megvannak mai nap

is eredeti, bar majdnem minimumig fogyott telkükön, de a.

szervifa'k minduntalan más és más telkekre szofríttatfak, mig а

közelmultban meg egeszen birtokukba volt hazszigetben meg

allapodhattak. Hogy ök is mit vesztettek, arròl legfényesb

bizonysága hajdani kertjükön, a most emelkedö nagyszerü

katona kòrodai palota.

Ezen rendház történelme elêg böven és alaposan fog

laltatik az Urbarium ven. ConventusOrd. serv.rB. M. V. ad

S. Annam Pestini; melyet V. rêszben Fr. Basilius 1756-ban

irt. — Е szerint a Magyarorszagban letelepedni kivánò szer

zeteseknek Pesten és Egerben egy-egy moschea adatott at

templomul; azonkivül 1688-ban felsö rendelet következtêben

házhelytelket, gyümölcskertet és szölöt is kapnak a pesti

határban. Kollonícs bibornok legjobb remênynyel ereszté el

Bêcsböl az uj telepitöket, mondván: Яше, midön mellette

tek magam és a Cancellar müködünk,'keressetek magatoknak
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jó helyeket, mert közbenjárásunk által csak a legjobbat re

lmélhetitekm
i Szétnézvén a városi pusztaságban és elhagyatottságban,

alkalmasabb helyet nem találtak, mint a Váczi kapu felé néző

'mosche/it; és ezt »zu dem штампам Clostefrbau« el is

"kérték.

Ezen mosche/mak, melyet nagynak neveztek, valódi

.helyét ma már nehezen lehet meghatározni, és pedig azért,

.mivel sem a régiebb városi térképeken - a Károly-kaszárnya

«épittetése előtti helyrajzon csak kétesen foglaltatik , mire

nézve még a hadépítészeti levéltárban tett kutatásaim is

eredmény nélkül maradtak; sem a régi telekkönyvben e he

lyen állott házak nem részleteztetnek; úgy, hogy talán ezek

nek a moschea melletti helyeztetésükből, ennek magának fek

vésére lehetne következtetni. - Meglehet, hogy még valami

véletlen fog erre is világot vetni; de ha, mint gyanítom, a

nagy moschea a Károly-kaszárnya északnyugati szöglete táján

állott, annak nyomai a bekövetkezett építtetés által örökre

eltöröltettek. I)

A moscheápak és a mellette levő üres teleknek elfogla

lása nem volt azonban oly könnyü, mint azt Vintscher Simon

(Mária tartományi főnök reméllette; mert ezen letelepedés

ellen azonnal két irgalmas szerzetes emelt szót, mivel ők a

régi ispotályosak telken egy kis házat laktak, melyhez midőn

1) A fennidézett Urbariumban (187. 1.) van mégis egy hely,

mely ezen helyszínelésre némi világosságot vet. A régi házhely -

mondja a szerző — így nézett ki; az első kereszt állt a fal szögle

tén, mely a Pascal-félé ház és az utcza (Zwerchgassl) felé néz; in

nen a város fala felé kell menni, hol 12 rőfnyi tér szabadon marad,

itt van a 2-dik kereszt; innen azon ponttól, mely által hátsó falá

nál a Monostor záratik kissé álló és balra hajló vonallal, a város

falának vége felé menve, ott kell az utolsó határnak lenni; a. mí

ből kitünik, hogy a rokkantak kórházának nagyobb része a mi tel

künkön (t. i. a. serviták kellőleg átváltoztatott telkén) építtetett; és?

hogy közvetlenül kapunkon kívül, vagy a templom melletti ajtó mö

gött, a mai nyilvános úton túl a moschea'nak, és így a mi uj első

templomunknak kellett állania, mi valamint a naplókból, úgy az

öregek szájhagyományaiből világos, minthogy ők ezen építményt

még 1712-ben láttak.

12*



1 80 RÖMER FLóRls

birtoklási jogukat nem voltak kêpesek bebizonyitani, a. servi

táknak а katonai föparancsnok megigêrê, hogy a moscheába.;

1erakott puskaport nem fogja elébb elvitetni, mig az imolát

a. serviták Bécsböl meg nem kapták legyen. Ezen engedêlyre

nem soká. kellett várniok; mert шаг 1689-ben Struckliz

Imre Мгла, magyar születêsü szerzetes elfoglalta. az ispo

tályt, mely а moscheától nem messze feküdt. Ezt ideiglenesy

kolostorul átvette, és azon igéretet nyerte, hogy i116 templom

és monostornak êpîtêsêre alkalmasb helyet és fentartásul szol

gáló telkeket fog kapni. Az uj szerzeteseket leginkább Vorst

ner Kristof föélelmezêsi tiszt vette pártfogása alá; а polgár

зад is segitette öket, föleg а templom êpitêsre szüksêges pènz

nek gyüjtêsêben.

Alig tudták meg а Ъш1а1 jezsuiták azt, hogy а kôroda.y

а servitáknak engedtetett át, midön azt mint 7 évi birtokulmtI

а gymnasium rêszêre visszakövetelték. De csakhamar visszà.

lêptek а jezsuiták is, midön а kôroda helyêbe a. vizivárosban

fekvö kápolnát а Dunapartou, és az elhagyatott török {има

ket cserêbe nyertêk. Követeltek ugyan még ezeken kivül 700

frtnyi kárpótlást, de erröl lemondtak, midön tekintélyes urak

tanácsolták, miszerint nagylelküleg bizonyitsák be azt7 hogy

nemcsak maguk javát kivánják, hanem más szerzetek ügyêt

is elömozditják.

Meg nem múlt bejöttük òta egy év és шаг kimêretett а,

serviták számára Venerius Cerisola császári mêrnök által, ki

HOO-ban Buda városának birája is volt, а templornra7 kolos

terra és kertre szánt têrsêg, mely az uttôl, t. i. а mai gráná.

tos utczától majdnem а város faláig terjedt, ottan t. i. свай 12

röfnyi köz maradván ferm а város rêszère, melyet mint 2°-nyi

tért а városfalakon belül emlìtettünk. E telket kezdetben bán-A

tatlanul birták, de nemsokára a. tanáesnak alkalmatlanok

voltak, mig 1698-bena telek- es ház-okmányt megnyerêk жоп

telekröl, melyet mai nap а kert nêlkül, azaz а kir. posta paleta.

nèlkül bírnak. E területnek száma а têrkêpen 12; fekúdt

pedig Sorg János mellett, és szêlessêgêben SOO-et, а. serviták

штамп 33°-et tartalmazott. Szemközt ezen telekkel, amai

Károly kaszárnya helyên, az úton túl kapták а 34. számú

háztelket, mely elejên az irgalmasok utozájában 60°, hátul
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76°, jobbra. 70°, balra. 80 ° szamlált.-Ezenœ1ket а szerzete

sek ingyen kapták, êvenkint azonban а esászárnak 1 frtot tar

тешь fizetni, es e házlevelet 10 êvröl 10'êvre megujìttatni.

Pest városa, а rendnek ezen tágas területet folyvást

kanosal szemmel nèzte7 mig 1714-ben а kellemetlen iìgy nyil

vános okmányokkal el nem döntetett.A területet,melyet a.

katonai hatòság az uj jövevény papok számára. átengedett, а

város túlságig nagynak ès а polgárság kiterjedhetêse tekintetè

Ãböl alkalmatlannak tartotta; mêg hozzá, járult az is, hogy е

têrség fö utezára nez, melyet szerzeteseknek átadni nem

lehet.

Meglett tehát az egyezkedês azon föltétel alatt, hogy a.

.szerzet az uton tûli, mai nap а Károly-kaszárnya telkênek

nagyobb rêszét képezö helyeta városnak engedje át, ennek

helyêbe pedig az eddigi, 12-ik számû lakház két szomszéd

telket, t. i. 13. szám а kéRfaragóí, es 14. szám Horváth Ап

сите, а kolostorhoz és templomhoz csatoltatván, es egyenes

vonalra. huzatván, az egêsz házsziget az övékê legyen.

А város erre гей, állt, de azon föltétellel, hogy а Steier

.beekh felê esö köz, azaz а Zwerchgassl, а ша1 zsibáros utczá

nak keleti rêsze, az uri utczában fekvö Eschenbrugger (kèsöbb

b. Orczy-fêle) ház irányában Horváth Алой-(18 telkèböl széles

bittessêk. Ennek fejében а város megengedé, hogy а serviták
а. házuk elötti térecske'n »am Platzk és a.l miseriek vagy irgal

masok utczlájában a. zs ¿ndr пита altal minêl többet nyerjenek,

а városon kivül pedig számukra а. város költségên egy major

êpittessêk.

Az alkudozások közt, а. kilátásba helyezett nagyobb tel

kük ilyen szükítése elleneben а serviták azt kivánták, hogy a.

moscheát kerìtêsével együtt megtarthassák, ott külön isteni

szolgálatot és temetöt rendezhessenek, »auch die Begraebnis

sen alda ferners haben mögeu.«

Ezen föltètelre is hajlandò volt a, város, de mivel a. köz

seg csak puszta. helyet nyer az utczának szêlesbitêse által1

а rendtöl azt kivánja, hogy а kèt elfoglalandò háztelket, vagy

mível а 14. szám, Horváth Andrâsê, úgyis caducitássá. válik

es igy ingyen kapják а várostol, az egyiket saját költsègükön

. megváltsák. Ezt mind irásba foglalták!
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Ezen hatarozatok szerint a rendhaz az egesz hazszige

ten kivül meg a moscheat és a temetöt 1) is birta volna, a vá

ros pedig uj és tagasb hazhelyeket és egy szèlesb utczat nyert.

Közvetìtök voltak a varos részéröl: Neander Бег/0115; Janos

Mosel Janos Antal, es Lenner Mihaly Janos tanacsosok.

De ezen alkudozas sem léphetett azonnal életbe; mert

1715-ben egy mas conventio jött létre; t. i. a varos a servitak

nagy fundusán, a mai Karoly-kaszarnya területên, kezdett erö

szakosan hazakat êpiteni, mi ellen a rend òvast tett, söt a kez

dett êpitmênyeket 1erontani 65 lêgberöpittetni hatarozá., haesak

a varos a kêt kialkudott hazat, t. 1. a képfaragóét 65 а Calvi-

тэта: (Horvathet) meg nem vennê, at nem adná. 65 a major'

êpîttetêsêröl is nem gondoskodnék. _

1715. jul. 15-ên ugy látszik a város a паду Moschea

melletti puszta helyeŕ, kerîtö falaval, a геле;— Zovat, azaz a mai

Teleki hazat, (a 9. szamut), képfaragôét 65 a Calvinistaêt

(Horvat Andraset) atadta a rendnek és igy az a nagy fundus
nak jogos birtokaba lêpett. '

Midön azonban a rokkantak haza tervezése fölmerült,

szò volt arról is7 hogy a servitak birtokaban levö moschea

megvêtessêk és a kòrodához csatoltassêk. Ezen vêtelar azV

atyaknak segélyül szolgalt volna, hogy tervezett uj templo

mukat ês kolostorukat felêpithessêk. A régi templomért,

illetöleg az atvaltoztatott moscheaêrt, a katonai parancsnok

6000 frtot,l ès az ispotalyban majdan teendö egyhazi szolga

latèrt èvenkinti 500 fmt igert. ' -

Elkezdték jul. 1ên 1716-ban a Karoly kaszárnya épît

tetêsét, 65 mivel a régi moschea a rokkantak palotáját elcsu

lità., igéré a katonai kormány, hogy e helyett egy mas hasonlò

nagyságu templomot fog a szervitaknak êpìttetni. Ezen ajan

lat ugyanazon êv julius 8-an têtetett.

Regal altabornagy ismet a servitáknak a moscheaêrt’

igért 6000 frtot 2000-re szállitotta le azon feltêtellel, hogyv

az atyák a moschea és a keritês-fal köveit megtarthatjak,

1) Ezen temetö rendben fekvö szamos hulláját találták meg-_

néhány év elött a. vizvezetési árkok ásása alkalmával a sütó'ufcza

keleti részében.
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sôt az isteni szolgálatot is addig végezhetik azon imolában,

mig uj templomuk ki nem épül, mivel а moscheát úgy is 11101

jára fogja а császári êpitesz lerontatni.

Az igêrt összeg mêg 1728-Ъа11 sem volt kiñzetve, és 12

êvi vàrakozás után megigêrtêk ugyan, hogy végre négy rèsz

letben fogják kiñzetni, valòban pedig а rend az eredeti

leg kialkudott 6000 frt. helyèbe csak 729 forintot kapott.

Az egyházi szolgálatèrt is, melyet а szerviták а cs.

kôrodában 17 33-ig vègeztek, az igèrt 500 frtot 300 frtra szál

litották le; azon év után az irgalmasok vettèk át, kivéve а

‚ sz. beszédeket, melyekêrt és а ш1п<1еш1ар1 szabad misêért az

ispotàly ñzetett а szervitáknak nêvenkint 50 frtot.

A kolostor шаг 1722-Ъе11 Ъе volt fejezve, mig а mostani

szervita templomhoz csak а különfêle tervrajzok kêszültek.

Ezek majd aránylag kicsinyek, majd ismêt basilica-szerüek

voltak, vêgtere 17 25-ben letették az alapkövet, es 1732-ben

а templom fel lett szentelve és igy s. Benitius Fülöp vecser

nyêje után, t. 1. aug. 23-5111, а moschea kulcsait а, rend а Ká

roly-kaszárnyai ezzfedesnek Мама. De mivel mêg а laktauyai

kápolna kêszen nem állt, a katonaság а serviták egyházát 115152

nálta 1735. october 33-áig.

A szervita templom képeit Hözendorfer hires bêcsi

festö készitette, а szobrászatí müveket pedig Therny János.

1726-ban а jelenlegi servita tért а 11~ik számu házhely

foglalta е1,ше1у 1‹бгбз1‹ёгй1зиа1›а‹1 leven, а buda-kapu felê

9°, az ùri utcza. felé 19", a. зет/11511: utczája felê 20°а templom

felê pedig 18 °et mêrt.E telket 1696-Ъа11 8-ber SO-án а budai

kamaraí administratiòtòl Venerius Cerisola (Zeresola) császári

építêsz, ingyen Варю, azon feltetel mellett, hogy egy év alatt

rajta. а tervezett házat felépitse. Adòt fizetett e telekèrt

1 frtot; de mível а. telek rosz és romlott шагам, 1707-Ьеп

40 frton vette meg Suchentrunk János György ácsmester.

Azonban mivel nevezett èvben еду 1а1<а10$ akará, magát е

terre behelyezni, hogy a. templom elcsufítását, és az örökös

zajt elkerüljêk, ezen bajtòl valò menekülésêrt a városnak 50

frtot és 4000 téglát adott a szervitàk rendje; de azon kikötês

sel, hogy e terre a szerzet házat nem fog emelni, e helyett a
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Mária szobor felállitása. megengedtetett, és meg is törtênt

1719-ben.

A kolostor elött álló házak ez idöben oly alacsonyak és

oly rítkák voltak, hogy a. szerzetesek az emeletböl а budai

hegyeket kênyelmesen láthatták. — А2 Urbaríum. melynek

ezen adatok legnagyobb rêszêt köszönhetjük, említi azt 15,

hogy az alföldröl felhajtott ökrök, melyek а hajóhidra. valo

átkelés vêgett e piaczon »am Р1а21« vesztegeltek, а. szabadon

állò Bzobron sok kárt tettek.

e) A Domokosz'ak 52. Antal hitvallòtòl czimzett kolos

torát, mint Pestnek alkalmasint legrêgibb szerzetes házát,

nem szabad említetlenül hagynunk, bár mai паров alig ша

1'ш11 fenn az okmányokon és könyveken kivül emlèkük.

1230-ban Bessenyei Mihály alapitá а Вина közelêben

levö kolostorukat, mely шаг 1241-benismêt lerOmboltatott.

Ekkor а dühös tatárok Bánfy Buzád szerzetest az oltárnál

öltêk meg. A helyreállott rendházban 1272-ban gyülekeztek

a szerzet fejei, és ezen gyülekezeteken nagyon êrdekes pon

tok állapítattak meg.

A rend késöbben felvirágzott. Pesti háza mellett tar

tották 1308-ban az országgyülêst, melyben I. Karolyt király

nak kikìáltották. - Corvin Mátyás idejêben Budán volt fö

iskolájuk, ennek pedig MSI-ben Petrus Níger volt rectora.

-- Ez idö tájt Mátyás király több ajándêkkal vigasztalá. a,

társulatot, melynek tagja, Antaljadrai püspök Beatríœ királynó

gyòntatòja vala.

A XVI-ik század kezdetên а nagy utczában kapták

a C'hyzárfêlehàzat,1516-banpedigZay Miklos, Bernát {iátòl

egy szölöt.

Azonban а törökfoglalás alatt szintên szêtverettek.

генами erröl panaszkodván felhozza, hogy а népes szerzet

nek 26 fêríi- es 8 nö-kolostorábòl alig maradt meg egy-kèt

apro coenobioluma.

A törökök kìüzetése után nem jelentek meg azonnal

az ujabb telepitök sorában. Bél szerint (Not. Hung. Nova.

408-ik 1.) Dvornikovits László, а 111 а szent ferencziek vissza

helyezêse körül annyi érdemet szerzett magának а domoko
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siak templomat is meg ujitatta, és sz. Antal helyébe a bold.

Szüzet fogadta vêdnökül.

А Dominicanusok telküket a 216. 217 és 218-ik szamú.

hazakbòl allítottak össze. Az elsö haz Jang Demeter kapi

tányê volt, kitöl adósság fejêben Brandeczky Ferenez foglalta.

16, ettöl pedig 1718ban a. domokosiak vettêk meg 600 frton.

