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Perdias et pernox memorias revolve.“

Cassioilorus.



Vácz város történelme gr. Migazzitól báró Splényi 
püspökig, azaz: 1756—1787. évig.

E város ujabb-kori dicsősége, mint itt alább örömmel szem- 
lélendjük, gr. Migazzi Kristóf püspököt illeti. E nagy férfiú, kinek 
emlékét annyi épület örökíti, fáradhatlan volt Vácz ujjú-teremtésében 
és kifogyliatlan a bőkezűségben. r) A váczi püspöki székre 1756-ban 
emeltetett,2) és felséges tulajdonainál fogva csakhamar sikerült neki 
egy oly nagy elődnek, milyen gr. Althánn Mihály Károly volt, dicső 
nyomdokain járni, a ki több mint 20 éven át (1734—1756) nemcsak 
övéinek teljes szoretetét, hanem az idegenek, 3) sőt az egész ország 
nagyra becsülését is kiérdemelni tudta. Es mivel nem fogott az újí
tásokhoz, hanem át alán véve az előbbi szervezet mellett maradt, azt 
hitte Vácz városa, hogy az Isten egy „harmadik Althánn"· al áldotta 
meg ismét.

A nagy uj főpásztor a legközelebbi széküresség alatti intéz
kedéseket jóváhagyta és Martonyi Pál káptalani jeles tagot ő is hely- 
nőkévé nevezte ki. A püspöki számadások felügyeletével tovább is 
Carclli prépostot bízta meg, mig az egyházi szertartások és titkos 
iratokat báró Piloá-va hagyta. A papnöveldét derék, válogatott if
júkkal látta el, kik őt azon szép reményre jogositák, hogy majdan az 
egyházmegyének kitűnő szolgálatokat teendőek. Valamint elődjének 
udvari népsége, úgy övéi s az idegenek iránt is igen kegyes volt és 
szeretetteljességét kiki bámulta, melyet a legszegényebb sorsunk iránt 
is tanúsított. Gyakrabban megjelent az alsó néposztályúak közt, kiktől 
soha nem tért viszsza anélkül, hogy a szegényeket alamizsna-osztás 
és vigasztalással meg nem örvendeztette volna. Majd a papságához 
a székesegyházban, majd a papnöveldéi ifjúsághoz ennek tanintéze
tében, bölcseség és istenességtől áradozó szerit oktatásokat tartott, 
és nem csak plébániai, hanem más egyházakban is szent buzgalommal 
hirdette az Ur igéit. A tudományos tárgyalások s előadásokat a fen- 
sőbb tanintézetben, ép oly örömmel hallgatta, mint az alsóbb és kis 
elemi iskolákbani egyszerű oktatásokat.4)

p Kzen oly jótékony főpapnak u. n. „holt keze," hasonlíthattam!] több jót 
tett, mint az ezernyi irigyek és szájhősük sok eleven kezei.

2) A p. urad. irattárban van egy üdvözlő irat a városi hatóság részéről, 
mely aug. 24 ről van keltezve. Ld. nro 10 pag. 270.

3) V. ö. líólca i. m. 61. lap.
4) Ld. u. a. pag. (12—63.
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Alsó-Ki émedi ’) községben még gr. Althánn által emeltetett 
templomot egy uj oltárral ékesittette, és ugyanazon előde által Nó- 
gráclon megkezdett és folytatott építkezést ő bevégezte; t. i. az uj 
templomot igen díszes toronynyal, egy fő- és két mellék-oltárral látta 
el, jobbról gr. Altlmnn M. Károly címerét, balról pedig a magáét 
illesztvén fel. — 1757-ben a „Krisztus sscntségvs teste“ című ajtatos 
testvérület2 *) megalapításával foglalkozott, melynek alapszabályai még 
ezen évi júliusban nyomtatásban is megjelentek. E társulat azonban 
a Berkes András fölszentelt püspök és nagyprépost által még 1727. 
ápril 21-kéu alapított „ss. József egyletóu-vel lön aztán egyesítve.:1)

A nagy főpásztor védszárnyai alatt Váoz város derék tanácsa 
is valódi ügybuzgalommal törekedett a közjót előmozdítani. így a 
többi közt tapasztalván a városi hatóság, hogy az általa kinevezett 
mesteremberek a város munkáit csak késlekedve és hanyagul készítik 
el, azért hogy e tekintetben is annak valami kára ne történjék, 1756. 
szepi. 7-kén elhatározta, mikép ezentúl csak a jól és szorgalmatosán 
dolgozó mesterembereknek fognak adatni a munkák, a kik havonként 
kapják majd ki fizetősöket. 4 5 *) — Ezen évi dec. 14-kcn pedig azt vé
gezte a tanács, hogy a városház alsó kis szobája „polgár-börtönül“'') 
használtassák, melybe az alsóbb néposztálybelieket csukni nem sza
bad, hanem azok külön, eddigi helyiségben őriztessenek ezentúl is.

Majd az 1757. jan. 28-kán felolvastatok az ő nmlga által a 
várossal kötött szerződvény, de előbb ő nmlgnak a szerződvényi pon
tokra az uradalmi ülésen, melyen ő nmlga elnökölt, a replikát benyúj
tották és ő nmlga némely módosításokat megígért. A replika tartatnia 
im ez: „1-re. Nmlgodnak b. e. elődje alatt a sorfőződéltez, ennek szük
ségére szabad volt 100 öl fát szállítani; énnél: továbbra! megtartá
sáért is a legalázatosabban künyörgünk. — ,2-ra. A káptalanni rész 
az ő serfőző-házát nyolczadiságul(i) bírja, úgy mint Nmlgod városa 
7/8-ul. 7) A veröczei ser is most méretik ki a sorházból és pedig olyan 
milyen volt, midőn csak egy serfőződe létezett, minél fogva a mi vá
rosi házunknak egész éven át a mérést atyai lag és kegyesen megen
gedni méltóztatnék. — A ,9 ra. Minden egyes gazda városi és ura
dalmi adója 8) megnagyobbittatott, a kik pedig az ide beszállásolandó 
átmenőknek előfogatokat adni és a város minden terheit viselni ta r
toznak. Az itt lakó görög-hitű kereskedők pedig áruikat legnagyobb 
részt az itten lakóknak adják el, és mégis azon kereskedők mind

0 Régibb iratokban „Alsó-Némethíj * áll.
“) Az egyház nyelvén „Confraternilas. “
*) V. ö. Róka i. m. <«}. lap.
4) így fogott ki a város azokon, kik csak azért halogatták az adófizetést, 

hogy velők legyen a város kénytelen dolgoztatni, do kik aztán rósz munkát adtak 
be, tudván, hogy azok ára adóban hajlik le.

5) A jkönyvben á l l : „l’urger-árestom“-\ú.
°) ..Pro octavalitnle.“
1) Pro 7 octavalitatihus.“
M) „Quanti portionalis et census Dominatis“ állnak a szövegben.
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egyike legalább a városi pénztárba egy körmöczi aranyat befizetni 
tartozzék, ezért a legalázatosabban könyörgünk.