A másik kettöt Kreutzer Fermez hadi biztos mar 1696-ban

gratis kapta, kiröl a szerzetre átszarmaztak.

Ezen házakat oly föltêtel alatt nyertek, hogy minden

városi praestatiôra, mint a többi polgárok, kötelesek, êvenkint

12 forintot ñzetnek, es minden 10 êvben, mint szokas, a. telek

levelet megujíttatjak. (1. Telekkönyv I. 232. 1.)

А szerzetesek hamar megkedveltettêk magukat ès rövid

idö alatt mindenfêle alapitvany têtetett szamukra. Azokat, me

lyeket Rupp (1. h. 246-ik 1.) felsorol nem is említve, ide irjuk

azt, melyet Eyssenthal Gottlieb 1737-ben tett, midön 73~ik

sz. hazátòl 3000 forintot nekik atirt. Ezeket 1748-ban Раш'

Janos György atvette. (Telekkönyv П. 257.)

A rend 1782-ben eltöröltetett, kolostorát mai napon az

angol szíízek birjak.

f) A pálosok, kegyesrendíek, valamz'nt a рези: klarissa

apaczak szêkhâzaí törtênete kimerítöbben, és a legujabb ada

tokon fektetve fordulván elö Rupp Jakab szakmunkájaban, a

helyszinelêsnêl шаг 18 elöadott egyes jegyzeteken kivül vala

mit felemlíteni esak annyit tenne, mint a más altal jòl elmon

dottat ismêtelni; mièrt is az idêzett munkaban elöfordulô

czikkeket. olvasôink ñgyelmêbe ajánljuk

A pálosokról csak azt akarjuk .felemlítenk hogy azokat

1688-ban Leopold csaszar Ш. János lengyel kiraly közben

jarásara Pesten befogadtatta, és arra, hogy nekik kellö helyet,

mely 100о hosszu 80 ° széles legyen, adjon,mü11eiteni Plass

шпат (az Annales Paulinorum Polsz-t emlltenek) bizta

meg. Ilyen helyet alig talalhatott a csaszari biztos, inert a

Palosok telke nagyon szabalytalanul ütött ki, jelêül annak,

hogy a közel fekvö utczak mar mind léteztek; es igy mért

telkük: a Palos utozaban 53°, a Lipòt (?) utczaban 36°, a

felsö Palos utozaban 70e, a Duna felê 72°-et (1. városi telek

könyv 278-ik szamnal). Hogy az itt allott mecsetnek semmi



186 RÖMER FLÖRIs

nyomat nem hagytak, mar onnan is gyanithato, mivel a török

világnak ês cultusnak meg emlêkêt is e1 akartak törölni.

A sz. китами nevezett szüzek törtènetêhez, mint talan

kevêsbbê ismert adatot, ide csatoljuk azt, hogy telkük követ

kezö hazakbòl alakult, t. i. a 104-ik számut vettek 1716-ban

675 frton Pupkovicz Janos mêszarostól; a 114-iket pedig

1723-ban 550 frtert Носи Janos buda-vizivarosi mêszarostól;

továbba mit a pannonhalmi orszagos levéltarban (III. könyv,

34. 1.) 17 37-ik êv alatt talaltam, hogy petheö Gerse Magdolna

grófnö, Castelli Leopold grof özvegye, tekintetbe vevên azt,

hogy а. pesti Klara szüzek igen szegênyek, és hogy szerzödê

sük folytan a budaiaktòl semmifêle segêlyt nem varhatnak1

1000 frtot alapitott azon föltêtellel,hogy vagy egy szegêny

nemes leanyt maguk közê felvegyenek es azt tapláljak, vagy

minden kedden lelkeêrt sz, Anna oltaranal imadkozzanak.

g) Rokkantak ladro щи. Pest nyilvános армаде; közt te

kintelyes helyet êrdemel a Karoly-kaszarnya. Ez III. Karoly

csaszár meghagyasabol Eleonora csaszarnê,Kollonich és Sze

chenyi êrsekeknek aldozataival emelkedett. Az alapitas mi

nemüsêgèrôl es az abbol szarmazott jogi kérdêsekröl nem

_ teszünk emlitêst, remélvén, hogy a m. kir. honvêdelmi minisz

terium kebeleböl fog e tekintetben alapos felterjesztès ké

szülni, melyet, hogy a nagyobb olvasó közönsêg is élvezhessen

öszintên kivanjuk.

Е helyen leginkabb csak az épîtesre vonatkozokat fo
gom felhozni. y ’

1716. maj. 28 an törtênt Pest varosa és grof Regal

altabornagy _közt a szerzödes egy nagyszerü katonai ispotaly

nak valo telek ügyêben. E telek a servitakhoz közel fekvén,

hajdan azoknak tulajdona volt; de свете altal a varos birto

kaba jött a telken vagy annak szomszêdjaban fekvö

hazaíval. E tekintêlyes térsêgbe, mert arezczal a Szervita

utczaval 90 0, hatul 80°, jobbra a hossza 900, Ъе1е nem volt

szamitva a régi moschea, mint a szervitaknak mêg akkori bir

toka. Az egesz telek 4850 frton ment at a. katonai hatòsag

birtokaba, ûgy hogy Ö felsége az üres tert kész pênzen iizes

se; az ispotaly, a város falan kivül fekvö kerttel, a. varosi

hatósag alól vêtessêk ki; ellenben ha a kòroda telkên allo
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hàzak ujra magán birtokba. kerülnének, azok ismét а városi

hatóság alá. essenek. Továbbá határoztatott, hogy az eladott.

êpîtmênyekböl senkinek sem szabad semmit sem elvinni, mi

az êpületekhez, kutakhoz stb. tartozik, bár а lakòk az êpitke

zes kezdetêig házaikban maradhatnak.

Az épitêst már julius 1-êve1 kezdték meg, alapkövet

pedig ugyanazon év augusztus 2-án tevèk le. Ezen 1111110—

pêlyen jelen voltak Wellenzon Ker. !101105 3. város plèbánosa,

Lenner János városbiró, Neander ь1511105 kapitány 05 Lechner

senator.

Hogyan nézett ki az êpîtkezês kezdetêvel ezen telek,.,

bajos meghatározni, mivel rêgìbb têrkêpeink itt cserben

hagynak. Azt az egyet emlithetjük, hogy a. városi mêrnöki

hivatal fakult têrképên látunk egy szabálytalan 5 szögü 1011

ш01у az ujvilág-utcza. irányában а 51116-1110221 szögletén állott

bsstyáig terjedö 1110201 mutat, 05 а rokkantak Ьаяа 10101 kes

egyenetlen rêszre osztja, а. b'elsö hosszukás nêgyszögü, 21 110156

szabálytalan ötszögü 05 0521а11а11; 0ЪЪ011 а Krautschneide'r

Rondelláig az щитам: kezdve 7 házhely látható, bár 520

mozva nincsen; а többi, csúcsba. vêgzödö ter, osztatlan.

A nagyobb nêgyszögü. 101 majd а mai zsibárus utcza.

irányában az emlîtett RondellaJ felé terjedö hosszu utcza. által

kêt rêszre oszlik; а kisebbik 521111011 7 háztêrt foglal, mig a.

nagyobbik - a. serviták telke? — osztatlan.

Ennyire tanît а rêgiebb têrkêp; utána jártam, hogy

-talán а katonai levêltárbòl e kêrdêst tüzetesebben megold

hassam, de eddig minden siker nêlkül. A városi telkeket,

-kimutatò könyvekben pedig ezt találtam: a. 279 ház Hösch

Lukács polgári festöê,ennê1 ez foglaltatik, »a сигами-г kórodm

azaz hogy már annak birtokába. ment át; következik egy

másik szám nêlkül, 05 а. 373-111, BSO-ik, 05 311-161 433-13,

melyek mind а, császári kôroda, telkên állottak; а, nélkül azon

Ъап hogy számaik ujra. más házakra áttêtettek volna.

Ámbár megkisèrtettem ezen háztelkeketa. mutatd-könyv,

Zaiger, szavai és az ott elöfordulô mértékek szerint beosztatni`

e munka azonban tüzetesb adatok hiányában, meg sem sike

rült; kivánom, hogy más valaki e tekintetben nálamnál sze

rencsêsebb legyen.
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A Rok/cantalc házának, ezen roppant 6р11161п611‚п161у nagy

‘ részben 1 727-benbe 10111636216,6ге‹1611161162616 egêszen 526116

`lyos volt; kellett volna nêgy egyenlö kiterjedêsü udvarral, és

a 16105 felé 3 emelettel, különben köröskörül 65 az országuti

Yhomlokzatan is 2 emelette] birnia, mint ezt a fölötte erde

Íkes rézmetszetek, melyek a, rêszletkêpe-ket ês az alaprajzot

tartalmazzak , mutatjak.

Azonban Martinelli terve szerint csak a két elsö udvar

készült el, a 116156 526Ъ61у161611111 maradt fenn rèszint a köz

116656 varosfal 65 aKrautschneider Rondella miatt, rèszint,

hogy az êszakkeleti oldalon a varos sarktornya iranyaban

'szabalytalan têrt foglaltak 16 cantinnak 65 mêszarszêknek

És ezen têr, vagy helyesebben udvar, kêt nyilással birt. Egyik

vlevagott szögletèn a mai sütöutcza felê vezetett, a masik a

`161051 falon 61 egy szabalytalan nêgyszögü têrre ment ki,

-mely a falon kivül a sarktorony közelêböl a 161161611 ország

-uti homlokzatig terjed. A sarktorony közelêben e têr kapuval

birt, 65 ш056 11011у116п611, valamint sütö-háznak elfogadasára

>volt szánva.

1783-ban még a sütö-utczai torony lêtezett; azon helyen
hol ma a kòroda dêlkeleti zarodàsa terveztetett, az irgal

masok kertje 1011; a közêp tractusnak arnyèkszékosztalya

pedig a mai rostêlyutczàra ugrott 111, 65 azt egêszen szabaly

` talanna 16116.

Nevezett èvben a kòrodai parancsnoksag a varossal

Vmegegyezetta teleknek szabályzasaban. A kòrodanak a 16105

falan kivül esö kerti telke ugyanazon fallal egyenközüen volt

kimèrve 65 igy a granatos 1116261 homlokzattal szabálytalan

.négyzetet kêpzett; miért 15 a kórhaz külsö telke abelsö hom

1okzat oldalaihoz alkalmaztatván, hatsò homlokzata a mei

vonalba lêpett. Ezen 16110216165 61161 а, kóroda engedett 61

13261] °, a 16105 pedig 577 С] °-11у1 területet, mi egy elöugró

darab 61161, ше1у 6 rostêly-utcza felé esett, 65 Corruptenhaus

'- bolondok hazaul szolgalt7 a varosnak adatott 61, kiegyen

littetett.

А sütö-utczai kijaras 1804-Ъ611, a rostélyutczai pedig

»mar 1784-ben 16162611.

А többi közèpitményekröl, vagy nevezetesb múemlêkek



А RÉGI PEsT. 189'»

röl mar leteznek — Р681-Вш16гб1 eddig kiadott, 68 1616111

mindjárt a bevezetêsben emlitett munkakban - oly 1682-

16168 161168011 68 egyediratok, hogy ezek törtenetère nêzve

jelenleg alig vagyok kêpes ujabb adatokat közzê tenui; mind- «

azonaltal jövöben is folyvast ñgyelemmel fogom kisèrni mind- -.

621, 1111 fövarosunk regiebb korszaki viszonyaira 701161

kozik. ‘

h) A színházról alig lehet többet felhoznunk, mint a.

mit a szorgalmas Rupp a 761081 levéltarbòl e tekintetben ösz- v

szeallított. Azt tudhatjuk, hogy egy штатами 820111011.

' 821111162, mint az egykoru iròk tanusitjak, kicsi, szögletes’Vv

kenyelmetlen 161161611, bar a szinêszek, valtogatva nêmet 68

magyar nyelven `101 jatszottak. Mások szerint pedig: physisch

und moralisch nulla volt! Meg az 11j szinhaznak 1809-ben

7610 elkêszülte 61611, -- 1793-ban a rondellabòl el kellett

167021116.

A magyar szinêszetnek meg ekkor nem volt sajat tem- «

ploma; vendegül csak a nagy nemet szinhazban lephettek fel ‚

116116 6 magyar társasagok 68 meg 1830-ban nyaron a szabad

êg alatt, 161611 pedig a gr. Beleznay-hazban jatszottak.

De azêrt voltak a pestieknek mas latvanysagaik nem

ugyan a Ъ61-, 116116111 6 Lipót-külvarosban. - Azon idöben, .

mikor mêg az evangelikus templom 68 1811016 16111611 1160861161

1611611, 6111 6 Lipòtvaros egy telkên a Нега vagy érthetöbben

Thierhelze, mely amphitheatromszelìíleg êpîtve 40--501epésnyi ‚

atmêrôvel birt, 1101 medvèk, szilaj bikak, 861 kaplanok is vias

kodvan, a nezôk nem èpen gyenge idegzeteröl tanuskodtak.

Azonban ezen 76168 mulatsag ez idôtajt masutt is diva.

tozott.

1) А polgárz' lövölde. A pesti polgarsag ти1616-1161у61'

közt a lövölde is szerepel, mely a varosnak folytonos nagyob- -

bodasa miatt, 8 62616, hogy irottemlekeket birunk, mar negyed- «

szer valtozik.

A nyilazas hajdanta kevesebb alkalmatlansaggal járt,

de a puskak folytonos puíïogatasa mêgis kellemetlenül hat

hatott a lövölde szomszêdjaira. Azêrt talaljuk, hogy ezen kaf-vv

tonai gyakorlas hajdanta a vararkokban törtênt, mint р.'о. a.
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jpozsonyí Schiessgraben-ben balra a sz. Mihály kapuja mellett,

fês későbben külvárosba tétetett át.

Pesten is a varárkokban volt a lövölde7 mert a. magas

'falak mintegy felfogtak a lövés visszhangját, és a veszély is el

“volt hárítva, mert az arkokban senkinek dolga nem volt. Az

ismert régibb lövölde a hatvani kaputól jobbra allott, honnan

1786-ban 1) а kecskeméti kapun kívül szintén jobbra a ke

rek torony irányában helyeztetett ас, oda, hol az 1723-diki és

.1742-diki pestis alatt elhaltak el voltak temetve.

k) A temetőkről csak néhány szót említünk. Bizonyos,

hogy a templomok mellett rendesen temetkezési helyek is vol

tak. A régiebb varosokban ezt még mai nap is szerteszét ta

laljuk.

1) Erröl a Pest városi levéltárban 1131., 445. l. sz. alatti okmány

így szól : Occulatum sit spatium intra duas rundelas ad moenia civita

<tis extra portam kecskemetiensem versus Danubium (ín loco, ubi occasione

contagionis corpora inhumata fuere) (ez ki van törölve) existentes,

'per Dominos Maximilianum Petz et Georgium Lauterer pro domo

V.'iaculatoria, denominatum, quod velut ad hoc commodum etiam per

mraetitulatum Dominum Consiliarium (Franciscum Bubics) approba

Ltum est.

Qua occasione Compagnia Jaculatoria Portam per moenia cívi

tatis ad domum sic dicti croatici sutoris, vel cerdonis, (kié a kis

rundela is volt) Michaelis Majer, urbariali numero 599. signatam et

:> superiorem rundelam erigendam postulavit.E házat,melyet а. bástya-közben

.a kis rondella belső köréhez ragasztottak, 1732-ben kapta a várostól

gratis; mélyedése 1°-3°-ig, hossza pedig 20° volt; mely telektől üze

.lett 20 denár adót. 1745-ben 95 frton vette Surikovics György, ki

ről a telekkönyv többet nem mond, mint »ein Inwohner allhierhr

Rendeltetett továbbá, hogy a kis rundela melletti kaput a lövölde

tömesse ki, az utban álló varga háza illő áron vétessék meg; de a

vargának, mivel az uj kapu által a város is nyert, a külvárosban

“alkalmas térség ingyen adassék.

A rundelák közti lövöldének alaprajzát az érintett levéltári

tcsomagban őrzik.

Azonban a. József és Ferencz város gyarapodtával innen is

kellett a lövöldének tágulnia és 1824-ben a mai nap is fenálló csinos

helyiségeibe ment át, melyet Zambelli és Kasselik építettek. Csinos met

~.~szésben vannak a tervek Lelmhardt зашиты nagy folio lapokban а.

városi levéltárban.
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Pesten a. temetö nyomát а belvárosban а föegyház kö

rül, а mostani Curia., sz. ferencziekkel szemközt, valamint а

most felásott udvarukban, ês а sütöutczában, a. legrégibb kör

ház (kêsöbb török mecset) körül találjuk.

YA városhoz közel említendö az Ürményi-ház és а két

pisztoly telkên так temetôk; bár szerteszêt p. o. а szerviták

udvarában legujabban az uj pôstaház alapjaiásatása. alkal

mával is számos vázat találtak.



I.

FÜGGELE'K:

Pest belvárosa régi anyakönyve, mint statistìkai adatok b6 tárháza.

36. ё. A pest-belvarosi régi anyakönyv.

A pest-belvarosi plebánian örzött:

Liber Baptizatorum7 Copulatorum et Defunctorum, una

cum Inventario rerum Ecolesiae et Parochiae conscriptus

Anno 1690 ex Industria Am. Rudi. Dnj Joannis Putam'ch

pro tune Plebani Lib. Regiaeque Civitatis Pesthiensis, egyike

azon megbecsülhetetlen maradvanyoknak, melyekre a fövarosi

törtênetirónak ñgyelmêt nem ford'ltani lehetetlen. Ezen 346.

lapot szamlalò (több levêl még beiratlan) a penêsztöl ês nyi

roktól nemileg sêrtett negyedrètü könyv, mar termêszeténêl

fogva is különbözö kêzirast, valtozó, majd egêszen elhalavá

nyodott тешат; mutat; azonban a sok nêv és egêszen közön

bösnek latszò jegyzetek közt szamos gyöngyszemet tartalmaz,

melyek föleg egyêb statistikai adatok hianyaban, nêmi ala

pot szolgalnak a phoeníœkëpen ujra támadott varos lakosai

nak viszonyai megalapitasahoz.

'Sajnalattal nêlkülözzük a czimen emlitett [телятам

rerum Ecclesíae et Parochiae lapjait, minthogy ez sok érdekes

targyra vilagossagot vethetne; azonban felhasználván azt, a..

mit a pesti lelkêszek gondoskodasa szamunkra megmentett, és

mit Schwendtner мину apat — plêbanos baratom szeretet

remeltó elözèkenysêggel hasznalatra atengedett, lassuk mit.

lehet egy ilyen anyakönyvtöl a történelem szamara kibön

gêszni.
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Anyakönyvünk förészei: I. Baptizatz' 1—232. levêlig,

vagyis 1688. aprilis havatòl 1700. majus 21-ig. Az adatok

nagy rêszt egymásutan minden rovatolás es mutato nêlkül

irvak; egyedül 3 lap 101-104-ig 1695-ben rovatolt, azutan

ismêt a. folytonos sorszerinti iras hasznaltatik.

Harom üres lap (232—234) után jön П. Nomina Con

iugatorwm ab Ao 1690, Mense Maio; es foly a 284dik lapig,

vagyis 1700 febr. 9-êig.

Negy üres level (285-292. 1apig)utan bejegyezvêk III.

Nomina Ве/Ътсгт‘ит ab 1695, itt több közbeesö üres lapon

kivül 310-ig igen hianyosan fordulnak elö a halottak 1700

febr. 8-aig.

Vêgre 15 üres lap utan IV. az 1693. es 1694-ben bér

maltak nevei jegyeztetnek fel a 326-357-ik lapig; itt is köz

beesvên  nêmely üres lap, az egêsz a 35S-ik üres lappal

Vêgzödik.

Altalan véve az 1690. elötti keresztelteket Putanz'ch

János gyüjtê össze, mint azokat elszórva talalta; igy 1688-bòl

5; 1687-böl 2; a keresztelö volt R. P. Bernardus (valòszinüleg

Palos vagy sz. Ferenczes 1. alabb.) 1682-böl csak egy esetet

talalunk feljegyezve. `

Az 1688-kiak rendes keresztelôje volt L. . . . Ferencz

sz. Ferencz rendbeli pap, Nagy János plêbánosnak kaplanja,

mint ezt az 1688-iki anyakönyvben, (mely azonban nem lete

zik) olvasni lehetett i. h. i. 1.).

37. A papok lajstroma.

Kiegêszîtvén tehát Rupp a pesti lelkêszekröl szerkesz

tett névsorát (Buda-Pest 244. 1.)

Makay Рог! Janos utan teendô:

1688-1690-ig Nagy János kanonok (1101? ki van

tepve.)

1690-ben Putam'cz János, esztergomi kanonok, elöször

keresztel mint pesti plêbanos octob. 7-ên (Rupp 1692-re teszi

a varosi levêltar okmányai nyoman hivatalkodasat), mêg 1690.

juniusban keresztelt: R. P. Felicianus.

Alatta keresztelnek:

AKAD. Én'mx. A Tôn'r. TUD. xömlznöx.. 1873. 13
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1690. nov. 9-én Bern. Horváth 0r. S. Pa. (Ordinis S.

Pauli 1-i Eremitae), kinek neve 6 lapon at fordul elö.

December 3án keresztelt P. Nicolaus Maitheny. 841.11>
P. Bernard sz. ferenczi. A i ‚

1691. april 19-¿29-ig keresztelt ismêt Maitheny Miklós

О. S. Pauli 1-i Eremitae.

September lO-ên P. Joan. ? это 0. Е. (Ord. Eremi

гагат) (majd olvashatlan irás) 21. l.

October-,ben F. Narcissus Mra. (Maria) pro tempore

Superior Pestinensis (in absentia A. R. Dni Plebani et com

missione prius data).

Ezután alkalmasint a kötö hibájábòl ismêt „Литье hava

következik.

Julius 5-ên megbizasból a Plêbános távollêtêben keresz

telt P. Ignatius Mra (Maria), Hamula Servite., Superior Resi

dentiae Pestinensis.

December 10-én a plêbánus tavollétêben F. Petrus

Plazer. . . _

1692. febr. 20. körül F. Petrus Plazer.

Mart. 12-ên P. Nicolaus Maitheny О. S. Pauli. l. 14. l.

Mart. 17-ên P. Emericus May Franciscanus Conciona

tor; ez nêmetül irta be a keresztelêst.

April 15-ên P. Narcissus Mra p. t. Superior Pest. 0rd.

Serv. B. M. Virg. (а plêbanos távollétêben.)

Maj. 18-án F. Petrus Plazer G. F. Concionator (Ger

manicus festivalis Р) Pestensis. (a plêbanus tavoll.)

Maj. 28-á.n F. Narcissus (а. plebanus топ.)

Jul. 19-ên P. Petrus Plazer (a pleb. tavoli.) 27 -ên u. a.

BO-án u. a.

Sept. 21-ên Fr. Alexander Hidasi p. t. Praesidens (а р1.

tav.) 8-ber 27-ig.

Nov. 9-17-ig Fr. Narcissus a p1. tavol.

December lO-ên Petrus Platzer Franciscanus. 49.

1693. feb. 19-ên Petrus Plazer p. t. Concionator (a pl.

тать febr. 28-ig.) ›

April. 25-én u. а.

Máj. 24. Fr. Narcissus Servita Superior. u. a.

Aug. 13. P. Petrus Plazer`u. а. _ 28-ig.
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November 19-ên P. Stephanus Huszár.

1694. mart. 29-ên P. Praesidens О. S. Francisci.

April. 19ên Philippus Bernardus á Dubruel.

Jun. 3-á.n P. Stephanus Ord. S. Pauli l. Er.

Jun.? P. Protasius Kem О. S. Francisci.

November 8-átôl deczember 8-ig а sz. Ferencziek Prae~

sidense ès a. szônok, valamint egy nêvtelen is.

1695. febr. 21-èn Pater Concionator О. S. Franc.

April B-án u. а.

April 25-êtöl május S-áig sz. Ferencz rendiek által tör

tênt а keresztelés saját templomukban.

Мёд. 17-ên ismêt а Parochialis templomban kereszteltek

ês pedig

Május 23-ától kezdve

Kolocsánj György városi plêbános мы. (Ezen plèbá

nos Rupp munkájában ninos megemlîtve.

Ezen naptôl màj. 17-êig 1696-ba.n többféle irás fordul

elö, de a. keresztelök nem nevezik meg magukat; azonban

emlitett паров ezt olvassuk: Ego preposítus Demesiensis Sigis

munolus Szörény 'in absentia Dm' plebam' Actualis Baptízavi atb.

1697. màj. 26-án keresztelt P. Hugo Hester Ord. Ci

sterc. a. cs. fuvarosok káplánja..

October 10-ên keresztelt Fr. Marcus Sabliz Praesidens.

1698. mart. 14-èn Wilfersamnt (Wilfershaimb Miklòs,

Завоз) Mária. leányát keresztelik a. Pálosoknál. 173. l. Mart.

21-én keresztel Pr. Marcus Sabliz Práesidens.

1699. màj. 9-èn keresztelt Zolnaz A-ndrás Abbas B. M.

Veg. de Разим (210. 1.)

Ugyanazon êvben die 11a 9bris Installationis meae per

me Franciscum Nedeczky sunt baptizati Stb. (es ìgy Ruppnál

az 1701-dik êvet 1699-re kell változtatni.) p. 215.

38. A török foglyok kereszt elkedése.

A budai vár >visszafoglatláßs. után a török rabok ügyé

ben kemêny ~rendeletet adott ki a katonai liatòság, mely igy

szòllott ;

13*
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»Diejenigen Gefangene Türkhen, welche zur Arbeit

vntauglioh, oder in Ofen aus mangel der Eysen vor dem Aus

’ reissen nit Wohl zu bewahren seindt7 wie viell denen inclusive

den Weiber, Kinder und Jungen von 8, 9 bis 15 Jahren abge

zehlt worden, enthaltet nebenliegende Lista, (kar, hogy ezt nem

birjuk !) und Weilen ungeachtet der in Laager beschcheneu

publication, die von ein und anden theil gefanglich angehalten

‚ zum Commissariat gestelt, verborgen gehalten, und unter der

Handt abgeschikht worden, siend die behörige Expeditiones

nacher Gran, Commorn, Raab und Presburg ergangen, dass die

ohne gültigen Pass der orthen belindende gefangene angehal

ten, und hieher geliefert werden sollen ? (1. Compendiose Ver

fassung deren in der Vöstung Ofen hinterlassenen Anstalten

Podhr. MSS. Historia diplom. Urbium Buda et Pest III. 906.1.)

Komarom varosa' ezen idöbeli jegyzökönyveiben a fogoly

törököknek nyomaira többször akadtam.

Az elmaradt törökök közül mêg is többen letelepedtek

és megkereszteltettek; igy: `

1690. deczemberben Putanicz Janos varosi plebanos keresz

telte a 9 êves török leânyt Кианит, keresztapa Lend

на] György, Susanna nejêvel. (8. lap.)

1691. martius 25-ên egy 7 éves török leanyt kereszteltek,

neve nem emlittetik; keresztapa Preser Pal, Dorottya

nejêvel. (11.'lap.)

» Ugyanaz nap egy 5 éves török iiut kereszteltek Jósefre;

keresztapa Сойдет- Janos Antal, s neje Anna Maria

(11. lap.)

» April 14ên egy körülbelül 18 éves török leányt keresz

telt Putanicz plêbanos Anna Örzsêbetre; ez török szü

löktöl volt (Patribus ? Turcis) keresztapa Keiser Jáno's

és neje Anna Maria. (12. lap.)

» April 14-ên egy körülbelül 30 êves törököt, török szü

löktöl szarmazòt, keresztelt u. a., keresztapja Posvaj

Istvan és Soks Simon nejêvel.

» April 14-ên egy török asszonyt keresztelt Anna Máriára,

kereszt-apja Kaiser Janosês neje.

›> April 14-ёп egy török leányzôt, török szülöktöl Amm

Máriám; keresztapa Biechqj Vagi Péter.



А nÉGl PEsr. 197

1691.

1692.

1693.

1695.

April 14-ên egy körülbelül 20 êves török nöt Атш

Máriám keresztelt föltètelesen, mivel szülei nem is

mertetnek; keresztapa volt Suchentrunk Janos György.

17-ên egy 16 êves, török szülôktôl nemzet leanyzót

keresztelt Putanicz Janos Касании, keresztapa Meehs

Jakab, nejêvel, (13. l.)

Junius 1-ên u. a. keresztelt egy 15- êves török szülöktöl

szarmazott leanyt; keresztatya Marko Marton es веде.

(18. 1.) neve Anna. .

Junius? 14 èves, török szülöktöl valo leanykat Ánnát;

kereszt apa Apczi Istvan Jobbagyi Susannával. (20. 1.)

(?) Decembris, Maria, patre ignoto et parentibus Turcíse

keresztapa Szorád Gryörgy nejêvel es Bovieh Janos,

nejevel. (28. 1.)

November 2-an kereszteltetett egy 10 eves török leany

ka Erzse'betre; kereszt komai Lendvaj György és neje.

(1. 45. l. es fölebb az elsöt.)

16. Novembris Turca annorum eireiter 22-orum,ismeret

len; de föltevöleg keresztény szülöktöl? kereszt-komak

Tótt Matyás és Jobbagyi Susanna. p. 46.

febr. 15-én keresztelt Putanioz egy török szülöktöl

szarmazott asszonyt Erzsébet névre, kereszt komai Lend

vai György es neje Abbagyi (Jobbagi ? vagy Apagyi) Su

sanna.

A török asszony Éva leanyanak 1' komai volt-ak : Hagy

masi Janos.

A török asszony Jósef ñanak T komái pedig: Kheme

rer Janos, es nejeik. (51. 1.)

12-a aprilis keresztelt egy 14 éves török leanyt, török

szülöktöl, 'I' komak: Szeredj ~Ferenez es Erzsebet

(54. 1.)

3-a 10-bris egy 19 eves török nöt, Katalint; 'f komaja

Szeredi Ferencz ês neje Mèszaros Erzsébet. 67. l.

'December 27-én egy Anna Theresia nevre keresz

telt török asszony fordul elö; 1- apja: Ainekker Fülöp’

Ainieh Samu es Kulpecher Anna Theresiaval (69. l.)

febr. 6-an kereszteltet-ett ‚Матиз 17 êves török; 'l'

komai,l Hidj Ferenez és Bovioh Miklos (92. l.)
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1696. 1. Jul. Copulatus Mezei Gyurka cum Mar. Magdal.

vidua alim Turcica. 255.

1697. 10. Nobris copulatus est Marianus Laurentius cum Anna

sclam'ssa 265. `

1697. october ‘ZS-an Katalínnak kereszteltetett egy török nö;

1* komai: Fritz György et Reiterin Anna. кашки

(156. l.)

1698. Copulatus honestus viduus Asnank ? Janos cum Àn'na

„шт condam nata Turcica, sed jam rite baptisata

Catholica. Testes Georg. Ciporoczy, Petrus Ötvös 271

1698. die 9a Septevnbris infans emprogeníe Ottomaníca. bapti

zatus nomine Anna Antonia.; Patre Ignoto, Matra

Mira. Patrina G. D. Eva Hofperger, Adstans D. G

Anna Diroler ?

1699. Jan. 1 l-én Johan. Jacobus oliundus Turoa. Patrini G. D.

Joannes Nuspicker cum sua consorte Ursula Nuspicke

rin; D. Jacobus Properger, D. Martinus Kalcher cum

sua consorte Maria; D. Samuel Eysrich. 199. l.

Feltételesen kereszteltek 1691-ben a törökökkel együtt

April 14-ên egy 6 éves Rosina nevü leanykat, kinek szülei isme

retlenek voltak. (12. l.) '

Igy tehat 1691--1699-ig a pesti plèbanián kereszteltek

29 törököt. Ezeken kivül kereszteltetett; i

1700-ben Jan. 18-án Sebestyénnek egy íiu, kinek apja.

János, (шиш Тбтб7с Janos) meg volt keresztelve. (Patre Jo- i

anne turca baptisato); anyja pedig Dorka nevü nêmet (Doro

thea germanica.) - Keresztkomakul be vannak irva: Gn. D

Proberger,.nejevel; es Kalcher Mihaly nejével. (230. l.)

1692-ben januar 6-an Putanicz plebanos keresztelt egy

16 eves rl cz leanyt, kinek szülei ismeretlenek. Komak: Pro

perger és Eschenprucker családok. (30. l.)

Talalt gyereket pedig kereszteltek 1694-ben november

8-an. (85. 1.)

Összeâllítván ezen hiteles, bár nem hèzag és hiany nel

küli könyvböl a következö tablázatot, úgy véltem7 hogy abbòl

az akkori lakosság szamara nemi megközelithetö számot fognak

statistikusaink megallapithatni.
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39. Statistikai adatokból szerkesztett

táblázatok.

I. Születések a Pest-belvárosi régi anyakönyv szerint.
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1693 9 5 4 6 6 8 8 6 6 10 21 18E107 2354

1694 12 7 9 12 9 6 6 3 6 7 11 11` 99 2178

1695 10 9 7 7 8 3 10 7 15 17 15 111119 2618

1696 12 10 8 9 15 7 6 17 18 16 17 141149 3278

1697 15 15 13 15 17 16 10 13 11 23 16 121176 3872

1698 18 16 22 13 17 9 13 15 13 24 14 23'197 4334

1699 20 10 16 16 17 14 13 12 13 17 12 151169 3718

1700 17 5 1 l

10 év al. 105 77 96 99109 79 84 82 931201241191

Az utolsó négy évnek általánja szerint lenne ezen 529.

mitás nyomán a lakók száma 3800; legkevesebb születés

a. 9 évi általányból februárra, esik, a legtöbb novemberre, bár

a 4 utolsó évből 13-15 közt ingadozik а. havi születés száma.

II. Esketések száma.
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1699 6 14 2 1 3 ‘d 7 3 1 3 3 у 46 31 15 4968

1700 10 2 ’ д‘ 11 1'

44 37 4 9 29 18 16 8 5 15 l2 Oil
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Az esketések szamát 108-al szorozvan nagyobb lesz a

lakosság altalanya, mivel az öt êvi eredmènynek altalános

szama 47 28 lakost tüntet fel, s igy majdnem ezerrel többet

mint a születéseknêl.

A születések altalányat megközelitenök,ha mintegy 90

lakosra egy lakodalmat vennênk fel. Legtöbb esküvês esik

januarra, egy sem deczemberre.

III. Halottak.
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1695 413

1696 7343 1 3

1697 2

1698 42103 3 1 3332 960

1699 31224 1 136 736

1700 51

731254321 169

              

IV. Be'rmáltattak.

1693. fêrfìak 44, nök 98; összesen 142-en.

1694. >› 101, » 95; » 196-an.