Az 5-re. A város házi szükségére a házzal biró tisztviselők 
az 1 f'rt s 5U dénár megfizetéséből ki ne zárassanak. A 6-ra. Nekünk 
a vadászat megtiltatik, a káptalani rész pedig vadászhat. — A 8-ra. 
Terhesen esik a városnak hét plébános eltartása, mert két káplán és 
egy plébános minden plébániai teendőket elvégezhetne, és e város két 
plébánosért soha sem könyörgött. — 10-re. Egettessék jobb pálinka; 
mert ha csak a város jobb minőségűjével nem vegyittetik, eladható 
nem lészen. — 11.-re. Hírős Pál úr egész mostanig a város minden 
terheit vitte, és a többi adózók közt, mint gazda, ő is adózott. — 
Nmlgú gr. ú r ! mink arra esküvel vagyunk lekötelezve, hogy amiben 
csak a város hasznára lehetünk, azt előmozdítani tartozunk. Azért 
Nmlgod, mint a mi atyánk, rendeljen és parancsoljon fiainak úgy, 
mint Nmlgod kegyességének tetszik. *)

A városi tanács ugyanazon 1757. évben o nmlgnak a heti vá
sárol· kinyeréséért ily tartalmú folyamodványt nyújtott b e : „Nmlgu, 
mlgos és főtdo Főpap úr! stb. Valamint a városok többi díszei közé 
nem kevesbbé mint hasznosságai és majdani gyarapodásai is tartoznak 
a piacok is, vagyis a heti vásárol·., és igy a közjó előmozdítására, 
úgy szinte a drágaság kikerülésére is tudvalevőleg nem keveset hasz
nál. Minthogy továbbá Nmlgdnak e székvárosa a vármegye egyetemes 
fővárosa után nyert azonnal a királyi kiváltságoknál fogva helyet, és 
annálfogva a legkegyelmesebb es. kir. kiváltságokból négy nyilvános, 
országos vására és pedig oly baromvásárai is vágynak, melyek az 
ország ily nevezetesebbjoi közé tartoznak, és maga a körülmény is 
szükségesnek tartja, hogy e városba a heti vásárok is behozattassa- 
nak. Amiért is Nmlgdnak a legalázatosabban könyörgünk, mikép ha
talmas és nagyon szigorú közbevetésével oda hatni ne terkeltetnék, 
hogy hétfőn és csütörtökön itt Vácsott hetivásárokat tarthatni kegyel
mesen megengedtessék. Ez által a mostani, városunk kimerült állapota 
mellett a kis dolgok és Nmlgod fizetése is kétségtelenül gyarapuland- 
ván, mink mindnyájan nemcsak alattvalóilag, hanem fiúilag is mind
inkább lekötelezve leendünk.“ :í)

Ugyancsak 1757. jul. 15-kén a tanács az alsó püspöki lak- 
bani egész felső uradalmi pincéért minden bóra 100 irtot Ígért. — 
Még ugyanezen évben gr. Migazzi Kristóf v. püspök az itt lakó gö- 
röghitü kereskedőket a városi hatóság védelme alól kivette és a maga 
saját ótalmába fogadta, 1757—1759. évig terjedő szerződvényt kötvén 
velők. 4) Ennek 1-ső pontja szerint megengedte, hogy 4 csoportot5) képes-

0 Eredetije latinul van Írva a városi jkönyvben.
-) A többi napokon ugyanis Bnda-Pesten tartattak hetivásárok, melyekre a 

vácziak nagy számmal jártak.
:!) V. ö. a városi jkönyvet, hol ezen kérvény latinul van bevezetve.
4) Ezen a váczi kereskedelemre nézve oly igen érdekes okmányt a maga 

helyén egész terjedelmében fogjuk közölni.
r') „Qaatuor Compaynias“ áll a szövegben.
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zenek, melyek mindegyikének élére egy előkelőbb, s az egész' testü
letére a legtehetősb görögöt állította. A V ili. pontban foglaltatik, 
hogy a város pénztárába fizetni szokott adón kívül, az uradaloméba 
az 1757., 1758. és 17511. évekre, melyekre a szerződvény kiterjed, 
évenként 400 irtot évnegyedenként előre pontosan befizessenek, iá 
szerződvény jól körülirt 10 pontból áll. r)

Mig ezek történnek, egyszer csak azon fájdalmasan ható hír 
lepte meg avácziakat, hogy az oly dicső működésű főpaptól rnegvál- 
niok keilend; mert az 1757-ben a bécsi érseki székre és bibornoki 
méltóságra emeltetett. Utódja lön még ezen évben a váozi püspöki 
széken gr. Forgóéit F á i,s) kinek üdvözlésére a szcpt. 13'ki. ülésből a 
tanács Ghymes várába a bírót, Tűseid tanácsbélit és Szántó Lajos fő
jegyzőt küldötte ki. — 1758. május 5-lcéu a tanács a városi kapitány 
részére igen érdekes és beható utasítást adott ki. * 2 3 4)

Igen sajnos, hogy a városi ügyek jegyzőkönyve 1758—1764. 
évig hiányozván, <*) e miatt a város történelmében hal évnyi hézag mu
tatkozik, melyet a püspök-uradalmi irattárból is csak gyéren lehet 
itt-o tt betölteni! 5 6)

Nem keveset lehete várni a városnak uj püspökétől, gróf For- 
gách Fáitól is, ha jobb egészségnek örvendhetett s tovább ülhetett 
volna a főpásztori székben. Minden főpásztori tulajdonokat nagy 
mérvben bírt ő és általánosan szeretve tiszteltetett. A legfölségesebb 
Oltáriszentség iránt kiváló tisztelettel viseltetvén, Olaszhonból egg 
tükörüvcgból készített szentségszekrényt-<lj  hozatott, melyet a helybeli ke- 
• gyesrendiek templomának ajándékozott, 7) és egy másik gazdagon 
megaranyozottal rézből, saját székesegyháza részére. Tekintélyes pénz
összeget tarto tt készletben egy uj székesegyház építésére, melyre gr. 
Althánn püspök 12,000 és Káló kanonok 5000 Irtott hagytak'. Gr. 
Forgách püspök a munkát meg is kezdette és az épület főrészét meg 
a szentélyt födél alá vette. Az egész épületet saját költségén létre 
is hozza, ha őt a halál ebben meg nem gátolja. Fájdalom! a nagy 
terjedelmű egyházmegye alig volt szerencsés két évig örvendeni az ö 
szelíd atyai kormányzásának; mely idő utolsó öt hónapja alatt már 
nem is jelenhetett meg többé nyilvánosan, és 1759. aug. 'dó kén köz
sajnálatra már bevégezte földi p á ly á já t..........

A váczi egyházmegye még ugyanazon évben ismét egy fényes 
származású és szép tudományos képzettségű főpásztort nyert gr. Fsz- 
terházy Károlyban, ki ekkor noha csak 36 éves volt, mégis egy va

0 Ld. az 1785-ki Conscriptio Oameraticát.
2) „Ghymesi előliével.
3) Y. ö. a Bubla-Regestrumot, nro 10. pag. 290.
4) E sorok írója erről tek. Regele Károly városi főjegyző és irattárnok úr

tól értesült.
8) T. i. a Bublaféle Regostrumból.
6) Az egyház nyelvén „ Tabernaculum“-ot.
"·) Máig is fon van.
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lódi második Borromaei Károly-ΐά tündöklőit. J) Mint igen tevékeny 
főpásztor és kitűnő bitszónok az Ur igéit gyakran és szent lelke
sedéssel liirdeté; a gyóntató-székekbeu órákig ölni, és a haldoklókat 
az örökkévalóság nagy útjára elkészíteni, legkedvesebb foglalkozása 
vala. Meglátogatta egyházmegyéjét, és pedig legelőször is a legtá
volabb fekvő csongrádi foesperességet. Noha két évnél nem sokkal 
bírta tovább a váezi püspökséget, mégis nem kevés dicső tettei 
örökítik emlékét annak történelmében. — A város 1759. dec. 8-kán 
az uradalmi és vásári bormérési jogot vette ki tőle haszonbérbe, ") 
ugyanekkor Midi)’/a akónyi bort is vásárolván az uradalomtól. Ezen 
évben már Váczott 4 mészárszék volt. 3) A nagy tevékenységű föl
desül' 1760. dec. 28-kán öszszeiratta a váezi katholikus és göröghitü 4) 
kereskedőket. . Amazok ekkor a következők voltak: Dienes Féter, 
Fanner Márton, Füleli, Hain Ágoston, Fanner András, Farkas János, 
Stephan Addin, Kirchner Fái, Hefenträger Adám és Fray Jakab öz
vegye. Voltak még ezekéin kívül már más boltok is, melyekben a 
kötélgyártók naponként árultak, a szíjgyártóknak 2, borbélyoknak 
is 2 boltjuk, illetőleg műhelyük r>) volt. Eszerint tehát ekkor Váczott 
10 katli. kereskedő s több bolt létezett már, melyekben életrevaló 
kézmivesek árultak. Görög-család volt itt ekkor öszszesen 7, melyek 
épen ennyi boltot bírtak és öszszesen 35 lélekből állottak.