Felvevên a kettös atlagot:

I. Tabla: Sziiletêsek:

1695 èvekböl 2618) összesen a) felezve

1696 » 3278) 5896 2948

П. Tabla: Esketêsek:

3024 összesen b) felezve kijön: 2948)

4428 7452 3726 a)3726) 6774, ennek fele:338’7
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Összeallitva a harinas atlagot: 

I. Tablan: П. ТаЫап: III. Táblan:

Születtek. Eskettek.Megha1tak szerìnt lesz~z

1698), kb . 4334 4644 9601699)eve en' +3718 14968 +736

И 3055“ 961^2*1696q

fe1e14026; 4806: 848

4026

. , ‚ ’ „ .. 4806 —
1smet csak a. ket elso altalanyt osszeadva, lesz: _Sàäg--A

fele: 4416

Ezen ingadozò alapbol kitünik, hogy a mai tapasztala

tok es viszonyok szerinti szazalek alig alkalmazhatò; es am

bár a halottak szama világosan elüt a többitöl, a masik ket

tênyezö alkalmasint közelit a valòsaghoz, a mennyiben

1695 es 1696. evekben 3387

1698 es 1699. években 4416 lett volna a lakòk szama..

Ha (Häufler Buda-Pest 52. 1.) Pest varosa (külvárosai

meg kevesbe lakottak leven) lakôit 1776-ban 13,5 50-re, 1780

ban 16,746-ra, a belvarost 1847-ben 20,498-ra tesszük, es az

egesz városnak kereskedes altali folytonos növekedesêt, de a

külvarosoknak szervezetes kiteriedêset is tekintetbe vesszük

a XVII. szazad vegeböl, ûgy hiszem a fenebbi sza

mokat mint valôszinüeket lehet fel venni.

40. Észrevètel a raczokra nezve. — Komak.

— Törvenytelen születêsüek. - Katonak

gyermekei — Videkìek kereszteltetése.

Vizsgálataim elsö szakaban egye ‘.ülàa varosi telekköny

veket dolgoztam, es hasznaltam fel következteteseim meg

allapitasara; azonban nem sokararea lattam, mily teves esa

pasban haladhat a kutató legtisztabb szandeka mellett is, ha

csak egy forrast hasznal, es annak egyoldalu adataibòl alkot

nem eleg nagy elövigyazattal szabalyokat.

Az anyakönyv vizsgalasa alatt igen termeszetes hogy

mind azon налитые is feltalaltam, kik az egyhazi tenyke

desekre akar esketes, vagy kereszteles, akar halal altal 5201111
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tak; de ezeken kivül rok más lakòt is ismertem meg, es èpen

a polgarságnak és a. köznépnek zömèt, melynek neve hol itt, hol

ott fordult elö. Она]: az kar, hogy meg ez idètt divatba nem

volt a szülek vagy komák polgári allasait is az anyakönyvekbe

feljegyezni, mi шт statistikai adataink bizonyara mêg szaz

szorta èrdekesebbekke valandottak volna.

Mindazaltal igy is sokra nèzve adnak felvilágosìtast,

mire а nem fürkèszö, hanem csak kivancsi lapozgatò nem is

gondolna. — Peldául: a telekkönyvek nyomán azt hittem,

hogy a szerbek közt7 azon egynehányat' kivève, kik mint

graecocatbolz'ci nyilván emlittetnek, a többi mind, kik ráczok

nak neveztetnek, disunitusok; ès ime e matriculában igen

sokan elöfordulnak az elsö rubrikakban; miböl igaz ngyan,

hogy azt meg nem lehetne következtetni, hogy görög-katho

likusok; mert ha azon korban talan meg nem birtak volna

sajat görög-nem-egyesült pappal, êpen nem lehetetlen, hogy 

azon egyhazi tènykedésre а. katholikus templombal mentek;

azonban van még egy IV. féle rubrica is, t. i. a bérmálfak

nèvsora, melyben sok тог név fordul elö, ezekröl tehat mar

alig lehet feltenni, hogy ròmai katholikus püspöktöl e szent

séget felvettêk volna.

Észrevettem tovàbba, hogy a kereszteltek nevei gyakran

kisebbitve irattak be; mint:

1690. Szennyes Panna.

1691. Morocz Istók, 29. l.

» Kovacs Panni, 14. l.

1692. Sebesy Marinka 44. _1.

1693. Arbaj Marinka. 69. l. talan: Árvay I?

›> Biriny és Dóczy Panna. 335. l.

>› Szentmiklósy Katha. 53.1.

>> Szebesy Katho. 53. l.

>› Lukacj Erzik 327. 1. vagy Örzse is. .

› Turkova Marka es Pala 329. 1.

» Wulñn Mariandl. 327.

A kůlönfèle nyelvü lakossag ùgy latszik a közeletben _

nem igen elegyedett össze a telepités kezdetên, mert a magya
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rok komaknak rendesen magyarokat, a németek щи nyelvü

baratjaikat, hitták meg. Igy:

1691. Baranyai Mihaly komái: Posonyi István, Mêszaros

Erzsèbet és Szives Katalin. 23. 1.

› Kovács Andras ikreinéll Gongetho Marton (Gombkötö)

és Szepessy Katalìn; Lakatos István ès Szu Örzse.

» Pap Mihalynal komak; Val-ga Janos és Judith, Sallaj

Mihaly, Molnár Xaveria. 19. l.

» Istvángos Györgynêl: Tatar István, Csiszar Mihaly,

Szabo Susanna, Gombos Judith. 26. l. stb. ellenben a.

nèmeteknèl:

>› Klainsok Henrik Janos komaì: Honcz Daniel Otto,

Vajnert Fridrik és Keplin Caeoilia; Tekker Anna Maria

Scheidlin Anna Margareta. 18. l. .

› Esenprukker Fülöpnêl: Albek Janos Gaspar, Jaskò,

Mihály, Suchentrunk Janos György, Albekin Maria

Erzsêbet, Jaskin Eva. Rosina, Suchentrunkin Anna.

Maria 20. l.

ъ Ebner Tamás komái: Hauer Janos és Haverin Éva,

Thurnin Johanna. 26. l.

» Rott Jakab komái: PuheherPal,Faifer Kristof Lörincz

Banovszky Jakab és Istvanna, Pattnerin Katalin, Kro

krin Anna. Maria, Huerlaufíìn Anna Maria. 25. l. stb.

Feltünö mêg a nêmet polgarsagnál, hogy majdnem

mindeniknek két паду több keresztfneve jegyeztetik fel.

17m/c emiittetnek; 1691. 20. 24. 1. — 1693. 61. 70.

120; — 1698. 189. 1. és 1699. 223. 1.összesen 9 év alatt 7

esetben.

Törvénytelen gyerekek ritkan fordulnak elö.

Igy 1691-ben aprilis 5-èn Katalin: Patre ignoto, matre

inhonesta necdum maritata; majus 3-an István, patro inscio

matre Susanna mer. (meretrice.) 14. l. Majus-ban Пете/с emlit

tetnek 20. l. October 10-ên Pater putatitius Kral, quia ex

matre inhonesta Maria Anna Straumbergerin. 26. l. továbba

a 28. 119. 136. 144. 154. 158 lapokon is fordulnak elö раст

ignoto. '
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1692. .lan. 25-eu patre ignoto 31. 1.

1693. az atyai névnek hely van hagyva. 61. 1.

1698. Ignoto patre 182. l. 197. 198.

» török leanytól 187. 1.

1699.. 207 és 215. lapokon az atyának hely van hagyva. Oct.

28-an pedig ez all: Patre G. D. egyèb semmi.

Külön emlittetnek a katonak gyermekei: vagy az eared

nek magnevezése'vel, mi nêmi êrdekkel bir, vagy mint vagi

castrenses szamláltatnak elö. '

66. 147. 155. lapokon infans castrensis-ek.

1692. Vagi castrenses hozatnak fel a 37 — 40 és 1693-bòl

a 57-ik 1.

1690. Majusban regimen Richardianum fordul elö 235. 1. miles

egregius Petrus Lingek.

1696. eopulatus Stannes Székely castrensis e Naiburgico

regimine. 254. l.

>> copulatus Jtephanus Szücs ест-766768 caesareie 257,~ es

Torma Janos et aurígis caesareis 255. l.

1697. copulatus Simeon Altringer ex regimine Dietrich 258.1.

» Hörmann György pirobolista 1'. 261.1.

1698. Pater Josephus ех Regimine сатьеш 189. 1.

» » ex regimine Prine Vadimon Р 190. 1.

» Testis Dominus Capitaneus Princz Vodoma? 270. 1.

>> Pater eastrensis ex Regimine Heisteriano. 194. 1.

» T Mathias Geist Regiminis Haisteriani, Musterschreiv

ber seu scriba. 296. 1.

>> 1- Wilhelmus Kaufmann sub Regimine Printz Savoye

(non tamen qua obligatus) 272. 1.

>> Pater Carolus Lanckj ex Regimine Ватина ( ?) talan

ez is Savoye (Р) patrino Jacobo Süts huius regiminis

~ Fuczermaister (talan Schüzermeister ?) 195. 1.

1699. infans castrensis ex Regimine Tö-eham. 204. 1.

» Sepultus Simeon Steiger miles ex Regimine штат

biamo. 308. l.
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Katonai föszemelyek közt emlittetnek:

1697. Joannes Detrich de Glockes-Berg Colonellus 160.1.

1697. Per. et Gen. Dominus Jacobus Antonius вашем

ler; Suprem. Commiss. bellicus Budensis; Franciscus de

Buchingen Zeug-Lieutenant Budensis; et G. Dnus Joann.

Nicol. Wilfersheimb Annoniae Commiss. Budensis. 288. l.

1692. Georgius Kemerer, Supremus pontium S. С. R.

Mattis. Magister. 36. 1. S. С. Mattis Pontz'um magister JGann.“

Georg. Schmid, uxor Anna Maria Schmidlin.

1698-ban die 2 Junii infans baptizatus nomine Ferdinan

dus, Patre eœfamz'lía Serenissimi Regis Poloniae, Stephanus

Farkas, Maria Magdolna Farkas. Patrini, Caspar Urbanus

Konrad, Patrina Virgo Regina Sabina Gruberin; adstantes

Michael Lener cum sua consorte Anna Maria. 179. 1.

Mily keves lehetett meg Pest vidêken a pap, kitünik

abbòl, hogy a falukbòl is behoztak a csecsemöket keresztelêsre;

pêldaul: Csaba'ról a 125, 133, 138, 150, 159, 174. es meg

1698-ban a 188. ll.; Kerepesrò'l 1698. 197; Howalli-rôl? (K0

vaesi?) 1899. 205. 1. _ Ó-Budáròl. 118. l.; Pelota-dl, 1698.

193. 203. l. SZ. Endréröl. 159. 1. Stb.

1698-ban Marcz. 18-an I ex Ocsa infans ibidem per praedi

cantem baptizatus nomine Juditha,per me Georgium Koloesányi

plebanum Pestiensem sacris liquoribus inunctus. Adstautes.

fuerunt Michael Cziszar et Helena Csizlnadia.

1699-ben 4. Martii sepultus Michael Sarlaj aetatis suae

115. 307. 1.

41. A povlgárok neveik szerint valô tabla

zatai: a) a magyar nevüek; b) a nemet; c) a

szlav; d) a latin hangzasu;e)kü1önfele hang

zasu nevüek.

Következik a pesti polgársag nêvsorçzata amint azt az

emlìtett анусе/сбиты! gondosan összeallitottam. Legelsö sor

ban potolni fogja a hêzagot, mely a telekkönyvböl kiszemelt
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házi urak nevei felsorolásanál támadt,minthogy ehelyen nem

egyes polgárosztàlyròl lehet szò, hanem minden rangu, koru

és allapotû ember fordul elö. Továbbá., sokan talen öseikre,

vagy rokonaikra fognak e lajstromban akadni ; meglehet, hogy

màsoknak alkalom nyilik e puszta nevekböl mêg más, talán

fontos lkövetkeztetéseket vonni. Vêgre ha e lajstrom egyéb

hasznot nem hajtana, legalább lesz modjuk i'degen nevü pol

gùrtámainknak ezen elég bô nêvsorbòl ösrêgi magyar neveket

maguk számára. valogatni.



l'.

Magyar печи pesti Шток:

Aczaj (Acsaj) Péter. 1691.

neje Katalin.

Adoni Ilona. 1693.

. . . (Abcy.)

Apczj István, 1690. 1691. 1692'

1693; apa. egyszer, koma. 11-er.

neje Katalin.

Péter 1691. 1693. apa egy

szer,koma. 2. szer.

Arbaj (Arvaj '.1) Ваши .1693.

Marinka. neje.

Arbony (?) 1693. Katalin.

Baies кипы Mâria Susanna 1693.

Balas György 1690.

Katalin 1693.

Balog János 1693.

Sara 1693.

Balog (Balok) Ilona. 1693.

Erzsébet 1690.

Banyaj Erzse 1693.

Banj Erzsébet 1691.

Baranaj Mihály 1691.

Anna 1693.

Katalin 1693.

Ferencz 1693.

Baranj István 1690.

Baranya. István 1692.

Susanna 1692.

Benke Anna. 1691.

Веси István 1693. (Bécs, Bees.)

Anna 1693.

Benyus János 1691.

' Maria neje.

Bereny Anna. 1691.

Biriny Panna. 1693.

Bíecsaj Péter 1691.

Bodí János 1693.

Bodi Erzsébet 1693.

Bodoczy István 1693.

— Erzsébet (Bodocz) neje.

Bodnar Susanna. 1692. Nyer

gesné.

Bognar Susanna 1693.

Borbíl_(Fogarasy Mihál lásd. Foga

rasy 1693.

Bugyi István, apa 1691.

Capitan Mátyás 1699. (Kapitan

маге) 1698.

Chymer Mihály János 1691.

Comaromi János 1691.

Csaplar Margit 1691.

Csibak János 1691.

Csibér Boldizsár 1691.

Katalin neje.

Csifa Benedek 1691.

Csinger Anna 1690.

Csizmazia. György 1691.

Csiszar Mihály * 1691.

* Csiszár Katalin 1693.

Csiszár Péter 1693.

Csitári Katalin 1690.

Csukor (?) 1697.

Barbara Csukerin ;

1697.

Csusz (Csósz) István 1691.

Czak Péter (Csák) 1693.

Czako Endre 1691.

Czegledi István 1690—1691.

neje
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Czegledi Anna neje (Farkas) 1690.

_ András 1690.

David István 1691.

Demindi István 1693.

_ Susanna 1693.

_ Erzsébet1693.

Desini Katalin 1693.

Diak János (Egregius Dnus) 1691.

* Dimind Susanna 1. Demindi.

Docz Panna 1693.

Domany János 1691.

Egri Endre 1693.

_ Anna 1693.

Endredi István 1693.

Eötves György 1693.

_ Dorottya 1693.

_ Mihály 1693.

Erdélyi Márton 1691.

Erdos István 1690. (Erdus.)

_ Ilona 1690.

Erdös Katalin 1691.

Erdus Miklós 1693.

Erni Sebestyén 1698.

Eszéki Simon '1693.

— Маша 1693.

Farkas István 1691.

_ Susanna 1691.

Fehér Miklós 1688.

Fehérházy Jakab 1693.

_ Katalin 1693.

Fejes János 1693.

_ Mária 1693.

Fekete Katalin 1691.

Felecskei Mátyás 1691.

_ Katalin 1691.

Ferenczy György 1693.

Ficsur Ursula 1691.

_ Erzsébet 1693.

(Ficsür) Erzsébet 1693.

Fodor Katalin 1691.

Fodori Gergel 1693.

Fogarasy Mihály 1692.

_ Erzsébet1692.

Föredi András 1690-3. (Phiredy.)

Fösy Márton 1693. (Fůsy.)

 Fösy Ilona 1693.

Föstes János 1691.

—- Susanna . . . Füstüs p. 331.

1693.

Fügedi Marton 1690.

_ Mihály 1691.

Fi'istes Endre 1692.

_ Susanna 1692.

Galns Kata 1691.

Gaspar Erzsébet 1691.

Gazo Mihály 1693.

_ Gombos Juditha. 1691.

Gombkötò' Marton ) vagy Házi

_ Katalin ) матом 1698.

Kömkötö.

Gombkettö.

Gombkötö.

Gongethö.

Göndör Báliritl 1691. (Gönder.)

Görög Susanna. 1692.

Gyilani Ferencz 1690.

Gyöngyösi János 1690.

Hagylnási János 1690.

_ Juditha 1691,

Hajdu Marton.

Harang Mihály 1692.

Hasi Marton.

Házy Marton, l. Gombkötö.

Hasznos István 1690.

Hegedüs János 1690. (Heghedüs.)

_ Erzsébet 1690.

Herczeck Pál 1692.

_ Ilona 1692.

Herczegh Erzsébet 1690.

Heredj János 1693.

Hinöl Katalin 1691.

Hollosi Ilona 1691.

Horváth György 1690-93.

_ Marton 1692.

_ Maria 1692.

_ Miklos 1691.

_ Anna 1691.

Horváth >Péter 1693.

_ Maria.

Huszár István 1693.
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Idal Mihály 1691.

— Katalín.

Istvángos György. 1691.

_ Anna.

István Diák Susanna 1693.

Janos Sophia (Janosi) 1391. Sötér

Ferenczné.

Jaszberenyi Mihály. 1690. (Jacy

berini.)

_ Anna.

Jobbagyi Susanna (Jobbadi)

1691-93.

Juhász Endre 1691.

_ Erzsebet 1691.

_ Ilona 1693.

Kalaj István 1691.

Kalle Mihály 1293.

Kaloczay Peter 1693.

Kapczi István 1691.

Karol Susanna (Karoli) 1693.

Kasza Benedek 1691.

_ Ilon-i 1693.

Katona István 1691. katona.

_ Erzsebet 1691.

Kecskemeti György 1601.

Kelecsenyi Borbala. 1693.

Kender B_alint 1691.

_ Ilona 1691.

Keresei Adam 1691. (Kenyerej.)

Kis Márton 1693.

~ Juditha 1693

_ Anna. 1693.

_ Gergely 1693.

- Mihály 1893. >

_ Katalin 1693.

_ Pál 1692.

_ Erzsébet 1692.

_ István 1692.

_ Ursula 1692.

_ Endre 1690.

— Judith 1693.

— Mátyás 1690.

_ János 1692.

_ Dorottya 1692.

Klenj Mihály 1691.

 
Klenj Erzsébet 1691.

Kocsis Gaspar 1690. '

Kolar Maria 1792.

Kollat Erzsébet 1691.

Kolonj Katalin 1691.

Koronczo György 1693.

Koszoru Susanna 1693.

Koszorus Erzsebet 1693.

Kovács Anna, (Kovaz Panni) 1691.

_ Endre 1691.

_ Jakab 1632.

_ Box-bala 1692.

_ István 1691.

_ Dorottya leáuya.

_ János 1691.

_ Katalin 1691.

_ János 1690.

_ Erzsébet 1690.

_ Katalin 1692.

_ Mátyás 1692.

_ Anna 1692.

——— Peter 1693.

_ Judith 1693.

Kurch Fei-encz (Argelia) 1693.

_ István 1691.

Küvesy Pal 1691. (Kövesy)

_ Susanna. leánya.

Lakatjártó István 1699.

Lakatos István 1691.

_ Andras 1691.

_ Illona 1691,

Laky Istváii. 1690.

Lazar Jakab 1691.

Leheczki Erzsecet 1692.

Lenti Gergel 1692.

_ Agnes 1693.

Lendvaj György 1693.

_ Susanna 1693. (Lindvai)

Lorinczi György 1691.

Lukacj Erzik 1693.

Lukanj Demeter. 1691.

Maak Katalin 1692.

Makaj István 1691.

Manyai Endre 1691.

Marko Marton 1691.

AKAD. Énrnx. A тбвт. тип. Köuńsön. 1873. 14"
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Máté Jakab 1693.

- Maria 1693.

Meczö Mátyás 1693.

— Katalin leánya. 1691.

Mechesz Jakab (Méhes ’9) 1691.

— Katalin, Mechin, Mechezin

Mesezin, Mechersin, Melichi

sin 1693.

Mészáros Anna 1690.

— Anna Sussanna 1693.

~ Anna Erzsébet 1693.

- Erzsébet 1691-93.

-—- Marton 1691.

-- Katalin 1691.

— Sandor 1691-92.

_- Katalin 2691-92.

Mihalczi István 1692.

- Susanna 1692.

Mindszenti Erzsébet 1690.

Mocok Endre 1691.

Molnár Anna 1691.

— György 1692.

- Illona 1692.

- Kata 1690.

-- Jakab 1699.

— János 1693.

-— Katalin 1693,

— Maria 1690.

- Xaveria 1691.

Monori János 1691.

-— neje ?

Morocz Istók 1691.

— Katalin 1691.

Nadasdy Dorottya 1693.

- Margit 1692.

Nagy Adam 1693.

- Dorottya 1691.

-~ Anna 1693.

— Albert 1690.

-- András 1690.

— Gergel. 1692.

—— Gyere 1691.

—- Jutka 1691.

- György 1693.

— 3211105 1691.

 
Nagy Susanne. 1691.

-- Katalin 1691.

- Mátyás 1691.

- Márton 1693.

—— Katalin 1693.

Nemed Helena 1690.

Németh Erzsébet 1693.

- János 1692.

- Susanna 1692.

Nivas György 1691.

Novaki Lukács 1691.

— Katalin 1691.

Nyerges Mihály 16 92. (Susanna.)

Oetves Dorottya., v. Eötvös.

Orbán János 1693.

Orosz Imre 1693.

Paesi János (Paksi)

- Erzsébet 1691.

Padaj Jáscos 1692.

Palfy katalin 1693.

Palotaj Gergel. 1693.

Pap Katalin 1693.

— György 1691.

- Mihály 1693.

-- Susanna 1695.

—— János 1690.

—- Judith 1690.

—— Pál 1691.

Pavaj Endre 1692.

— Katalin 1662.

Perecz György 1691.

_ . Maria 1691.

Pesthi Maria 1693.

Pesti István 1693.

Peter Ilona 1692.

Petricziczy János 1690.

Pipa Lukács (pipacsináló) 1690.

- Katalin 1690.

Pócs Mihaly. 1690.

Ponthegyi István 1691.

Pööcz Mihály 1622.

Posoni István 1690.

Posoni Marton 1693.

- Katalin 1693.

Pozsonyi István.
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APozsgaai István 1693.

 Katalin (Mészáros 1693.

LSaghi Endre 1692.

— Juditha 1692.

Salay István 1691. (Szalai)

'Sallay János 1690-92.

- Erzsébet 1690-92.

_ Endre 1693.

_ Anna 1693.

Say Ferencz 1691.

‘Sallaj Ferencz 1699. (ватта)

îSebesj Katalin 1691. Házyné.

_ Marinka.

Semberi István 1693.

- Anna Mária 1692.

fSobbj János 1691. (Szobi)

-Sos Anna. 1693.

îSötér Fereucz 1691. Sötér, Sútör,

Sütör, Sutir.

— Tamás 1693.

- Susanna (Mészáros) 1693.

-— Anna 1698.

ïSzaki Szusanna 1693.

дБиаЪб András 1691.

_ Ferencz 1691.

_ Mária. 1691.

_ István 1693.

 Ilona 1690.~

_ János 1693.

_ Katalin 1693.

 János 1693.

»_ Erzsébet 1693.

— János 1692.

_ Anna. 1692,

_ Jakab 1691.

- Mária 1691.

 János 1692.

— шага. 1692.

— Judit 1693.

_ Mihály 1691.

— Miklos 1693.

- Katalin 1693.

_ György 1693. Mária 1693.

~_ Susanna (Szunyogh Imréné

1691.

 

Szadaí János 1693.

Szalonnás Katalin 1690. Fügediné.

Szantaj Illoua 1693.

Szántó Borbala 1602. inhonesta.

_ РЕП 1692.

_ Illona 1693.

Szappanfüzü Péter 1693.

Szapongja Mihály 1693.

Szazdi István 1692.

_ Erzsébet 1692.

Szeczey István 1693.

Székely Erzsébet 1690.

Szél István 1692.

_ Judith 1688.

Szeles Maria 1693.

Széles Mária 1691.

Szeleschin (Szöllösy) Mária 1693.

»- Anna 1693.

Szemeredy Benedek 1692.

_ Judith 1692.

Szemerédi Pál 1690.

Szennyeä Panna 2690.

Szentes Anna 1690.

Szentey (Szentei) Mátás 169 3.

(Erdös Katal.)

Szentiványi István 1690.

— Erzsébet 1690.

Szent Miklósy János 1699.

—— Kata. 1693.

— István 1693.

Szép János 1699.

Szepesy Mihály 1691. Katalin,

Házyné ; Gombkötö Marton.

Szeredi Ferenoz 1692.

- Erzsébet 1692. Mészáros.

Szerelnény János 1690.

Sziártó Márton 1699.

Szigedi Ferencz 1691. (Szegedi)

- Mihály 1692.

’ _ Katalin 1693.

Bzigyártó János 1691.

Szily István 1691.

Szorad György 1690.

— Susanna 1691.

Szu Erzsébet (Szuhín) 1691.

14*
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Szücs Anna 1692. (Szücs)

_ Ferencz 1692.

_ György 1692.

_ Katalin 1692.

_ István 1693.

_ Judith 1693.

_ Istvan 1692.

_ Lucza 1692.

_ János 1693.

_ Anna 1693.

_ Janes 1691.

_ Kata. 1691.

— Mátyás 1690.

_ Anna 1690.

_ Mihály 1692.

— Erzsébet 1692.

_ Péter 1692.

_ Anna. 1692.

Szülecsi Pá1 1693. (Szöllösy.)

Szunyok Imre 1692. (Szunyog.)

_ Susanna 1693. (Jobbágyi.)

Takaes János 1691.

Tamasj Istvan 1690.

Taris Ferencz 1691.

Tatar István 1691.

_- Juditha 1692.

_ Susanna 1691.

Tengerj Judith 1693.

Tizenháromvárosi . . 1697. (Sárvdr

ñlialisa 13 város.)

Thasy Anna (Szaday Jánosné)

1693.

Tolnai Katalin (Paksiné) 1691.

Tonai János (Tolnai) 1688.

Tott Anna 1691.

_ Erzsébet ,

1691.

Tott Ferencz 1692.

János leánya

 

Tott Magdolna 1692;

Toth János 1691.

_ Mátyás 1692.

_ Katalin 1692.

— Mihá1y1688_1693.

— Juliana 1688-1693

_ Katalin 1691.

_ Samu 1691.

_ Anna 1691.

Török Margit 1693.

Törük M. Theresia 1693..

Türök Katalin 1693.

Turaj Anna 1691. _

Ujfalusi István 1690.

Ujvári Mihály 1693.

Vadas Erzsébet 1693.

Varga János 1692.

_ Judith 1692.

_ Péter 1691.

_ Katalin 1691.

Vecsei István 1693.

_ Katalin1693.

Versegh Istvún 1688.

_ Katalin1692.

Versegi István 1692.

_ Erzsébet 1692.

_ Barbara 1693.

Vezekini Mihály 1692.

_ Dorottya 1682.

Vilkei (Bilkei, Mátyás 1691..

Virág Lukács 1693.

_ Maria 1693.

Zadori Mihály 1691.

Zoldan Katalin 1693.

Zoldanj Laszlo 1693.

_ Judith 1693.

Zoldos István (Soldos) 1692..

_ Anna 1692.
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II.

Pesti német nevü polgárok.

.Aaur Marton 1693.

_ Ursula 1693.

Aker Lipót 1690.

Alber Gáspár Jáuos 1691.

_ Anna Cattar. Alberin 1693.

v.Ainemer Menyhérd alias Kheppel

Cecilia Keplin 1691.

_ Maria Aînemerîn 1693.

_ Anna » 1693.

Aiser Samu 1693.

_ Anna Cathar. Aìssertin.

Andl Maria 1693.

Baumamu'n Cath. 1693.

Bettlerin Mar. Elis. 1693.

Berthoñ'er Endre 1692.

Birker Pál 1691.

_ Erzsébet 1691.

Bittner János 1691.

_ Johanna oath. 1891.

_ Maximilian 1692.

_ Katalin 1692.

Bogner János 1691.

_ Dorottya 1691.

Botler Tamás 1692.

_ Maria Magdolna.

Braxmair Gergel 1700.

Burgstoller János 1691.

`Gaiser Antal 1691.

Cimermon Jakab 1691.

Christ Gaspar 1693.

Conzn-Mjllner Pal 1693.

Ursula 1693.

’Creitzweger József 1692.

_ Maria 1692.

Czimerin Rosina es Susanna 1691.

Сашей Maria 1693.

Ebnerin Elisabeth (Ewnerin) 1691.

Ehrenreich Pál 1694. (Ernreich.)

Ehrenwolf Pal 1691. Ehren/101]'.

 

Ehrenwolf Katalin 1691.

Esenprukker Fülöp 1691. Eschen

pruckher.

— Barbara 1691.

_ János 1691.

Faifer Kristof Lůrincz

(Pfeiffer.)

Faller Mihály 1691.

Felner Fülöp 1691.

Fîncingerín Agata 1693.

Finken Dorottya 1691. (Finkin.)

Forstherin Ilona 1682.

Gasper János 1693.

Grajmarin Maria Anna 1693.

атлета Barbara 1693.

Grund-Lechner.

Намет Lörincz 1691. (Heisler.)

_ Dorottya Haizlerin.

Hauer János 1692.

— Ursula Auerîn.

Haw' Jáuos 1691.

_ Eva Haverin 1691.

Hauptmonsberger János - György

1690.

Helmpergerín Maria 1693.

Heris Samuel 1691.

_ Maria Herissin 1691.

Heris Mihály 1693.

_ Erzsébet 1693.

Herold Henrik Sigfrid 1692.

_ Veronica Benina. (Нет)

Hevler Mih. Miksa 1690.

Hochmann Michael 1693. Grosus.

_ Maria Cecilia 1693. Dnus.

Honcz Daniel, Otto 1691.

Honner Janos 1690.

_ Anna, Maria 1691.

Hopferberger Kristóf 1694.

Hoffer János 1691.

1691.
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Holder'manm'n Eva 1693.

Huerlanûïn Anna, Maria 1691.

Huberin Cecilia 1693.

Huiber Adam 1693.

Hulczmann Conrad 1693.

_ Anna, Maria 1693.

Iñ`e1 Anna 1691.

Kaber György 1692.

_ Anna 1692.

Kain Abraham 1693. (Cain.)

_ Dorottya 1693.

Katl Maria 1693.

Karpfenstein Franz, Josef 1693.

(Karpnstein) Karpnstan.

Kapfberger Endre 1692.

Kaiserin Anna Maria 1691.

Kaiser Johann Anton 1691. con

fer. Caiser.

Karnerin Anna Maria 1693. Ker

nerin, Khemerin.

Kemerer György 1692.

_ Maria Khemerin 1693.

.Kepel Menyhérd 1692. Khepfel,

Kcheífel, Köpel, Khepjlin, Kep

1111, Köpplin, сбыт, Кер1е11п,

Chöplin.

_ Maria Susanna 1692.

_ Christina 1691.

_ Anna Maria 1690.

_ Cecilia 1691.

Kerber György 1691.

- Ursula 1691. Sedlstaggerin.

Kettin Margar. 1693.

Killer Jakab 1692.

_ Mar. Magd. 1692.

Klaínsok Henrik János 1691.

Klainhakkel György 1691.(K1an

hakkel.)

_ Maria Susanna 1691.

Kleszner András 1693. Y

Klimer Mihály Janos 1691_93

(Klemer, Klimmer et Chlinger.)

_ Susanna 1691-93.

Klingenmaier Endre 1691.

Knaus Ferencz 1690.

 

Kinehalter Pál 1691.

-— Katalin 1691.

Khalcher Marton 1693.

-—— Maria 1693.

Khalinger Kristóf 1692. Chalinger.'

— Maria. 1692.

Kharnin Dorotya 1691.

Kheleber Mátyás 1693.

- Katalin 1693.

Kolbacl'ier> Math. Lambert 1692.

(Kulpocher, Kulpecherin.)

- Rosina 1692.

 Anna Theresia 1693.

Konin Dorottya 1691.

Kramel María Helena.

Kramer Fülöp 1692.

- Anna 1692.

Kresner Joseph Andr. 1693.

Kriemer Boldizsár,Kriemerin 1 693 ._

Krieneburt Pal 1693.

Krok'rín Anna Mar. 1691.

Krumperger Kristóil 1691.

Kurtzin Anna Maria 1693.

Knsmon Tobias 1691.

- Maria Marg. 1691.

Lebiu Justina 1693.

Leopoldin Katalin 1693.

Linzer János 1693.

_ Anna Kathinka 1693.

Luckemprocher Stanislaus 1694.

Madauer György 1692. Maria Ma

dauerín.

Majchelin Anna 1693.

Marmilner Boldizsár, Maria 1692.>

матем Dorottya 1693. '

Merkel János Sandor 1692.

Michel Mátyás János 1690.

Milner János Theresia 1692.

Milner Gergei, Anna, Maria 1692..

Millner Mátyás, Katalin 1693.

Mikserin Katalin 1693.

Mischlerin Maria. Dorottya 1693.

Mörlin Mar. Magd. 1693.

Mosler János Antal 1692. (Mosele.)

Nachtigon Samu 1691. Nochtikol.
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Ningoczer Marton, Anna, Maria

1693.

Nodnaglin Isabella 1690.

Oberagnerin Julina , Maria Ju

liana, Catharina 1693.

Paxnaider János 1699.

Рампы-111 Johann Cath. 1691.

Peger Jakab 1691.

Pezenraiter János 1695.

Pilcher Pal 1690.

Pirkher Ран, Rosina Pirkerin, Pier

ger, Pirker 1692.

Pittner János Miksa 1690.

Plutmagger 110. sz. ház.

Pless Hellfried Ferdinand 1692.

Podlin Margit 1690.

Pollermann Mátyás 1692.

Prener György 1691.

Preser Pal 1_691.

Pres-li Maria Margar. Preslin.

Properger Anna Maria Properge

rin, Promberger, Bropergerin

1 69 1.

Puch Mihály, Rosina 1691. There

sia Puchin 1691.

Puheher Pal 1691.

Pücz Mihály 1691.

Pulsinger György, Erzsébet 1692.

(Pulsinger.)

Raniker Péter, Katalin 1693.

Ramensdorferih Cathar. 1699.

Rheck György 1692. (Rek.)

_ Margit Rhekz'n 1693.

_ Maria Rekín 1693.

Riedr János, Regina. Riedin 1691.

Ritt Jaka'b Ján. Anna вить 1692.

Rodumpooher György 1991.

Romler Ferencz, Maria Romlerin

1691.

Rosbe'r Ilés Maria. Klara 1691.

Rosen Ursula 1693.

Rott Jakab 1691.

Ruckr Anna Rosina 1693.

Saller Jakab Margit 1692.

Saengel Mathias 1692.

  
Sax Simon, Benigna Saxín 1692. ~

Schaidlin Anna Margaretha 1691.

Schelp Péter ; Gunegundis 1693.

Schiworcz Henrik 1691.

Scheingestock A. Maria 1693.

Schennperg Kristof 1692. Mag~

daléne Schoenpergerin 1690.

Schiz Maria 1693.

Schlosserin An. Margaretha 1693.

Schmidh György, Maria, Anna,

Maria. 1690. Sohmidtl, Sehmjdl,

Smith.

Smithauer Tobías Ernraich 1691.

Sefenperger Kristof, Magd. 1692.