A derék városi hatóság minden erejével oda törekedett, hogy 
a hetivásári szabadalmat is megnyerje, s ebbeii törekvései nem is lőnek 
sikertelenek; mert gr. Mesterházi/ Károly1') váezi püspök 1761. Julius 
7-kén Mária Teréz királynőtől csakugyan kinyerte a városra nézve 
azon szerfölött előnyös szabadalmat, hogy az minden hétfőn és csü
törtökön hetivásárokat tarthat. E kiváltság, mely a forgalomnak és 
kereskedelemnek e városban nagy lendületet adott, még ugyanazon 
évi okt. 20 kán tarto tt pestmegyei gyűlésen 7) ki is hirdettetett. 8) 
— Ugyanezen évben a német-vargák °), szűcsök10), nyergesekés mé
szárosok célieit megerősítette, valamint a magyar szabókét11) is, és 
a német-sebészek kebelzetét 12) az 1761. ápril 19-kén szintén jóvá 
hagyta. — Ugyancsak 1702. évben a váezi lakosoknak, a tűzveszély 
kikerülése végett lerontott szegényes házaik becsárát saját pénztá
rából kifizette, s ezen évi márc. 14-kén a várossal szerződvényt kötött

b Ez Milánó főpásztora volt.
2) Ld. az urad. irattárt, 
ö  U. o.
4) Ezekről az utolsó kötetben annak helyén bővebben szóllandunk. 
b A borbélyok műhelyüket Officiná-nak nevezik.
°) Előneve : „Galúnthni
7) Ld. a P.uhla-Regestrumot, I. 48. pag. 310.
K) E gyűlés Pesten tartatott, 
b  Azaz : mint most nevezik : suszterek, cipészek.
10) Ezek régi céliszabványaikat a győriektől szerezték.
” ) Ezek nagyban virágzottak ekkor, átalános lévén a magyar viselet. 
rJ) A borbélyok egyle töket „gremium “-nak hitták.
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az épületi anyagok és deszkák szabad kereskedésére nézve. r) — Az 
uj székesegyház építésére, melyre ezen 1762. évben Nógrád vármegye 
2 évre 1000—1000 irtot ajánlott, ő a magáéból is sokat költött. á)

Említendő, hogy az ősrégi sz. Mihály-templomot lebontatta., 
hogy ez által a szabad tért nagyittassa. 3) Az egész országban híressé 
lett nagyszerű székesegyházatl) roppant munkával és nagy költséggel 
azon a helyen, hol most díszük, 1762. évben építtetni elkezdette. — 
Ugyanezen évben a váczi káptalant három kitűnő egyházi taggal 
gyarapította, és ugyan egy kanonoki széket Lauchász Ferenc, kettőt 
pedig werthenfelsi Würth sál. Ferenc érdemdús és áldozatkész kano
nok urak alapítván. Ezen utóbbi áldott emlékű egyháznagy, mikép 
már föntebb említők, a lövölde előtti hires s nagyszerű kőhídat sz. 
Borbála és neji. sz. János szobraival, a székesegyházat ezen utóbbi 
szentnek pompás oltárával, a várost négy kanonoki lakkals) és tol
lával 6) is ékesítette.

Tudtunkra gr. Eszterházi püspök volt itt az első, ki az öszszes 
szentszéki iratokat és okmányokat rendezte; a papnöveldét, melynek 
Nagyfalvay Gergely püspök 1635. évben három kispap képezésére 
8500, DvorniJcovics Mihály püspök két ilyenre 6000 és Káló kanonok 
egynek nevelésére 3000 frtot, akkoriban jelentékeny öszszegeket hagy
tak, — megújította és bővitette, és a kispapok oktatására megyéje- 
beli világi papokat alkalmazott. 7) — Gr. Eszterházy püspöksége 
alatt már a város annyira terjedett, hogy Kis-Váczczal öszszekap- 
csoltatnék.s) — I)e az istenigondviselés, mely e nagy főpapot a 14 
vármegyére kiterjedett egri püspökség vezetésére, :‘) egy nagyszerű 
lyceumi épület ,0) emelésére és fontos viták elhárítására szólította őt 
el Yáczról, még ugyanazon 1762. évben megszűnteié itteni áldásos 
működését.

Es ezennel már eljutottunk Vácz újabbkori történelmének azon 
nagy, itt valódi korszakot képező fénypontjához, melyet letevékenyebb 
főpapja, a már föntebb is dicsőített gr. Migazzi, alkotott nagyszerű 
működésével. Ugyanis 'gr. Migazzi Kristóf bécsi herceg-érsek még 
1761. évi nov. d-lcén n ) a váczi püspökség élte fogytáig tartó kormány- *)

*) Bubla-Regestrum.
a) U. o. 318. 1.
a) Ez a sz. domonkosrendiek, az u. n „fehérek“ előtti, most már szabad 

téren emelkedett.
4) A római sz. Péter templomának mintájára készült.
5) V. ö. Róka i. m. 82. lap.
e) „Vadum Stylo quoque ornaret,“ Írja Róka u. o.
v) A papuövendékeket előbb, világi papok hiányában a sz. Domonkos- és 

kegyesrendiek is tanították.
8) A. hajdani Vácz alig terjedt a mai siketnéma-intézeten túl száz lépésnyire.
9) 0  volt az utolsó egri püspök, utódja már érseki méltóságot viselt, lévén 

az egyházmegye érsekségre emelve.
10) Az osztrák-magyar birodalomban sokáig a legnagyobb tanépület volt ez.
J1) A váczi e. m. névkönyvben 1762. áll.
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zását4) nyerte ismét a város és egyházmegye kimondhatlan örömére 
ő felségétől. De több idő telt el, mint ez közönségesen történni szo
kott, mig az anyaszentegyház fejétől, Rámából, a megerősítést ki
nyerte, *) és kevés idő múlva a római szent testületbe s) is fölvé
tetvén, igy a bibornoki méltósággal felruráztaték. 4) Azért gr. Esz- 
terházy Károly püspök csak 1862. május közepe felé hagyhatta el 
a váczegyházmegyének székhelyét ; Migazzi pedig még ugyanazon 
hóban vette azt birtokába ismét, ft) és pedig, mint láttuk, ez alkalom
mal már másodszor. Azonban csak junius 21-kén estve érkezett Yáczra. °)

Igen ildomos tapintattal megerősítette ismét derék elődje in
tézkedéseit, és nemcsak helybehagyta gr. Salbeek Károly nagyprépost
nak püspöki helynökké történt megválasztatását, hanem a világi 
ügyek vitele fölötti minden hatalmat is ráruházott. — Jóváhagyta 
a papnövelde szervezetét és annak kinevezett uj tanárait ő is meg
erősítette, kik ezentúl is a püspöki jövedelmekből voltak fizetésüket 
huzandók. — Az iskolák különösen szivén függöttek, s azért az ifjú
ság kiképezésére azonnal uj intézkedéseket tőn, jól tudván, hogy 
csak a jól nevelt polgárok leendenek képesek a társadalom jóllétét 
előmozdítani, a kiknek is hát e végre gyönge koruk óta kell képez- 
tetniök. Meglátogatta a mindkét városi iskolákat, megvizsgálta az 
ezeknél alkalmazott tanítók képességét, és sajátkezűkig irt ő magas
sága egy elemiskolai uj tanrendszert. A magyar és német iskolák 
rendezéséről a latinra tért át. Voltak ugyanis Vácz nagy vidékén 
sok oly nemes szülők, kik örömest küldték volna gyermekeiket e 
városba, hogy itt a jó erkölcsökkel együtt a latin-nyelvben is oktat- 
tassanak ; de szegénységüknél fogva nem voltak képesek őket tisz- 
teségesen ruházni és részökre a szükséges táplálékról gondoskodni. 
Kénytelenek voltak tehát fiaikat a falusi iskola hoszszas látogatása 
után, melyben nem sokat, vagy a városi iskolábai rövid járatás után 
hol szintén csak keveset tanulhattak, félig képzetten 7) felnövekedni 
hagyni. És ha az élet minden szükségeit megszerezhették is magok
nak, mégis nem bírtak találni oly városra, melynek kebelében az 
ifjak egy erénydus felügyelő szemei előtt növekedhetnének fel.

Azért Migazzi kiborítok, e nagy emberbarát, az ilyenek iránti 
gyöngéd részvétel· által vezéreltetve, a latin-tanoda közelében feküdt 
püspöki épületet,*) azaz: azon házat, mely a régi püspöki lak köze- *)

*) „Jure perpetuae ail mini strut tonis
2) Ar. u. n. „praeconisat/iótC
3) „Collegium Sacrum Humanum“ egyházi nyelven.
‘j A bitiornok (e. ny. „Kardinálisok* ;i világegyház kormányzatában a 

pápa tanácsát képezik, mint a kanonokok a püspökét.
r’) A kegyesrendiek házi naplója szerint 17G2. május tiO-kán, pünkösd ünne

pén, a fehérek templomában, a papság jelenlétében fölolvastatott a pápai bulla. A 
kinevezési okmány 17(11. nov. 4-ről van keltezve.

°) Ld. az urad. irattárt.
5) Az ilyenek a legveszedelmesebb emberek szoktak lenni.
") Róka szerint.
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lében a Duna mellett feküdt, és melyben előbb az; uradalmi tisztek 
laktak, később pedig uradalmi börtönül használtatott, szánta e célra, 
kijavíttatta és átalakíttatta, azután minden szükségesekkel berendezte 
és gazdagon felszerelte. J) A nemes ifjak ezen oly híressé lett inté
zetéről alább, a maga helyén behatóan fogunk értekezni a váozi 
tanintézetek történetében, valamint a „Theresianum,“ vagy lovagis
koláról is, melynek a régi püspöki lakban adott helyet, azon nagy 
épületben tudnillik, melyben jelenleg a ni. kir. siketnéina-intézet 
virágzik.

Kiváltképpen sokat te tt azon igen üdvös rend lontarfására, 
melyet a keresztény tanítás hitkiildérei a mindkét nemzetiségű városi 
ifjúságnál behoztak. * 2) Oda törekedett, hogy az egyházi szertartások
ban az egyöntetűség minden papja által megtartassák. Ennek annál 
tökéletesebb elérésére Lengyelhonból paulai se. Vince accredes púpjait. 
liitta meg Váczra. — Majd az uradalmában; népség gyarapítását is 
eszközölte letelepítések á l ta l; ugyanis az ő uradalmi főtisztje, Be- 
nícsky László praefectus ur, 1703. jun. 11 kén ő főmagassága nevében 
Váezott ezen igen érdekes okmányt adta ki;

„A váczi püspökség, mely a nagy Duna folyó mentén fek
szik, szándékozik a Duna partjától egy vagy két órányi távolságra 
fekvő faluiba több lakókat3 *) helyezni be, a kiknek építendő uj házak 
alá tágas telkeket és ezekkel közvetlenül érintkező kerteket fog kiha- 
sittatui. Minthogy elegendő erdeje van, a házak tetejére és kertek 
bekerítésére szükséges fákat ingyen fogja adni; a szántóföldeket 
egész sessióra oly menynyiségben méreti ki, menynyit egy ekével '*) 
kellően mi veiket a települő; 5 6 7) kinekkiuek rétje legalább is 15 marha 
eltartására leszen elégséges. Kiki a mivelőket nélkülöző, illetőleg 
elhagyott szőlőkből anynyit foglalhat el, menynyit csak akar. Egyéb
iránt termo szőlőket készpénzen is sokat lehet venni és pedig köny- 
nyen. Terem pedig e vidéken jeles bor,(i) melynek alvója az idő mi
nősége szerint, két, sőt még három írton is elkel. ') Kertek részben 
káposzta, részben kender és len, és végre szintén részben a konyhára 
szükséges zöldségek alá is fognak adatni.

És mivel föltételeztethetik, hogy az ily uj lakók 8) három év 
alatt házakat és más épületeket is elkészíthetnek, azért három év 
folyama alatt sem a királynak, sem a püspöknek pénzadót nem íize- 
tendenek; de a szántóföldek és szőlőktől, mivel ezek már készek, 
tizedet fognak adni. Három év elteltével űzetnek a királynak any-

P V. ö. a kegyesrendi házi naplót.
2) A kegyosrendi házi napló szerint, egy „Keresztény tanról nevezett tár

sulat“-ot is alapított.
") A szövegben „Colonos“ áii.
l ) „Aratro uno“.
6) A szövegben ■ „ColonusA
°) „Vinum generosum“ mondja az okmányban a praefectus.
7) 'Boldog, jó, olcsó világ.
") A szövegben „novi coloni.“
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nyit, menynyit vagyonuk aránya szerint az ország más lakói is ad 
nak, a püspöknek pedig minden egész sessiótól, mint földesuroknak, 
4 frtot, efiy ludat, vagy 12 h í,  két kaka*f, 20 tojást, egy itee vajat vagy 
21 krt; tulajdon erdejében vágni fog 5 öl fát és beszállítja Váe.sra. 
Azon fölül, as összes terményekből, ti. na. gabona, bor, bárányok és 
mellekből, kilencedet, mint földesúrnak és tizedet mint püspöknek adni, 
tartozni fog. A kézi és szekeres munkákat, az u. n. robotot, megtenni, 
kiki köteles leend, melyek terhűkre nincsenek, nem is úgy kívántaknak 
ezek, hogy miattuk az alattvalók elpusztuljanak; mert a mit legin
kább megjegyezni kell, az egész uradalomban a püspök egy barázdát 
sein szántat a maga részére, tehát sem az aratási, sem a földművelési 
munkára nincsen szüksége.

Ha mindazonáltal az ily uj lakók a heti munkát, vagyis a 
robotot«t megváltani akarnák, szabadság adatik nekik azokat éven
ként javadalmaik arányra szerint 10, l i .  vagy 12 írton megváltani. 
Melyek tudomásukra azoknak, kik a v. püspökség uradalmába átköl
tözni akarnak, a jövő biztonság okáért is iratilag kiadatnak.“ *) — 
Hogy ezen engedmények számosakat bírtak a püspöki birtokokkal 
átköltözésre, mondani is felesleges, mutatta azt az eredmény évről évre.

Valóban, a föntemlitett 1763. év volt azon időpont, midőn 
mindazon tervek, melyeket ma is oly szerencsésen kivittekiil látunk, 
a legmagasztalandóbb körültekintéssel elkészíttettek. A felsőváros 
főtere ugyan a régi székesegyház") lebontásával megnagyobbittatott, 
mikép ezt már említők, és sokkal díszesebb kinézésűvé té te te tt; * * 3) de 
néhány épületek, főleg ama régi város-kapu, még ott állottak az ú t
b a n ;4) mi által a bécsi kapu felé az egyenes kinézés gátolva volt. 
Azért annak egy része lehordatott, a másik meg lakássá változtatott, 
és az uj építészeti felügyelő, sz. Józsefről nevezett Oswald Gáspár ke
gyesrendi segédtárs ;’) mi fáradságot se kiméit, hogy mind a Kis-Váczra 
vezető felső utca, mind pedig a Pestre néző, alsó, zsinórmérték-sze
rinti és mindkét oldalon eperfákkal beültetve legyen. E fasorok ele
je nte csak ékességül, a következő évben pedig az egész város leg- 
fölségesb kivilágítására vezérfonalul szolgáltak és azon rendeltetésűk 
is volt, bogy a selyombogarakat táplálván, ez által a selyeintenyésztét 
előmozdi itatnék.

A városon kívül, ehhez közel még két üres helyiség volt, 
melyek egyike egészen pusztán, a másik pedig nagyon randán nézett

b Ezen okmány latin eredetije olvasható az 1785. Cameratica Conscriptio 
nagy jkonyvében az inspeetorlaki iráttárban.

“ Az uj székesegyház felépüléséig a káptalan az isteniszolgálatot a fehérek 
templomában tartotta.