Sekelkeldin Katalin 1693.

Sessler Illona 1691.

Sig Mihály, Baldpura Sigin 1693.

Siklin Borbala. 1693.

Sipter Mátyás 1692.

Sosein Veron. Cath. 1693.

Srot János 1693.

Stanandenderin Ursula 1693.

Staneder Tamás 1692.

Stanederin Katalin 1693.

Stanprecher György, Katalin 1692.

Steierman Gaspar 1690.

Staunbergerin Anna Maria 1691.

Suchentrunk György 1691.

Suchnerin Margit 1.691.

Svaaidl Jakab 1693.

Szajerin Barbara Maria 1692.

Tambeck Kristof A. Maria 1693.

Tekker A. Maria 1691.

Theñ`e1 Mátyás, Krisztina. 1691.

Thurmin Johanna 1691.

Till György 1691.

Thasner Tamas 1692.

Thasner Mar. Magd.  Thosner,

Taschnerin Topñerin 1693.

Topfel Matyás Krisztina 1693.

Trenkher Mátyás; 1692.

Trinkhal Anna Elisabeth 1693.

Thepfel Mátyás, Anna Maria 1693.

Tösler 1699.

Torickner Mátyás 1699.
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Trescher Ferencz 1 69 1.

Uberin Uliana 1693.

Vajnert Fridrik 1 69 1.

Viereck János Vilmos 1692.

_ Maria Magd. fiereckin 1693.

Wantzin Gertraud 1693.

Waertherin A. Maria 1693.

Wainsuhenk János, Anna 1691.

Wennigin Barb. Theres 1692'

Wenterfues András 1692.

Widmann Mátyás Sofia 169 3.

Willhelmin Katalin 1693.

Wilfershein Nicol. 1682.

Willershaim Maria.

WinkI Theordora Elizabeth (Czae

sai-né) 1692.

Wocht Godefridus 1691.

Wulfin Mariandl 1693.

Ziglerin Regina 1693.

Zodr Eva. 1693.

III.

Szláv hangzásu nevek.

Babicz Anna 1693.

Baeziditsek György 1698,

Banowsky Jak. 1691. (Banoczky.)

_ Katalin 1692. (Panow

schin ?)

Bobics 1692.

Bobitha Katalin 1693.

Bobitja Maria 1693.

Bobiz Péter 1694.

_ György 1693.

_ Katalin 1693.

Bobovics Mihály 1692.

Bovich János 1693.

_ Maria 1693.

Bowith György 1693.

_ Katalin 1693.

Chmelik András 1691.

_ Borbala 1691.

Csernovics Ferencz 1693.

_- Mihály 1693.

Czernok Maria 1693.

Отшив M. Anna 1693.

Domanj János 1692.

_ Erzsébet 1692.

Dwoleschíntzky Wenczel Miksa,

1691.

Francok Anna. 1693.

Frits András 1693.

_ Katalin 1693

 
Fridrichovszky András 1697.
Geresicz Susanna 1693.A

 Gryurka Lucia 1693.

Hrcsn Wenczel 1691.

Ivan Katalin 1693.

_ Maria 1693.

Kubiczkova Barbara 1693.

Kakulja Anna 1693.

`_ Erzsêbet 1693.

_ Ilona 1691.

Janik Kristof 1691.

_ Anna 1691.

Jaskó Mihály 1691.

_ Eva Rosina 1691.

_ Maria Gertraud 169 2.

Jelinek Wenczel 1692.

Jícsin Mihály 1692.

Josit Dorottya 1693.

Kalacska István 1693.

_ Ilona 1693.

Kalkovicz János 1691.

_ Ilona. 1691.

Koczurek Vitus 1692.

_ Katalin 1693.

Копа. Ferencz 1692.

Krajczovics Katalin 1693

Kral György 1691.

Kupcsiezka A. Maria 1692.“l

Lakovicz Marton 1693.
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Lasicz Peter 1692. Putanicz Ferencz 1693.

_ Terezia 1692. — Ignácz 1693.

_ György 1692. Roznik Mária 1693.

_ Terez Lasiczin 1692. Saborska Maria 1691.

Lubicz Miklós 1694. Smetana Mátyás 1693.

Lukaczovicz S mon 1693. _ Katalin 1693.

Manik Susanna 1691, Staillcka Katalin 1692.

Miszanek Öcse 1690. Stanovicz Anna 1697.

Mokra Anna Castharina 1693. Stipan Illona 1693.

Nikta Gabor 1692. Strbay Joann. Samuel 1693.

_ Ilona. 1692. Stoicz József 1693.

Novacz Miklòs 1691. Stoiczy Maria 1693. _

Novak A. Maria 1693. Szalanszky Mihály 1693.

Pamith Magdolna 1692. Szilevicz Miklós 1693.

Panonschin Jakab (Lanio 1691. _ Leonora 1693.

Paulovicz Endre 1691. Szimouovicz Peter 1693.

Paulowan Maria 1693. Szirek Mária Krisstina 1693.

Peterczicz János 1693. Sztocznovicz György 1693.

_ Katalin 1693. Tapuska András 1691.

Petrovicz Lukas 316. Ticzar Dorottya 1693.

Pippina Susanna 1691. Tonkova Pala 1693.

Pipis Mihály 1693. г Tukwicz Mihály 1693.

_ Erzsébet 1693. _ Anna 1693.

Plichta Maria 1693. Turczia Anna 1693.

Posega Mihály 1691. Turkova Marka 1693.

Poseva Katalin 1693. Urbanovszky György 1693.

Prian Moricz 1691. Vezelli Dorottya 1693.

Priknek György 338. 1693. Vostonerski Bonifacz 1697 .

Putanicz János plébános 1693. Wognicz Endre 1691.

_ József 1693. Zlatár Mihaly 1692.

IV.

Latin hangzásuak.

Aurifaber Miklós 1692. Gothurnarü Susanna (Czizmadia),

_ Juliana 1692. (Eötvös vagy Koturnati 169a.

Gürtler ?) Elia Katalin 1693.

Cesar Johannes Albrecht 1692. 1. _ Maria 1693.

Winkl. Hubertus Joannes 1692.

Csisarini Dorottya 1693. -- Anna Maria 1692.

Cilia Maria 1693. Larma Sebestyen 1692.

Cothiny Clara 1693. _ Catharnia Larmin 1692.
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Literatus Janos 1691. Salphi János 1691.

Menegati Joan. Baptiszta 1691. _ Margita Salvin Szalve 1691.>

Merketolin Ferindta 1691. Specular Susanna (Speculari) Do

Passerin György 1691. rottya Klimer Mihályné 1693.

Polonus Stephanus 1690. Lengyel.

Rasciana Neda. 1693.

Turpis György 1693.

i _ Borbála 1693.

V.

Klllönféle hangzásuak.

Cheam Abraham 1691. Levin Illmus Dnus Georgius 1692..

_ Dorottya 1691‘ Olphoch György 1692.

Csimeg Joam Guilielem 1692. _ Erzsébet 1692.

Csarabi Mátyás pap 1693. Trief Mihály 1692.

Hurnes Simon 1692. _ Katalin 1692.

_ Maria 1692. Werns Vilmos 1695.

Ibraham Anna Maria 1693. . _ Gestraud Wernsin 1693.

Jakabuj Maria 1693. Zernegg Kristóf de Schorfenstain,

Irakin Anna Maria. 1693. Eva Catharina 1693.

Kusmeli Maria 1693.

Összeállítva a lakókat neveik szerint, találunk: K

magyar nevü polgárt 468, ezek közt külön~ 231, az egésznek szá.- 0.48

néniet » » 285 bözö név van : 192 zaléka : 0.35

SZláV >> >> 116 33 0.125

latinos hangzásu 23 17 0.025

különféle » 19 13 0.020

Ezen tablazatból, hogy a magyar nevüek 25 hiany az

összes рыдать fela feszz'k, mig a név szerint felosztott házz'

uralt' közt (l. 1001.) egeszen mas aranyt talaltunk; mert a

nêmet haziurak mind a többi nemzetsêgüket mêg 37-el felül

haladtak, mi a telepitêsi viszonyok tekintetbe vételêvel ter-v

mészetesnek fog tetszeni.

Egyêbirant curiosumként mêg azt is kiszamitottam,

hogy a magyar nevüek közt van :

Horvat 7, Kis 15, Kovacs 15, Mêszáros 8, Molnar 9,

Nagy 13, Pap 7, Szabo 21, Szücs 18, Toth 12. S igy ezek

közt is nemzetisêget kêpviselök Horvítoïrl es Tóthok; testi

különbségel Шведа es nagyolc; a többi mesterségröl vette nevêt,n

és az eiïêle nevek meg mai nap is a magyar neveknek leg»

nagyobb rêszêt teszik.
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Mennyi érdekesnêl êrdekesb összeallitast lehetne mêgl

е gazdag banyabòl mas és más tekíntetböl koczkaztatni;

itten azonban elêg legyet a jô akarat, melylyel szandékom

bebizonyitani azt, hogy a, törtênêszre nêzve becscsel bir

hat a meddönek tetszö legszáraszabb kêzirat is, csak.

talalja meg a kulcsot, ше1у titkainak {шагаем elösegítsel;



п.

FÜGGELE'K.

I.

1483.

Nos Gallus Waci dictus Judex, Andreas Magnus Mathias Bor

memisija Johannes Farkas Jacobus Taxouij Michael literatus Grego

rius Kalmar, paulus kelemfewldi Matheus Seres, Valentinus Megery

Stephanus lapicida alter Valentinus'petrijcz et Blasius Nemegíj dicti

Juraticiues Civitatis Pesthiensis Memorie commendamus tenore pre

sencium significantes quibus expedit vniuersis Quod circumspectus

Stephanus literatus alias Judex, nunc vero conciuis noster, coram

nobis personaliter constitutus proposuit et sponte confessus est in

nunc modum. Quomodo ipse ad presens ardua conpulsus necessitate,

quoddam Maccellum suum in dicta Ciuitate pesthiensi inter msccella

hungaricalia in Vicinitatibus maccellorum hospitalis Ecclesie sancti

Nicolai Episcopi ab vna, et prouidi Benedicti Feijer conciuis nostri,

partibus ex altera existentem habitum necnon quandam vineam suam emp

ticiam Sijdo nuncupatam, in promontorio Vinearum oppidi Каталог

vocati in Vicinitatibus Vinearum in literis couuentus Belefontis de

Waradinopetrj clarius specificatarum existentem, habitam, que alias

prouidij Anthonij ŕllij condam petri Sydo prefujsset, simulcum eunetis

prescriptorum Macelli ac Vinee vtilitatibus et pertinencijsquibuslibet

ad eosdem, vndiqne de Jure spectantibus et pertinere debentibus,

Nobili Benedicto literato de Gijge Comiti Vniuersarum Camerarum

Salium Regalium in Transsiluania vbiuis habitarum et existencium1

Vt Idem Stephanus literatus retulìt, memoratus Benedictus a primeua

etatis sue continuis semper temporibus amicabili et speciali fauore

sibi añ'uisset, conplacencias eeiam non medicas plerisque temporibus

»exhibuisset ac fecisset in futurumque exhibere et facere promisisset.

tum ex eo tum uero pro treeentis et quinquaginta ilorenis auri puri

hungaricalibus boni et justi ponderis vt dixit ab eodem iam plene

.habitis leuatis et receptie dedisset alienasset et perpetuasset, ymmo
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dedit alienauit et perpetuauit coram nobis Jure perpetuo et irreuoca

biliter pacifice tenendam possidendam pariter et habendam, nullo

penitus contradictore apparente assumens nichilominus antefatus

Stephanus literatus, prememoratum Benedictum literatum in pacifico

dominio Jamdictorum Macelli et vinee contra quoslibet impetitores

et causidicos Juridice tueri, protegere et conseruare proprijs suis

laboribus et expensis In cuius rei memoriam firmitatemque perpetuam

presentes literas nostras priuilegiales pendente sigillo nostro Maiorij

consignatas et roboratas duximus concedendas. Datum feria secunda

proxima ante festum Beati Adalbertj episcopi Anno domini Millesimo

Quadringentesimo Octuagesimo Tercio.

Relacio Valentini Pettrycz Jurati ciuis.

Az egészen ep pecset *) sárgás es rózsaszinü selyein fonalakról 16g.

(Kam. levéltár N. R. A. Fas. 398. Nr. 47.)

*) Az elöttiink fekvö Pest városi pecsét Cerographiánk erde

kesb peldányai közé tartozik nemcsak ep, hanem csinos volta miatt

is. Ha Dudilc barátom allítása szerint van a magyar okmányokon

valami, mi azokat azonnal felismerteti, úgy vana pecseteknek is

sajátsagos kiílsejiik, miert is a külsö viaszcsesze, fehér viasznak es a

mastixnak bö keverese miatt leveledzö retegekbe foszlik. _ Pest

városa pecsetjenek csészéje feliil 6 cmnyi atmero'vel bil` es széle le

van szelve, 1 cmnyi széle közepen kette's kör mutatkozik, magassága

1.5 cm. és gömbszelet idomu alján közepett és 1.5 e's 3 Cm. tavolban

a középpontból ismét kettös körök mutatkoznak, mi már magát е

külsö alakot nagyon csinossá teszi. 0.5 cmnyi mélységben fekszik а. 3,4

cm. vörös viaszku pecset, mely meglehetösen ép, es valóban arra

szolgálhatna, miszerint ezt a 400 éves jelképet, ismét jogában visz

szahelyezze.

Maga a pecsét eleg tisztán van kinyomva, és kettös gyöngykör

közepén ezek állanak: Т S. (IIVIVM DE ANTIQVA PEST.

A 2 cmnyi kerek mezò'ben látunk közepett magas kaputornyot,

zart kapuval es messze kinyuló ormozattal; a vedfolyosó alatt zárt,

kerekivü ablak van ábrázolva; jobbra balra a faragott köböl epült

városfalak fölött három-három orom emelkedik. A mezönyben jobbra .

a Q idomù hold, balra hatágu csillag, a magyar pecsétek e _]'ellegztíU

dísze, van alkalmazva.



п. .

1487.

Nos Gallus Waczy dictus Judex, Andreas Magnus ladislaus

ÍZekel Paulus Kelemfewldj Albertus fekete Valentinus Pettrycz Geor

gius lanifex. Jacobus Taxonij alter Valentinus Megyery. Matheus

Seres. Paulus Zegedij. Jacobus Beke et Stephanus Kemywes, Jurati

»cíues Ciuitatis Pesthiensis Memorie commendamus tenore presencium

significantes quibus expedit Vniuersis quod Egregius Petrus Markws

Ade Beleg in sua necnon Nobilis domine Justina vocate eius consortis,

nominibus et in personis coram nobis personaliter constitutus propo

lsuit ac sponte et libere confessus est in hun@ modum. Quomodo ipsi

rardua conpulsi necessitate quandam domum ipsorum lapideam magnam

soilicet et acialem iu hac ipsa ciuitate Pesthiensi in Vicinitatibus

-domorum honestarum dominarum videlicet Anne Raez ab orientali

necnon Relicte prouidij condam Pauli Farkas ab occidentali ex oppo,

y.sito vero circumspeotj Petri Sartoris conciuium nostrorum ab aquilo

nari plaga existentem habitam cunctis suis vtilitatibus et pertineneijs

»quibuslibet ad eandem domum vndique de Jure spectantibus et perti

nere debentibus. Reverendo domino Vrbano Thesaurario Regie Maje

statis, neonon Electo eoclesie Agriensis, ac Egregijs Blasio et Johanni

del Naghlwche fratribus suis earnalibus. Preterea ladislao prefati Bla

sij ac damiano, Clementj, Vrbano et Thome eiusdem Johannis, nec

non Francisco condam Benedietj de dicta Naghlwehe filijs heredi

busque et posteritatibus eorundem vniuersis, pro Mille florenis auri

puri hungaricalibus boni et justi ponderis a prefato Reverendo domino

Vrbano Thesaurario iam piene habitis lenatis et receptie dedisset

donasset et apropriasset ijmmo dedit donauit et apropriauit coram

nobis Jure perpetuo et irreuocabiliter tenendam possidendam pariter

et habendam nullo contradictore apparente. Assumens nichilominus

et obligans se antefatus Petrus Markus Suo et dicte domine Justine

consortis sue nominibus memoratum dominum Vrbanum Thesaura

rium necnon fratres suos supranominatos, heredesque et successores

~.ao posteritates ipsorum Vniuersos in pacifico dominio prescripte
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domus, `contra quoslibet ímpetitores et Causidicos Juridice tuerj

protegere et conservare proprijs suis laboribus et expensis iuxta consue

tudinem jam dicte ciuitatis ab antiquo approbatam. In cuius rei

memoriam ñrmitatemque perpetuam presentes literas priuilegiales

pendente Sigillo nostro quo vtimur maiorj consignatas eisdem duxi

mus concedendas. Datum feria quinta proxima ante festum beatj

Mathie Apostoli Anno domini Millessimo Quadringentesimo Octuage~

>simo Septimo.

De commissione Judicis et Juratorum in Consilio.

A törölt pecsét zöld, vörös es sárga szinü. selyemrôl 16g.

(Kamarai levéltárban N. R. a. Faso. 398. Nr. 46.)



111.

1492.

Fassio Stephani de Nagy-Luche (Lúcse) Eppi Syrm. suo et pa

truelium nomine super Egyek et domo lapidea Pestini habita pro capi

tulo Agriensi.

»Nos Comes Stephanus de Bathor Judex Curiae Serenissimi

Principis Domini Uladislai Dei gratia Regis Hungariae ec. commen

damus tenore presentium significantes quibus expedit universis: Quod

Reverendo in Xto Patre Domino Stephano Eppo Eccl. Syrm. . .ñlio

videlicet generosae Dnae Margarethae fìlii condam Philippi de Nagy

Luche pro se personaliter ac Egregiis Blasio et Joanne fìliis ipsius

condam Philippi ac Francisco filio condam Benedicti ŕìlii eiusdem

Condam Philippi de Nagy-Luche, cum literis Honorabilis Capituli Ec

clesiae Budensis fassionalibus in negotio infrascripto plenam et omni

modam potestatem et facultatem ipsius Domini Stephani Eppi in se

habentem hunc tenorem continent: Nos Capitulum Eae Budensis me

moriae commendamus per praesentes, quod Egregii Blasius et Joannes

filii condam Philippi de Nagy-Luohe ac Franciscus filius condam

Benedicti Philippi. de eadem Nagy-Luche, ipse Blasius Ladislai ñlii

et Elenae filiae, profatus vero Joannes Damiani7 Clementis, Urbani1

Thomae et Gregorii ñliorum, ac Ursulae, Anastasiae et Elenae filia

rum ipsorum onera et quaelibet gravamina in subscriptis super se

assumentes, coram Nobis personaliter constituti sponte et libere con

fessi sunt in hunc moduni: Quod ipsi quia Rssmum condam Domi

nunl Urbanum Eppum. Agriensem felicis reminiscentiae patrem eorum

carnalem ad beatiss. Joannem Apostolum et Evangel. ejusque Eccle

siam Agriensem ipso adhuc in humanis agente singularem devotio

nem habere et eandein Ecclesiam suam certis possessionibus Egyek

alias in Zabolch, nunc vero in Hevesiensi, ac Nagy-Iván in eodem

Hevesiensi et Migleis in Zempliniensi Comitatibus existentia habitis,

ac quadam domo in Рези; sita, per ipsum Rssimum quondam D. Ur

banum Eppum emptis, jamque ipso Dno Urbano Eppo defuncto in

ipsos condescensis ac devolutis dotare vette agnovissent: Ideo ipsi
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consideratis multiplicibus beneficiis ipsius D. Urbani Eppi patris

ipsorum eis usque ad mortem paternaliter semper exhibitis, deside

rio et voluntati ejusdem satisfacere cupientes, totum et omne negotium

factum et dispositionem atque perpetuam alienationem praescriptomm

. jurium possessionariorum quoad ipsam Eeclesiam Agriensem sive Ca

pitulum ejusdem Ecclesiae, quia ipsi aliis occupati negotiis rebus huius

modi intendere non possent, voluntati et arbitrio Rdi D. Stephani

Eppo Syrm. . . cum plena et omnimoda potestate submisissent, sub

miseruntque coram nobis, ut quidquid idem D. Stephanus Eppus

Syrm. in facto dictarum possessionum et jurium possessionariorum per

petuaque alienatione ipsorum in praescriptam Ecclesiam Agriensem

sive Capitulum ejusdem Ecclesiae derivandarum et fiendarum faceret,

disponeret et coneluderet, id totum pro rato, grato et accepto habere

promisissent, promiseruntque nostri in praesentia. . . . Datum feria 6

proxima post festum assumpt. B. M. V. 1492. . . . . Ipse Dominus

Stephanus Eppus suo et memoratorum fratrum suorum nominibus et

in personis virtute praescriptarum literarum dicti Capituli Budensís

fassionalium praenarrata, totales portiones ipsorum possessionarias in

possessione Egyek alias in Zabolch nunc vero in Hevesiensi, ac Nagh

Iván in eodem Hevesiensi et Miglécz vocatis in Zempliniensí, comita

tibus existentes habitas, item quamdam domum lapideam in Civitate

Pestiensi in platea Czegléd appellata et vicinitatibus domorum cir

cumspectorum Fabiani Literati ab inferiori, et Thomae Doman

Civium ejusdem civitatis a superiori partibus sive ab aquilonari plaga

adjacentiumA per ipsum condam D. Urbanum Eppum emptas et ipso de

medio sublato in eosdem Blasium,Joannem et Franciscum fratres ejusdem

jure successorio devolutas . . omnino eo jure quo primo ad praefatuln

D. Urbanum Eppum et postea dietos fratres pertinere dinoscuntur, prae

fato Capitulo et Canonicis dunxatat Ecclesiae Agriensis praedictae sub

his conditionibus infrascriptis (mindennap bizonyos misét mondjanak.)

_ In cujus rei memoriam praesentes literas nostras . . duximus con

cedendas. Datum Budae in festo b. Augustini Eppi 1492. (L. S. pen

dentis.)

Ex archivo Cpli Agr. 9. 2. l. Most az egri káptalannak nincs

Pesten háza, az emlitett ház alkalmasint a törökök uralma alatt

romba dölt.

Вношу: volt az egri káptalannak ket háza, az egyiket hagyta

András föesperes 1478, a másikat az egri piispök 1488. _ Most nincs.

E másolatot köszönöm Dr. Porubszky József egri kanonok úr

nagyságának.

AKAD. 15a-rss. A 16m. run. 8611151861.. 1873` 15



IV.

1503.

Serenissimo principi et domino domino Wladislao dei gracia

Regi Hungarie et Bohemie etc. domino eorum graciosissimo Capitulum

eeclesie Budensis Oracionum suffragio. deuotarum perpetua cum fideli

tate vestra nouerit Serenitas Nos binas literas eiusdem vnas exhibito

rias, alias vero preceptorias Egregio Michaeli Bodo de pesth sonantes

nobisque preceptorie loquentes et directas honore quo decuit recepisse;

exhibitorias videlicet in hec verba: Wladislaus dei gracia Rex Hun

lgarie et Bohemie etc. fidelibus nostris Capitulo Ecclesie Budensis Sa

utem et graciam, Mandantes fidelitati vestre harum serie ńrmiter

quatenus alias literas nostras preceptorias Egregio Michaeli oft'iciali

Magnifici Johannis de Zapolya Comitis perpetui terre Scepusiensis

sonantes, pro parte generose domine Margarethe consortis Egregy

Ladislaj pazman de Molnos zegh, cum presentibus vobis exhibendii

per vestrum Testimonium ñdedignum, eidem exhiberi et presentare

faciatis Qui si personaliter reperirj poterit benequidem alioquin de

domo habitacionis sue siue solite eiusdem residencie accedendo amo

neat eundem dioatque et committat eidem verbo nostro regio vt ipse

Tricesimo secundo die diej exhibicionis prescriptarum literarum pre

ceptoriarum ñende computando coram nostra maiestate vbj deo duce

tune constituemur personaliter aut per procuratorem suum legitimum

absque vlteriorj procrastinacione comparere debeat et teneatur, ad

contenta querimoniarum prefate domine exponentis in dictis literis

nostris preceptorijs contentarum responsurum aliasque ñnalem a

nobis de1iberationem debiteque4 iusticie complementum recepturum

familiares eciam Ignobiles dicti Michaelis Bodo nec non Jobagiones

annotati Johannis de Zapolya, eisdem statuere comlnissos, nihilomi

nus statuere committendo. Secus non facturi. Datum Bude in festo

beati Pauli primi heremite. Anno domini Millesimo Quinyenlesímo Ter

cio. Preceptorias vero consimiliter in hec Verba Wladìslaus dei gracia

Rex Hungarie et Bohemie etc. fideli nostro Egregio Michate Bodo de
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pesth provisori curie domus Magniiicj Johannis de Zapolya Comitis

perpetui terre seepusiensis in. сшит Nostra внаем; habite officialis

que possessionis eiusdem Johannis de Zapolya Agrad vocate per

eum ibidem constituto Salutem et graciam Exponitur nobis in per

sona Generose domine Margarethe filie olim nobilis laurencij Czeny de

Bela consortis videlicet ladislaj pazman de Molnoszegh Quod cum

circa festum beati Thome apostoli proxime preterituni ipsa domina

Exponens quendam nobilem Johannem Horwath familiar-em eiusdem,

pro quibusdam certis et arduis negocijs suis peragendis ad porcionem

suam possessionariam In possessione felsewpethyen vocata In Comi«

tatu Newgradiensi existente habitam transmisisset et In domo cuius

dam prouidi andree Thornosin hospicio se collocasset, Extune tu

nescitur quorum fretus consilio mis'sis et destinatis quibusdam Thoma

et Augustino Ispan familiaribus tuis, Item prouidis Johanne Swabol

Georgio Swabol Vrbano Monyk Nicolao Orros, paulo fabyan Johanne

Gotthyor Johanne lenarth Georgío flwhar Johanne loth Nicolao

Sthethner leonardo folthou, Andrea Warga Michaele Amboros Andrea

Eber Michaele fabyan Michaele Nyfor Gallo fabro Martiuo`frydel

Gallo Hendel, Jobagionibus prefati Johannis de Zapolya In dicta pos

sessione sua Agrad in pretacto Comitatu Newgradiensi existente com

morantibus manibus armatis et potenciarijs Noctis in silencio ad рте—

scriptam porcionem possessionariam felsewpethyen consequenterque

dictam domum prelibati andree Thornos Ibique eundem primum vsque

ad habundantissimam sanguinis sui eifusionem dire et aci-iter verberarj

letalibusque wlneribus sauciarj deindeque verberatum et letaliter

wlneratum captiuarj et captum ad dictum possessionem Agrad deduci

Ibique cathenis et compedibus eolligatum per triduum durissima in

captiuitate conseruari fecisses potencia mediante, In preiudicium et

dampnum dicti domine exponentis valde magnum. Supplicatum itaque

extitit Maíestati nostre pro parte eiusdem domine exponentis vt eidem

circa premissa de opportuno Juris remedio prouidere dignaremur,

Quia vero juxta formam generalis noui decreti nostri, talismodj actus

potenciarii extra terminos octauales et Breuium Judiciorum decidj

solent et terminarj Idee ñdelitati tue serie presencium ñrmiter pre

cipiendo mandamus, quatinus habita presencium noticia Tricesimo

Secundo die a die exhibicionis presencium tibi ñende computando coram

nostra maiestate vbicumque deo duce tune constituemur absque vlte

riorj procrastinacione personaliter siue per procuratorem tuum legi

time comparere modis omnibus debeas et tenearis Raeionem de pre

missis redditurus prescriptos eciam familiares tuos Ignobiles tibi et

Jobagionibus annotati Johannis de Zapolya in predicts. possessione sua.

Agrad residentes eidem Johanni de Zapolya statuere committendo

Nam alias certus sis Quod si (aliter) facere attemptaueris nos ad partis

comparentis instanciam Id faciemus in premissis, quod dictauerit ordo

Juris, Secus non facturi, presentibus perlectis exhibentj restitutis Da

15*
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tum Bude in festo beati paulj primi hereinite anno domini millesimo

Quingentesimo tercio. (Következik а budai káptalan jelentésének be

rekesztése, a mely szerint kanonok társuk kikiildetvén, ez »in festo

conversionis b. Paulj apli« a. király fentebbi meghagvását teljesítette;

akáptalan jelentése kelt: Datum tercio die diej amonicionis prenotate

Anno dominj supradicto.)

Papiron; zárlatán pecsét nyomai; eredetije répczelaki Kisfaludy

család levéltárában. '

l

Másolta és kiadásra. átengedte

Nagy Imre`



› .

V.

1497.

Nos Paulus Zegedy Judex Thomas Paulus et Valentinus literati

Conradus Emericus et Blasius Pellifices Michael Taxony Georgius

Chapo Johannes lapicida. Valentinus Petrycz, petrus kalman (másutt

kalmár) et Gregorius Clipeator Jurati Cines Ciuitatis Pesthiensis. Me

morie commendamus tenore presencium significantes quibus expedit

Vniuersis, Quod in anno cuius iam fere septima instal: reuolucío annua

lis vel citra, coram nobis personaliter constituti honesta domina

dorothea Relicta condam Benedicti Chanady olim conciuis nostri

fassa extiterat sponte in hunc modum Quomodo ipsa matura in se

deliberacione prehabita domum suam, nostri in medio In vicinitatibus

domorum Relicte condam demetry Coci, ab inferiori et Circumspecti

Шагу Zakachij a superiori, nec non petri Chanadij concivium nostro

rum, a Meridionali et ex opposito partibus existencium habitam, cum

cunctis suis vtilitatibus et pertinencijs quibuslibet ad eandem domum

rite et ab antiquo spectantibus et pertinere debentibus Nobili Michaeli

Bodo conciui nostro et domine Sophie Consorti sue legittime, ipso

rumque heredibus et posteritatibus Vniuersis, pro Quadringentis et

Quinquaginta í-lorenis aurj, ab eisdem plene habit-is et perceptis, de

disset vendidisset et appropriasset, Jure perpetuo et Inreuocabiliter

possidendam, tenendam, pariter et habendam Immo dedit vendidit

apropriauitque coram nobis, Nullo penitus Contradictore obuiante

Assummens preterea memorata domina dorothea, eosdem Michaelem

Bodo et dominam Sophiam consortem suam, ipsorumque heredes et

posteritates vniuersos, In pacifico dominio prescripte domus et cune

tarum vtilitatum eiusdem, contra quoslibet illegitimos impetitores,

tueri, defendere et conseruare, suis proprijs laboribus et expensis.

Juxta legem et consuetudinem antedicte Ciuitatis nostre, ab antiquo

obseruatam, In cuius rei memoriam ñrmitatemque perpetuam, presen

tes nostras literas priuilegiales, pendentis Autentici Sigilli nostri

maioris munimine roboratas, Annotatis Michaeli Bodo et domine
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Sophie сонет-Ы sue, ipsorumque heredibus et posteritatibus vniuersis,

duximus concedendas.

Datum in Pesth feria quarta proxima ante festum Beati

Georgij martiris Anno domini Millesimo Quadringentesimo Nonage

simo septimo.

Kártyán, sárga vörös kék Selyem zsínórról függő ép pecsét, a.

sárga viasz fészekbe vörös viaszra nyomva.

Az eredeti a Kisfaludy család levéltárában Répcze-Lakon.

Másolta és közlésre átengedte

N a g y I m r e.



VI.

1503.

Nos Jacobus Beke Judex, Valentinus Megyerij, Paulus literatus,

Johannes hassy, Michael Myser, Nicolaus Zakach, Stephanus Bodog

falway Emericus et Gonradus pelliñces alter valentinus Petrycz, Tho

mas Chyzar, Ambrosius Tholway et dionisius Semellator Jurati Cines

Ciuitatis Pesthiensis Memorie commendamus tenore presencium signi

ficamus quibus expedit vniuersis, Quod Circumspectus Martinus lite

ratus conciuis noster et domina Magdalena consors sua legittima

fìlia videlicet Circumspecti Stephani literati olim Judicis dicte Ciui

t-atis nostre onera et quelibet granamina Andree ñlij aliorumque

omriium et singularum prolium proximorum et consanguineorum

suorum, in se assummendo, proposuerunt et sponte confessi sunt in

hunc modum Qualiter ipsi Macellum ipsorum nostri in medio inter

macella hungaricalia habitum, cum cunctis suis vtilitatibus et perti

nencijs quibuslibet ad Idem Macellum spectantibus et pertinere deben

tibus, Egregio Michaeli Bodo conciui nostro, et domine Sophie con

orti sue legittime ipsorumque heredibus et heredum successoribus1

et posteritatibus vniuersis, pro Centum et quinquaginta florenis auri,

ab eodem Michaele plene habitis et perceptis dedissent, vendidissent

asscripsissentque et apropriassent ymmo dederunt vendiderunt ascrip

seruntque et apropriauerunt coram nobis Jure perpetuo et Irreuoca_

biliter tenendum possidendum pariter et habendum Nullo penitus

contradictore obuiante assumpmendo nichilominus prefati martinus

literatus et domina Magdalena consors sua, memoratum Michaelem

Bodo et dominam Sophiam consortem ipsorumque heredes et posteri

tates vniuersos in pacifico domynio prescripti Macelli, contra. quoslibet I

illegitimos Impetitores Juridice tueri defendere et conseruare, ipso

rumque proprijs laboribus et expensis, Juxta legem et consuetudinem

antedicte Ciuitatis nostre ab antiquo obseruatam In cuius rei memo

riam flrmitatemque perpetuam presentes nostras literas priuilegiales,

pendentis et autentici sigilli nostri Maiorís Munimine roboratas,
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annotato Michaeli Bodo et domine Sophie consorti sue ipsorumquè

heredibus et posteritatibus vniuersis duximus concedendas, datum

in profesto beati Adalberti Episcopi et martiris Anno domini Mille

simo Quingentesimo tercio.

Hártyán, zöld és rozsaszinü selyemzsinórról függö ép pecsét, a

sárga viasz fészkében veres viaszba nyomva, eredetije répczelaki Kis

faludy család levéltárában.

Közlésre átengedte also-szopori

N a g у I 1n r e.



V11.

1511.