:í) V. ö. Róka i. m. E tért aztán a vácziak „nagy rész“-nek kezdték nevezni.
4) A Skultéti-íéle bolti házban és az ennek átelleni liszboltépületben van

nak azon épület-anyagok, melyek a Dunáról erre húzódott bástyafalat képezték, és 
ezen volt még a kapu, mely a végig-látást gátolta.

°) Ezen beesküdt kegyesrendi segédtársat (Frater), mint hires építészt, a 
szerzet cseh tartományából szerezte ide Migazzi s az építkezéseknél nagy hasznát vette
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ki; de ahol az Esztergomból Budára hajózok, mint utjok központján, 
kissé megpihenni, a helybeliek pedig testmozgás és tisztább lég szí
vása által magokat kissé föl üdíteni szokták. A romlásig, szemét stb. 
eltakarítása, a térnek jó földdeli íueghordására, a talaj elegyengetése, 
fákkali beültetésére és csinos sétánynyá való átalakítására mi költ
séget és fáradságot se kiméit a nagy föpásztor. Hogy pedig a lüs- 
Vácz télé eső magaslat elegyengettessék, határozatba ment, mikép 
annak felső részén a papnövelde, és nyugalmazott papok lakhelye, az 
alsón pedig az irgalmasrendiek kolostora ') építtessék, kik már 17(33, 
évben települtek meg Yáczott.

E városnak nagylelkű felvirágozta tója arról tanakodott káp
talan ával, hogy hol szemeljenek ki helyet a diadalfcaptt, ~) és az uj 
székesegyház részére. Az elsőnek helye azonnal minden nehézség nél
kül kijelölve lön, mig az utóbbira nézve különféle nehézségek fordultak 
elő. Némelyek ide vonatkozólag azt kozák elő, hogy folytattassék az 
építkezés ott, hol már különben is megkezdetett az ,:i) s nem hiányzottak 
kik e monumentális épületet a Dnnasoron, valami tekintélyes helyen 
szerették volna emeltetni. A tapintatdús és belátás-teljes egyházfeje
delem türelmesen végig hallgatta az indítványok és ajánlatokat, s az 
igen fontos ügyet minden oldalról jól megvitattatván, nem találta a 
nézeteket a magáéval egyezőknek, s készebb volt a várost egy uj nagy
szerű építkezéssel díszíteni, mint annyi ház lebontásával szerezni az 
írj székesegyház részére helyet. 1 * 3 4) Úgy látta, hogy a gr. Eszterházy 
püspök terve szerinti, Dunára néző helyiség a nevezett célra igen 
alkalmatos leend, s azért az elődjei által választott helytől eltérni 
épen nem akarván, a művészet által pótoltatta helyre azt, mit a ter
mészet megtagadott. Tudnillik a mocsárt lecsapolhatta és a vizforrá- 
sokat kiszárittatta. Mivel pedig a régi, Filgním-féle építészi tervet nem 
lá tta  célszerűnek, ezt félretéve, (kínéval több előnyt ígérő tervezete 
szerint, ki a római király ő felségének volt hires udvari építésze, lá
tott a az építéshez. s)

Azonban a nagy főpásztor az egyházi ügyekkeli sűrű elfog
laltsága közben is kiterjesztő figyelmét és áldott tevékenységét a vá
ros igazgatására, hogy ez biztosabb alapokra fektettetvén, annak köz
java annál nagyobb mérvben eiőmozdittassék. így az 1761. jan. 12-lcén 
tartott városi tisztujitás alkalmával tek. Lvníezlqj László püspök-ura
dalmi praefectus úr, mint tisztujitási elnök felolvasta a gr. Migassi 
Kristóf bibornok és váezi főpásztor ő főmagassága által c város java, 
magán- és közbiztonsága előmozdítása végett alkotott azon híres szab-

1) Erről alább a maga helyén tüzetesen fogunk értekezni.
") Már ekkor híre volt, mily felséges vendégeket lesz szerencsés a város 

kebelében üdvözölni.
3) Gr. Eszterházy püspök 100 kűmivost foglalkoztatott az uj székesegyház 

építésénél.
4) Mily szép figyelem volt ez a házbirtokosok iránt.
ή  A maga helyén e híres egyháznak teljes ismertetését adandjuk.
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váuyohtf, ') melyek a váczi püspöki lakban ezen évi január 1-ről kel
tezvék, a nevezett bíboros főpap által aláirvák, és a város levéltárá
ban, annak rendelet« folytán letetettek az eredeti latin szövegben, 
úgy magyar és német másolatokban is. Mink itt a mlgos uradalom 
által magyarítottat adjuk javított irályban, moly is igy szól:

„A Magistratus és Vácz püspöki város reformjait 
illető szabványok.

1. Valamint mi sem lehet üdvösebb és hasznosabb az igazság
szolgáltatásban, mintha a terhek az adófizető községre igaz egyenlő
séggel és mértékkel vettetnek ki, úgy azon községnek föntartására 
bizonyára fölöttébb szükséges ezek végbevitelét és megadását oly mó
dokkal eszközölni, melyek szintén hasznosabbnak lenni ismertetnek. 
Mivel pedig mind a szegény népnek jajgatásaiból, mind pedig a köz
tapasztalatból világos, hogy a katonai erőszakolás által, mely „exc- 
cutióu-nak neveztetik, a nehézségek, sőt a közterhek is csak fölöttébb 
nagy ob bittatnak, mindenekelőtt oda kell törekedni, bogy adóhátralé
kok évről évre ne szaporodjanak soha. Minek hogy hasznos kezdete 
legyen és jó sikere, a város perceptora a múlt és folyó év összegeit 
külön rovatokba fogja jegyezni és azokat lassanként beszedi. Ezeket 
pedig az esztendő utolján egészen beadja, nem is lesz szabad azokat 
akármely név alatt is más évekre átvinni. Mi is a Magistratus szorgos 
vigyázása alá kemény büntetés alatt bizatik; mert bizonyos bogy a 
ki a kevésnek megadásában nehézséget érez, ugyanaz az elöljárók 
hal Igatagsága által a hátralékot felszaporodni hagyván, csak önma
gának nagyobb kárával kénytelen utóbb eleget tenni.

2. Hogy pedig a városnak pénze és vagyona, melyeket a köz
ség fizetni és adni parancsoltatik. Magistratus restsége miatt roszul 
ne költessék el, vagy annak gondatlansága miatt haszontalanul el ne 
fecsérelte,ssék, minden hó elején a bíró által rendelt két tanácsbeli n 
pénztárt, kocsmákat, pincéket és a város egyéb gazdaságát vizsga alá 
vegyék, és a városnak azokból eredhető hasznát avagy kárát szor
galmatosai! kikutassák. Igy ezeket híven, és igazán megvizsgálván, 
az egész tanács jelenlétében a gyűlésen, először is a pénztár állapotát 
terjeszszék fel és igy mindenről gondos tudósítást tegyenek. Ha pedig 
valami hibákat találnak, azokat köztanakodással helyre hozzák, és 
hogy a gyanakodás alkalma is elhárittassék, kivált a pénz tekinte
tében, a pénztár két kulcsosai láttassák el, melyek egyike a tanács 
felügyelete, a másik pedig a perceptor kezeire bizatik; nem is lesz 
szabad a perceptornak a rendeseken kivtil, más kiadásokat tenni, ha 
csak ilyenekre a tanács vagy jegyzőkönyvi megbízás által felhatal
mazva nincsen. Ily módon megszűnik a gyanakodás, és a közdolgokra 
nézve beáll a szükséges biztonság. Vétessenek föl pedig az ily tisztek l

l) A szövegben „Statuta* áll. Ld. a püspök uradalmi és városi irratárban.
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teljesítésére hűséges és a gazdászatban otthonos emberek nehogy ma
gában a szolgálatban a város kárával és ettől fizetve kelljen ismeretet 
szerezni és kötelmüket megtanulniok.