Nos Capitulum Ecclesie Budensis Memorie commendamus tenore

presencium significantes Quibus expedit vniuersis, Quod Egregius petrus

Bodo de Themeswar ab vna, ac Nobilis domina potenciana'Relicta

Egregy condam Michaelis similiter Bodo de eadem Themeswar fratris

eiusdem petri carnalis partibus ab alia, coram nobis personaliter con

stituti Eedem ambe partes onera et quelibet grauamina vniuersorum

fratrum proximorum et consanguineorum suorum, quos videlicet nego

cium Infrascriptum quoquomodo tangere et concernere posset per

omnia. super se ipsa, assumpmendo, proposuerunt et sponte confessi sunt

in hunc modum. Quod licet alias inter ipsum petrum Bodo, vt acto

rem ab vna, ac ipsam dominam potencianam veluti in causam attrac

tam, partibus ab alia, Racione et pretextu vniuersorum Bonorum

rerumque mobilium et Immobilium vbiuis existencium et habitarum,

Que videlicet prefatj condam Michaelis Bodo prefuissent, per mor

temque et decessum eiusdem In perfatum petrum Bodo tanquam fra

trem suum Indiuisionalem, deuolute fuissent et redacta, Coram Judice

et Juratis Ciuibus Civitatis Pesthiensis, Certe lites et differencie con

trouersiarumque materie orte fnissent et suscitate, tamen nunc partes

ipse ambe composicione et ordinacione nonnullorum Egregiorum et

Nobilium Virorum per ipsas partes equaliter et vnanimi voluntate,

electorum pro pace et concordia inter eas laborando ad talem pacis

et concordia deuenissent vnionem Vniuersasque eas lites (kétszer) et

`f'iifi'erencias penítus et in' toto ac per omnia sopirj et condescendj

fecissent prout condescendi feoisse et concordasse asseruerunt et retule

mnt coram nobis, Talimodo, Quud prefatus petrus Bodo, Juxta com

posicionem et ordinationem dictorum Electorum hominum de pre

scriptis vniversis Bonis et rebus eiusdem condam Michaelis Bodo

fratris sui, eidem domine potenciane heredibusque et posteritatibus

suis vniuersis, vnam domum lapideum In Theatro szapyacz штеп

pato, ac vnum Macelluni In ordine Macellorum Hungarorum omnino

In dicta Ciuitate pesthiensi adiacentes, nec non totalem porcionem

possessionariam, In possessione Bankhaza, In Albensi Sedis Solth,

ac dnas vineas In promontorio possessionis Gan vocate In Simigiensi

Coniitatibus existentium habites, cum omnibus earundem vtilitatibus
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et pertinencijs quibuslibet Item pecudes et pecora ac Equaces (igy)

In eadem Bankhaza existentes, dedisset donasset et contulisset, Immo

dedit et contulit similiter coram nobis, Jure perpetuo et Irreuocabi

liter tenendas possidendas pariter et habendas, Nil Juris nilque pro

prietatis,sibipsi vel alijs quibusuis, Idem petrus Bodo In eisdem domo

Macello, Re porcione possessionaria et vineis, nec non alijs Bonis

prescriptis, peramplius reseruando, Sed totaliter et ex integro In pre

libatam dominam potencianam et heredes suos transtulisset pleno

cum eñ'ectu, Assumpsissetque prout assumpsit consimiliter coram

nobis, eandem dominam suosque heredes, In pacifica possessione earun

dem domus et macelli nec non porcionis possessionarie ac vinearum

et aliorum Bonorum superius denotatorum. Contra quoslibet illegiti

mos impetitores et actores tuerj protegere et conseruare propr-ijs suis

laboribus et expensis, Insuper prelibatam dominam potencianam

fratresque et heredes eiusdem vniuersos. Idem petrus Bodo Tum de et

uper omnibus alys rebus et Bonis Mobilibus et immobilibus preno

minatj condam Michaelis Bodo vbiuis habitis et quouis nomine voci

tatis Tum denique eciam solucione octo vasis vinorum et cuiusdam

Summae pecuniarum Quibus videlicet ipsa domina potentiana eundem

petrum Bodo similiter Juxta pretactam composicionem Jam fatorum

Electorum hominum Racione predictarum domus et Macellj, necnon

porcionis possessionarie ac vinearum et aliarum quarumlibet Rerum

et Bonorum Mobilium et Immobilium plenarieque atque omnimode

contentum reddidisset Eandem dominam potencianam fratresque et

heredes eiusdem vniuersos quittos expeditos ac modis omnibus absolu

tos reddidisset et commisisset.E conuerso eciam et ipsa domina. poten

ciana, sepefatum petrum Bodo ac heredes et posteritates eiusdem vni

uersos, de et super dote et rebus suis paraffernalibus de prescriptis

vniuersis Bonis et rebus Juribusque possessionarijs dicti condam Mi

chaelis Bodo Mariti sui vbiuis habitis et existentibus. Eidem Juxta

huius Regni consuetudinem, prouenire debentibus, similiter quittos

expeditos ac modis omnibus absolutos reddidisset et commisisset,

Immo partes ipse ambe se se alternatim, ac dictos fratres et heredes

ipsorum vniuersos, quittos reddiderunt et absolutos commiserunt con

similiter coram nobis, In cuius rei memoriam ñrmitatemque perpe

tuam presentes litteras nostras priuilegiales pendenti sigillo nostra

consignatas duximus concedendas, Datum in festo beate Agathe vir

ginis et martiris Anno domini Millesimo Quingentesimo Vndecimo.

Kivül XVI-ik század végéro'l való irás ; Concordancia domine

pudencie cum Petro Bodo etc. — Prescripoio super bonis Ciuium

complebitur in Annis duodecim.

Hártyán, háromszinü selyem zsinórról függö tojásdad alaku,

félig ép pecséttel; eredetije répczelaki Kisfaludy család levéltárában.

Másolta és közlésre átengedte, r

N a g y I m r e.



VIII.

1528.

Anno Millesimo Quingentesimo vigesimo octavo in Ovar feria

quinta proxima ante dominicam Reminescere ad Commissionem pro

priam Domini Regis datae sunt Literae, quibus mediantibus Maiestas

sua Donationem illam, quam Serenissima Domina Maria Regina Hun

gariae et Bohemiae etc. soror Sua charissima. Posony sabbato proximo

ante festum B. (ниш Рарае superioribus Aunis, vigore Literarum

suarum superinde confectarum, Egregio Joanni Horvath de Varallya

ac Joanni Filio, ipsorumque haeredibus ac posteritatibus universia, su

per quadam domo Magniñci condam Antonii de Palocz, in Civitate

Pesthiensi, penes plateam nautarum a parte danubij existentis habita

fecisse dinoscebatur, ratam, gratam, et acceptam habendo eandem

domum simul cum omnibus Jurisdictionibus suis, quibus dictus con

dam Antonius Paloczy in dicta civitate Pesthiensi ab antiquo tenuit

et paciñce possedit, eidem Joannis Horvath, ac Joanni ñlio, ipsorum“

que haeredibus ac posteritatibus universis, simul cum suis utilitati

bus pro fidelibus servitiis suis denuo contulit salvo juve alieno.

(Budai kamarai levêltárban Liber Reg. I. Nr. 12. pag. 99.)

Másolta és átengedte,

Pesty Frigyes,

ak. tag.



_ iii.

1537.

Litterae Fassionales Senatus Civitatis Pestiensis super Domo per

Nob. Mathiam Boltos Floriano 'Vasáros pro 150. finis A. 1531. peren

naliter vendita.

Nos Andreas Zewch Kenez dictus Judex, Andreas Zabo, Grego

rius Zabo, Gaspar Zabo, Dionisius Harminczados, Franciscus Literatus,

Valentinus Sarkewzy, Elias Thethey, Ambrosius Lratus Bereghy,

Joannes Chyzar, Osvaldus Mysy, Joannes Lratus Nagh, et Blasius

Zewch Junior .Turati Gives Civitatis Pesthiensis memoriae commenda

mus tenore praesentium significantes quibus expedit universia : Quod

ygoram nobis personaliter constitutus Nobilis Mathias Bolthows Auli

cus Begiae Mattia sponte et vivae vocis oraculo fassus est in hunc

modum : qualiter ipse bona ac matura deliberatione praehabita

Domum suam lapideam in medio nostri in Platea Sancti Petri in

vicinitate Doniorum Providorum Oswaldi Semellatoris, iutermediante

parvo vico,'quo itur ad Claustrum Sancti Petri a superiori, et' Nobi

lis Georgii Orbouaz ab orientali, et Honestae Dnae Anastasiae Rctae

condam Joannis Gouda, intermediante similiter parvo vico, quo itur

ad Plateam Kalachsythew, Concivium nostrorum a meridionali pla

gis existentem habitam, cum cunctis ejus utilitatibus et pertinentiís

quibuslibet ad eandem Domum de Jure et ab antiquo spectantibus et

pertinere debentibus vendidisset, dedisset et appropriasset Circumspecto

Floriano Wasaros, Concivi nro, haeredibus et posteritatibus ejusdem univer

sis in ñlios íiliorum et haeredum per haeredes, pro ñorenis centum et quin

quaginta ab eodem plene habitis et perceptis. Imo dedit, vendidit, et

appropriavit coram nobis jure perpetuo et irrevocabiliter tenendam;

possidendam, pariter et habendam,nullo penitus contradictore comparen

те; Assumendo idem Matthias Bolthows praescriptum Florianunripsiusque

Haeredes et posteritates universas in pacifico dominio praescriptae domus

contra quoslibet legítimos impetitores juridico defendere, tueri et con

servare suis propris laboribus et expensis secundum Legein et Consvetu
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dinem antedictae Civitatis nrae ab antiquo observatam. In cujns rei

memoriam firmitatemqae perpetuam praesentes literas nras privilegiales

pendentis et autentici Sigilli nri majoris munimine roborotas et consi

gnatas memorato Floriano, haeredibus et posteritatibus unlversis dandas

duximus et concedendas. Datum in festo B. Georgii Mris, Anno Dui

Millesimo Quingentesimo Tricesimo septimo.

Michael Abstemius

Notarius Civitatis Pesthyensis manu ppria m. p.

Ro. Circumspecti Ambrosii

Literati Bereghy Jurati Civis. (L. S.)

Bigilluin de zona e sericeis rubri viridis ac coerulei coloris

fllis contorta pendens praesefert in scuto propugnaculum et hanc epi

graphen : Т S. CIVIVM DE ANTIQVA PEST.

Ex autographo membranaceo, quod in Collectione mea diplo

matica conservatur, fide integra descripsi Posonii die 10. Apr. 1832.

Georgius Gyur ikovits.



X.

1695.

Nos Franciscus Söttér Ordinarius V. Comes I. Gottuum Pest,

Pilis et Solth Unitorum, Emericus Szunyok Judlium, et Andreas Hor

váth Junior Jurassor eorundem Cottuum, cum adjuncto Admodum

Rvndo Dno Stephano Huszár, ex Ordine S. Pauli primi Eremitae

Residentiae Pestíentis Parte. Damus pro Memoria, quod posteaquam

in Anno Domini modo Currentis 1695. die 26.-ta Mens. 7br. in Ter

mino videlicet adInstantiam Egregiorum, Prudentum, et Circumspectorum

Dnorum Judicis Jacobi Proberger, et Henrici Sigefridi Herold, Phi

lip'pi Eschenbrugger, Martini Kalher, Simonis Sax, Joannis Antonii

Mosel, Joannis Gyöngyösy, Matthiae Pollerman Senatorum, totiusque

Communitatis Pestiensis nomine collectivo sumptorum uti Acto

rum vigore Literarum praefatorum I. unitorum Comitatuum,

proparte praefatorum Dominorum Actorum contra, et adversus

Generosos Dnos Joannem Ujfalusy, qua Praedii Kaposztás Megyer,

et Possessionis Palota in dicto Comitatu Pestiensi existentis, Thomam

Beniczky qua Praedy Czinkota in eodem Comitatu habiti, Joannem

Vattay, qua Praediorum Sz. Mihály, sz. Lôrincz, et Gubacs, pariter in

eodem Comitatu habitorum, nec non Joannem Osztroluczky Praedii

Keresztur, aeque in eodem Comitatu Pestiensi existentís Dominos

Terrestres, occasione Rectiñcationis et Renovationis Metarum emana

tarum, Iudicialiter praeñxo in Facie Loci, videlicet in Meta. antique.

penes Danubium e regione Insulae Danubialis vulgo Csígás, aliter

Saban Szigeth dictae, eiusdemque Parte superiori penes Regiam Viam

ex prsedicto Praedio Káposztás Megyer in praeattactam Liberam

Regiamque Civitatem ducentem in Colliculo reperta, et revisa conse

dissemus, ibidemque praescriptae ambae Partes coram Nobis compa

ruissent, actum ibidem in praesentia. etiam Illustrissimi Domini Joan

nis Ignatii Kurcz Sacrae Caesareae Regiaeque Mattis Inclytae Camerae

Budensis Administratoris, ac Perillustris et Generosi Domini Georgii

Prunner, Eiusdem Inclytae Camerae Budensis Consiliarii sylvarumque

praefecti, erga praeviam salutarem nostrani admonitionem Partes
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majori ex Parte bonam Vicinitatem, Unionem, et Pacem amplecten

tes in talem condescenderunty amicabilem Metarum Rectiücationem:

Et quidem praeprimis Generosus Dominus Joannes Ujfaluesy medio

filii sui Generosi Domini Alexandri Uifalussy consentit, ut dicta

prima Meta e regione praefatae lnsulae prope ad Danubium penes

ibidem ducentem Viam, in colliculo posita renovetur, quae renovate

etiam cum erectione alterius novae Metae una Kaposztás'„Megyerienae

altera civitatis Territoria distinguentibus : Inde versus Plagam Orien

talem ad Montem progrediendo ex earundem Partium consensu ibidem

in vertice Montis pro Distinctione dictorum Territoriorum duas novas

Terreas Metas posuimus; Unde ad eandem Plagam in longam plani

tiosam vallem descendentes, duobus in Locis a se distinctis duas dup

plicatas Terreas Metas erreximus. Tandem semper ad eandem Plagam

orientalem passum continuando, Montemque prope ad planiciem exis

tentem ascendendo, in Vertice eiusdem Montis duas Novas Metas

Terreas constituimus, quarum uns. praeattactae civitatisl alia vero

dicti Praedii Megyer Territoria distinguunt. Inde vero ad sequentem

Planiciem Terrae seu campi descendendo, in eadem Planicie in duobu

distinctifs Locis pro Sequestratione dictorum Territoriorum, dupplica

tas Novas constituimus Metas. Inde ulterius versus dexteram movendo,

et inceptum laborem continuando in planicie, reperta est una antiqua

Meta, quae pro pari distinctione renovata est. Hinc vero ulterius ad

viam Mogyorodiensem qua itur in praeninsertam civitatem Pestien

sem euntes, ibidemque Metam antiquam reperientes, eandem pro dis

tinctione Metali renovavimusg Penes quam renovatam pro majori

Signo Metali aliam etiam novam Terream constituimus. Inde in hoc

passu ad ulteriora progrediendo (ubi etiam via ex Mogyoród ducit in

praeattactam Civitatem) inuenimus unam antiquam Metam, quam pariter

conflrmavimusy et penes eam aliam quoque novam constituimus Hinc

iterum ad eandem orientalem Plagam progressum est trans Paludem,

seu Nádas m dictam ad dnas, hoc Anno supra scripto, praeterito

Vere inter Possessionem Palota, et Praedium Szt. Mihály renovatus

Metas, ubi Meta Territorii dictae Oivitatis Pestiensis concurrit, et ex

Partium consensu ex parte Territorii praefatae civitatisy tertia Nova

Meta rferrea est posita, et hic iam cessant Metae Praedii Kaposztás

Megyer, et Possessionis Palota, a quorum Territoriis praespeciñcatae

Metae distinguunt Territoria. dicta Civitatis, et sic iam peramplius

cum dict-o Generoso Domino Joanne Ujfalussy nulla Controversia me~

talis superesset. Ex quia antelatus Generosus Dominus Joannes Vattay

quoque respectu Metarum civitatis cum Metis jam fati Praedii Sz.

Mihály concurrentium, incipiendo a proxime dictis Tribus Metis con

sensit in Renovationem earundem ducti sumus ad Montem penes

viam Regiam ex eodem Praedio Sz. Mihály in dictam civitatem ten

dentem existentem, in quo reperta est una antiqua Meta, quae ex

Partium consensu renovata, et penes eandem alia etiam Nova Meta
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Tel-rea ad Distinctioneńi Territoriorum Cittis, et Praedii Sz. Mihály

constituta est; Hinc iterum perventuln est ad aliam antiquam Metam

prope ad Fluvium Rákos existentem, quam pariter renovavimus, et

alia Nova Terrea Meta dupplícavimus : Hìcque ŕiniuntur, et terminan

tur Metae Cittis cum Metis Praedii Sz. Milialy, ubi peramplius contra.

dictum Generosum Dnum Joannem Vattay quoad Territori-a huíusce

Praedii nulla Metalis Controversia. supermansit. Et posthaec, ubi ad

Metas Praedii Keresztur cum Metis dictae Civitatis concurrentes per

ventum fuisset, Generoso Domino Joanne Osztrolúczky, qua. Domino

eiusdem Praedii Terrestri Amicabilem Compositionem amplectente,

una Meta post transitum Fluvii Rákos prope ad eundem Fluvium

reperta, renovata exstitit, cum Erectione alterius Novae Metae ad

Distinctionem Metarum Civitatis, et Praedii Keresztúr; reliquae vero

„siquidem versus Praedium Szent Lörincz tendentes, quae pari modo

sub Titulo concurrentium Civitatis, et Praedii Keresztúr Metarum

renovatl debuissent, Dniorum Czinkota, et sz. Lörincz Praediorum

Terrestrium interposita Contradictio et Protestatio renovationem

earundem impedivisset, ea in Parte Renovatio illarum ad proxime

añ'uturum commodius tempus rejects extitit. Super quibus praesentes

Literas Nostras Testimoniales sub Sigillis, et Chyrographis Nostris

extradandas esse duximus et concedeudas, communi svadente Justi

tia. Datum in Libera ac Regia Civitate Pestiensi die 30. mensis 7.

bris Anno Subscripto 1695. Franciscus So'ttér V. Comes Cottuum

Pest, Pilis, et Solth unitorum (L. S.). Emericus Szunyogh eorundem

Cottuum Judlium (L. 8.). Pater Stephanus Huszar Ordinis S. Pauli

Primi Eremitae Residentiae Pestiensis Concionator (L. S.). Andreas

Horvath Juratus Eorundem Comitatuum Unitorum Assessor, (L. S.)
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