3. Mi sem volt vagy lehet soha oly veszélyes az emberi tá r
saságra, fokép pedig a közdolgok vitele és megerősítésében, mint az 
egyenetlenség s a kedélyek megzavarása. Innét szoktak ugyanis eredni 
a_ koszának okai, a felszabadult szenvedélynek inkább, mint a jótten- 
ni-akarásnak tulajdonai; innét a rágalmak és kölcsönös civódások; 
innét a jó és hasznosra adott idő s lelki tulajdonok a roszra hasz
náltatnak. Ezeknek elhárítására tehát ha valakik kévéssé hajlandók 
lennének, az ilyenek a) a biró által a gyűlésen az egész tanács előtt 
szigorun megintessenek, b) önkénytes, de az egész senatori testület 
beleegyezésével hozandó büntetéssel fényittessenek, és végre c) ha 
meg nem javulnak, a biró tartozik büntetés terhe alatt őket az ura
dalomnak följelenteni, s tudják meg az ilyenek, hogy mind a senátori 
tiszttől, mind pedig az ezzel járó fizetéstől megfosztatnak; igazság
talan és méltatlan volna ugyanis, hogy oly emberek hozzanak ítéletet 
mások fölött, a kik példájokkal másokat a vétkekre vezetnek és saját 
tetteiknél fogva kárhoztatandőkul tűnnek fel.

4. Azért kiki a maga tiszte és kötelméhez képest tanácsát és 
igyekezetét fölhasználja, senkinek érzeteit, indítványait vagy előter- 
jesztvényeit kijátszani, akadályozni vagy kigúnyolásokkal illetni ne 
merészelje. Ezek ugyanis, mint érett férfiakhoz nem valók és illetle
nek, valamint veszélyesek úgy károsak is s súlyosabb büntetések alá 
fognak vettetni.

δ. Minthogy pedig az osztó igazság kívánja, hogy kiki szol
gálata és fáradalmaihoz képest vegye jutalmát, a fizetések, melyek 
„napi dijak“-nak is neveztetnek, vásári alkalommal, nem egyenlően, 
hanem a te tt szolgálati érdem szerint adandók ki az illetőknek. Ha 
valaki ugyanis fáradalmának nem remélheti bővebb jutalmát, mint a 
milyen a henyeségé, könynyen megtörténik, hogy kiki vagy a terhek 
alól törekszik magát kivonni, vagy bizonyára nem igyekszik alkal
matosnak mutatni magát az oly tisztek viselésére, lionnét nem cse
kély kár háromolhatik a város jogaira. Tehát azok, kik a vásári 
szükséges szolgálatokra alkalmaztatnak, egy napra, mint eddig, egy 
tallért kapnak és ezt három napon át, menynyi ideig tudnillik a vásár 
ta rt; az ily foglalkozásokon kívüliek pedig fizetésekben nem ré
szesülnek.

_ 6· Mi hogy mások megbántása és sérelme nélkül arasson si
kert, kiki oly állomásokra és tisztségekre alkalmazandó, melyekre 
legaikalmatosabb és méltóbbnak fog találtatni. Kik utóbb vétetnek 
föl senatorokká, mig a szükséges ismereteket megszerzendik, olyanok 
mellé adattassanak, kik már az ő tisztükben járatosak, s nem fogják 
saját teendőiket a hajdúk s más ilyenek által önmagok helyett vé
geztetni. E szabványok pontjainak megszegői pedig vétségekhez ké-
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pest kétszeresen vagy háromszorosan biintettessenek, mint a milyen 
az ő fizetésük. /

7. A tanács intézményének főcélja az, hogy egyesült és köl
csönös tanakodással s törekvésekkel a város hasznát és javát tartsa 
szemei előtt, a károkat elhárítsa, a hasznokat pedig gyarapítsa. Ezt 
ugyan mindenkor, de kivált az üléseken szemei előtt és szivén viselni 
kötelmének tartsa. Amiért a tanácsbeliek az ügyeket sorban és fon
tosságuk szerint fogják tárgyalni, mindenek előtt az elhalasztott 
ügyeket végezendik; melyek az uradalom által a tanács elé terjesz
tettek, azokat tiistint felvegyék, rajok feleletet adjanak s a magok 
kényelmükért mit se merészeljenek félretenni; vagy azért, hogy bő
vebb megvitatást igényelnek és nem egyenlőkép tetszenek mindnyá
joknak. Hogy pedig a magokban véve csekély vagy éppen semmi 
fontosságú ügyek a jelentékenyebb ügybajoknak hátrányul ne legye
nek, a könnyebbeket a bíró, vagy kettő a tanácsból, hogy a fontos- 
sabbak félre ne tétessenek, és el ne hanyagoltassanak, hallgassa meg, 
és ha a szükség vagy körülmények úgy kívánják, fölebbezés-képpen 
a tanács elé terjesztessenek eldöntés végett. Végre az igazságot vérre 
és barátságrai tekintet nélkül szolgáltassák ki.

8. Az árvák, szülőiktől elmaradott gyermekek és nyomorultak 
ügyeire lelkiismeretes, főgondjok légyen; azok ügyeit haladék nélkül 
figyelmesen és legszorgalmasabb igyekezettel itélendik meg, és az 
árváknak két jámbor, jólelkü, meghitt, a mások javaira nem áhítozó 
s ilyenekben nem szűkölködő férfiút adnak gondviselőkul, kikre azok
nak hitbizományukat és jogaik védelmét bízzák. Ezek pedig az álta- 
lok évenkint készített számadásaikat a megvizsgálásra előbb a tanács
nak, aztán pedig az uradalomnak terjesztik be jóváhagyás végett. 
A tanács pedig az ily árvák dolgairól különös jegyzőkönyvet tartson, 
melyben is az egyik rész az elvégzett, a másik pedig a végzendő 
dolgokat, az azokról hozott Ítéletekkel együtt tartalmazza.

9. Délutáni és esti órákbani gyülekezetek a tanácsházban és 
a poharak közti itélethozás egyaránt tiltatnak, hacsak rendkívüli 
eset, mi legritkább legyen, ezt nem kívánja; és ekkor is, a mit hir- 
telenében kevesek beleegyezésével határozni és elvégezni kellett, a 
legközelebbi gyűlésen előadják és a jegyzőkönyvbe vezettessék. Ugyan
ezt kell tenni a bírónak is, ha olykor kénytelen valamiben gyorsan 
határozni és végezni.

10. Nem elég a vétkek és nyilvános áth ágókra büntetéseket 
szabni, hanem a törvényszegőkre nézve serény nyomozást is kell 
tenni és érdemük szerint úgy büntetni, nehogy az irántoki engedé
kenység a í'oszra kedvet adjon, és minden vétség elkövetésére fel
bátorítván, a vétkek luidok és kárhozatos voltokkal, a község leg
nagyobb veszélyére ne tiirettessenek s megszaporodni ne engedtesse
nek. De a többi hozott Ítéleteket is késedelem nélkül végrehajtsák, 
nehogy különben a tehetetlenségről és tunyaságról rovassanak meg, 
és az ítéletek, meg a tanács tekintélye gúnynak és megvetésnek
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kitéve ne legyenek. A kinek hibájából ezek elhagyatnak, a tán ab
ból eredő kárt megtérítenie keilend.

11. A személyek-, üzlettől és marháktól járó fizetéseket, és 
a mikkel e városnak tartoznak, igazságosan és méltányosan fogják 
beszedni; ne is bánjanak ezekben szigorúbban a keresztényekkel, 
mint a zsidókkal, vagy ezekkel keményebben, mint amazokkal, a mi 
a dolog méltatlanságán kívül panaszok és. zúgolódásra fakaszt s a 
tanácsnak rósz hírnevet szerezhet. De ellenben valami hiú félelem 
által sem engedjék magokat oda vezetni, hogy valakit, hacsak erre 
szabadalma nincs, fölmentsenek és a város pénztára károsodjék.

12. A város terheit minden erejükkel és iparkodásukkal 
igazságosan kivetni igyekezzenek, nem is künynyen fognak valakit 
az adózástól szabadnak nyilvánítani, hacsak ezt a város haszna és 
szolgálata nem kívánja ; nehogy ily módon a terhek és azoknak töb
beket illető részei kevesek vállaira vetessenek nem eléggé biztosan. 
Ahonnét az évenként kidolgozandó adókivetés csak úgy lesz érvé
nyes és sikeres, ha az uradalom által előterjesztett módozat szerint 
és ennek tisztje előtt történik. Azonfelül arra is vigyázzanak, hogy 
senkit szabadalommal és mentességgel meg ne ajándékozzanak, hacsak 
ezt az uradalomtól meg nem nyeri. Azokat pedig, kiket eddig ily 
kiváltságokkal láttak el, sorban íajstromilag az uradalomnak beter
jesztik; a tizedeseket és hegymestereket, kik személyük és fizetésükre 
nézve szaporittattak, és szabadalmaikon kívül bővebb jutalmokat is 
veszik, pedig inkább saját foglalkozásuk, mint szolgálatuk után lá t
nak, kisebb számra veszik, és azok helyett két más hajdút lehet 
fogadni, kik az ügyek kívánalma szerint mindig kéznél lehetnek.

13. Valamint pedig kinekkinek szigorú kötelmében áll saját 
hivatalát szorgalmasan vinni, úgy szükséges, hogy mindenki bizonyos 
időben és késedelem nélkül számot adjon hivataláról, főkép pedig 
azok, kiknek hűségükre a város pénztára és gazdasága is bízatott, 
nehogy a hallogatás az ily tiszteknek nagy felnikre és nehézségökre, 
a városnak pedig kára és áidalmára legyen. Amiért a perceptor, 
kamarás és kulcsár minden harmadik hónapban az arra rendelt két 
tanácsbélinek különösen számot adni tartozik, a kik aztán szinte 
erről a tanácsot értesitendik; az általános számadásokat pedig éven - 
kint december végén az uradalomnak beterjesztik; nem is engedtetik 
meg, hogy valaki hivatalát a másik évben is viselje, hacsak pontos- 
san számot nem ad és az elkövetett hibákért eleget nem tesz. A 
város irattárát az uradalmi tiszt évenkint megvizsgálni fogja, vájjon 
az iratok, jegyzőkönyvek, és a többi u. n. Írott eszközök jó rendben 
és biztos helyen tartatnak-e?

14. Tapasztalásból tudjuk, hogy e városban tűz által már 
sok kár történt, és azért a múlt években a szükséges eszközök meg
szereztettek és intézkedések is tétettek, melyekkel az ily rosznak 
kisebbítése éretnék el és a közbiztonságról gondoskodva lenne; de az 
eredmény, valahányszor ily szerencsétlen alkalom fordul elő, nagyobb
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részben hiányzik. Amiért keményen és súlyos büntetések alatt pa- 
rancsoltatik: a) hogy az 1701. úpril 14-kén hozott rend és utasítás, 
melyet mindkét város megjegyzésével és aláírásával erősített meg, a 
legszigorúbban megtartassák, b) A fecskendők, melyek „vigipuskák 
ualj neveztetnek, jó gondviselés alatt legyenek és üresen soha ne ta r
tassanak, és mikor a város lovai nincsenek elő, minden éjjel négy 
vagy két ember legyen jelen a város istállójában, a kik az adott jelre 
6 írt büntetés alatt tartoznak lovaikat befogni és a tűzvész helyére 
vonatni a tűzoltó eszközöket. Melyek, hogy híven és állandóan fo- 
ganatosittatnak-e, minden három hó alatt a város kapitánya maga 
mellé vévén a kéményseprőt, kikutatja és serényen megvizsgálja, vájjon 
minden kémények eléggé kitisztitvák, épek és a tűzvész ellen meg- 
erősitvék-e ? A hanyagokat és a rendeletek megszegőit azonnal meg
bünteti, és ha valami javítás szükségeltetik, ezt meghagyja és más 
nap megtekinti, ha rendelete teljesittetett-e, nem is szűnik meg gon
doskodni mindaddig, mig a szükséges biztonság helyreállítva nincsen. 
A „ Pyrobolariusolc“ -kai pedig a praefectus, vagy más az uradalom 
által kirendelt egyén minden héten megvizsgálja, hogy a második 
pont szigorúan megtartatik-e, és a gyűlés elé terjeszti. Főképen pedig 
a tűzvészek és egyéb roszak alapokainak elhárítása végett minden 
igyekezettel tevékeny lesz a városi tanács, és kibocsátványaiban meg
parancsolni fogja, hogy a csavargókat, tekergőket és ismeretleneket 
szállásra a lakosok be ne fogadjanak, ha csak személyük bizonyítvá
nyát elő nem mutatják, a mit megvizsgálni és jóváhagyni az uradalmi 
tisztnek, vagy a város túrájának leend dolga.

15. Az utcák, utak tisztasága, az utak javítása és kirakása, 
csatornák készítése, e város lakóinak mily hasznokra s egészségükre 
van, és a házak erősítésére is mily hasznos, ki sincs, ki ezt bőven 
nem értené és erezné. Minthogy pedig ezek nem csekély költségek, 
munka és igyekezetbe kerültek, illő sőt szükséges, hogy ennyi jó mi
nél nagyobb szorgalommal és dologgal tartassák fon, sőt, még azután 
is ernyedetlen törekvéssel előmozdittassék. A csatorna pedig, hogy a 
víznek lefolyása meg ne gátolta.ssék, tisztogattassék; amiért is e város 
minden lakója háza elejét minden szemét, hulladékok, dögtetemek, 
kőrakások vagy földhányásoktól tisztán tartani köteles, ha csak ezek 
építés vagy kijavítás végett nem hordatnak oda, minden szombaton 
söprögetéssel megtisztítani. Ha valami igazítást kell tenni, ez be
terjesztendő a tanácsnak, melytől ha nem jő orvoslás, azt az urada
lomnak is tudtál kell adni. A port vagy szemetet ki sem szórja szét, 
hanem rakásra gyűjtse, és ha a Dunához közelebb esik, vesse abba, 
ha pedig ettől távolabb lakik, midőn a kocsi annak elhordására meg
jelenik, elvitelét maga is mozdítsa elő. Az udvarról semmi tisztáta
lant vagy dísztelent az utcára ki ne vessenek; a ki háza előtt fél
napnál tovább valami dögöt eltűr, bejelentés nélkül, büntetés alá fog 
vettetni.

1(5. A városban és utcákon való faültetésekben, minthogy bi- 
Vácg város története. 11. 2



zonyos, mikép ez által a disz a város hasznával egyesül, kiki szor- 
galmatoskodjék, és mindenki az « háza előtt nem ágakat, melyek ül
tetése súlyos büntetések alatt tiltatik, hanem fákat, és a mennyire 
lehetséges, eper falcai ültessen annak idején, és ezeket, hogy ki ne vesz- 
szenek, avagy a szokott veszélyeknek kitéve ne legyenek, veszszővel 
vagy deszkával fogják körülvenni, és hogy ki ne száradjanak, gyak
rabban megöntözni.

17. A tanács, melynek kötelessége a közjó és haszonról gon
doskodni, s a szükséget orvosolni, különös feladatául ismerendi, a vá
roson kívüli csatornákat tisztogattatni és föntartani, a városban pedig 
ahol posványvizek állanak, addig is, mig az elkezdett kőveli kirakás 
befejeztetik, annak lefolyását eszközlendi; az utcai por és szemetek 
kihordására bocsiról gondoskodni és az utcákat hetenkint szorgalma
tosán tisztogattatni fogja.

18. Rehdezeiulők lesznek a mesteremberek, szappanosak, halá
szok, pékek, mézeskalácsosak stb. valamint a piac is az itteni és külső 
kereskedők miatt. Mivégre főkép serény felügyelet alatt eszközlendők: 
a) hogy törvényes és kirendelt mértékkel adassanak az eledel- és 
italfélék, b) Az élelmi cikkekre nézve az idöhez képest illő és igaz
ságos árak szabassanak meg. c) A helybeli kereskedőknek meg ne 
engedtessék a 10 óra előtti vétel vagy az idegenek elé való kimenetel 
•a városon kívül avégre, hogy azoktól ott bármi is vásároltassék. d) 
A szegények föntartására kiváló legyen a gond, a fűkép nekik szük
ségesek csekély áron is parancsoltassanak adatni.

19. Nagyobbak a szegények és más polgárok panaszai is a 
molnárok és azok tettei ellen; azért is előliivandók a dunai malmok 
birtokosai és nekik először is értésökre adandó lesz, mikép, ha to
vábbra is megőrizni akarják a malomjogot, tapasztalt, igaz-lelkű és 
a mesterséget jól értő molnárokról gondoskodjanak, a vámot minden
kitől munkájokhoz mért illő arányban vegyék ki mindem időben ; a 
lisztet, jól őrölve s igaz mértékben adják vissza, és a iinomabb őrlésre 
alkalmas eszközökről gondoskodjanak. A helybeliek és idegenek cső
dületekor, valami haszon vagy nagyobb fizetés kedvéért, ezek mun
káját ainazolcé elé tenni ne merészeljenek. Miután ezek Így elintel
tettek, hivassanak elő maguk a molnárok, a kikből kettő, kik alkal
masabbaknak látszanak, a többiek fölé tétessenek, hatalom adatván 
nekik, hogy az említettek megtartására ügyeljenek, azokat ők maguk 
is megtartsák. És ha ezek valamelyike ellen hibáznak, és a kihágások 
és hiányokat be nem jelentik, a vétséghez képest fognak lakobii. 
Hogy pedig az itt előirt intézkedések foganatosításáról a tanács ma
gának bizonyosságot szerezzen, hetenként küldjön ki kebeléből egyet 
vagy kettőt e dolog pontos megvizsgálására.

20. Azonfölül tapasztaltatott az is, hogy a földnek hanyagabb 
mivelése folytán a lakosok nem nyernek itt abból oly.hasznot, mint 
ez másutt történik, kik mivel e terméketlenség okául a folytonos osz
tály t hozzák fel. as égess határ három retire (caleatura) lessen föl-
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osztandó, melyből minden ház után mérettesenek ki az állandó szántó
földek, melyeket aztán a lakosak és birtokosak serényen miveljenek, 
és a szüséges munkával ellássák ; bogy mind ők hasznot húzhassanak, 
mind pedig megadhassák az uradalomnak, a mi az övé; bizonyosak 
lévén a felől, hogy a tunyák és kevésbbé iparkodók, valamint bűn 
nélkül nem lesznek, úgy a hanyagság büntetését ki nem kerülendik. 
Mit hasonlókép a rétekről is kell érteni.

21. Mi egyedül az irraság kizárólagos jogát illeti, azt senki 
magának tulajdonítani és megszegni ne merészelje. Amiért is kinek- 
kinek keményen ismét megparancsolja a tanács, hogy alattomban 
bort és pálinkát ne áruljanak; az ily törvény-áthágókra kiszabott 
büntetést minden engedékenység nélkül végrehajtsa, és időről időre 
annak megtartását gondosan megvizsgálja.

22. Bizonyos továbbá, hogy a legüdvösebb törvények sem 
használnak, hacsak azok teljesítése állandóan nem szorgalmaztatik, 
a mit mindenkinél elérni valóban nehéznek látszik, hacsak folyto
nos ösztönzés, félemlítés és őrködéssel nem sürgettetnek. Miért he
tenként mindkét uradalom részéről rendeltetni fognak emberek, kik 
véletlenül a mészárszékek és halászembereket jelenlétükkel meglepik 
és megvizsgálják·, vájjon igaz mértékkel mérnek-e, s a kenyereket, 
húsokat meghatározott mennyiség és minőségben árulják-e? És mint
hogy az ilyenekben főkép a szegények szoktak kárt szenvedni, az 
ily vétségben levők a büntetést sem az uradalom tisztei, sem pedig 
a tanács részéről semmiképen kikerülni nem fogják, nehogy az el
engedés reménye gyakoribb roszakra szolgáljon fölbátoritóúí. Azon- 
fölül mindenkor olyant kell a város kapitányává megválasztani, ki 
e tiszt teljesítésére tekintélylyel, gyakorlati ügyességgel, mint szük
séges tulajdonokkal bír, kinek hatáskörébe a piac, korcsmák, gonosz
tevők, kereskedők, molnárok teljes joggal tartozandanak. Amiért a 
vendéglősök, város hajdúi, minden éji őrök és más lakosok is, mi
dőn az ő tisztében jár el, vagy feladatát illető dolgokban őket segít
ségre szólítja fel, neki mindnyájan engedelmeskedni lesznek kötele
sek. A vakmerők és ellenszegülőket először ugyan a biró- és tanács
nak jelenti fel, kik, ha igy sem. térnek a jó útra, nehogy az ő rest
sége mentségül szolgáljon és alkalmul a roszra, az elégtételt az ura
dalomtól fogja kívánni. Miért is az ő tiszte, sőt szigoréi kötelme 
leend, személyesen, vagy hajdúi és drabantjai által, kikből kettő az 
ő oldalához neveztetik, a piacon, korcsmákban és nagyobb gyüleke
zetekben éjjel és nappal megjelenni és a város minden részeiben meg
vizsgálni, vájjon az emberek életük és tetteiket a keresztény törvé
nyek és rendeletekhez alkalmazzák-e? A hús-, kenyér-, liszt-, és más 
étel-ital-árusokat gyakrabban és véletlenül a városházhoz bevezetni, 
áruikat, váj jon igaz mértékkel és áron adják-e, megtekinteni, a mal
mokat megvizsgálni s végre minden csalárdságnak elejét venni, az ő 
köréhez tartozik. Vannak ugyanis alacsony sorsú emberek, kik csak
hogy gyíilölségbe ne essenek, inkább rövidséget szenvednek. Ha rosz-

2*
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szúl cselekvőket vesz észre, azokat keményebben intse meg, és ha 
általok valami kár történt, azt téríttesse meg, azután megfenyitésiil 
a tanácsnak, és ha szükséges, az uradalomnak jelentse fel őket. Végre 
a fegyelmet, tisztaságot, az utcák, csatornák és fákat épen íöntartani 
törekedjék, hogy soha a restség vagy érdek vétségébe ne essék; mert 
ha ebben tapasztaltatik, tudja meg, hogy a legsúlyosabban és elen- 
gedhetlenül megbüntettni fog.

23. Házakat, melyeket a városban építeni vagy kijavítani 
fognak, semmi esetre sem lesz szabad karókkal, hanem hosszában tett 
deszkák, vagy falakkal, habár ezek csak vályogból rakatnak is, ke
ríteni be. A kik ezt nem tehetik, vagy tenni nem akarják, egysze
rűen eltiltandók az építéstől.

24. Hogy pedig a veszekedések és versengések alkalma el- 
vonattassék, és az éjek a nappalokkal egyenlők ne legyenek az em
bereknél, a tánc, zene és a nyilvános ivások a csapszékekben, korcs
mákban, nyári időben 11, télen pedig 10 óráig engedtetnek meg, ezen
túl pedig a legszigorúbban tiltatnak; a város és főkép kapitánya a 
kihágóbat illő büntetésekkel fenyítendi, valahányszor a tilalom ellen 
cselekesznek, és ha szükséges, az uradalomnak is felterjesztendő Mi 
pedig az ily nyilvános helyekeni zenét illeti, valamint a minden vi- 
gélyi, úgy más tiltott időkben, ünnepeken és vasárnapokon az meg 
nem engedtetik, csak az esti és vecsernyei áhitatosságok után leszen 
az bárkinek is szabad.

Hogy pedig e rendeletek sora mindenkinek ismeretére eljus
son annál könynyebben, és ki sem panaszolkodhassék, hogy neki 
azokról tudomása nem volt, a tanács minden évben a községnek azt 
felolvassa, megmagyarázza és kihirdeti. Hogy pedig ezek a megirt 
rend és mód szerint foganatosíttatnak-e, a püspöki uradalom kötelme 
leend, azoknak a tanács általi megtartására gondosan felügyelni s 
minden igyekezettel oda hatni, hogy e szabványpontok az illetők ré
széről folyton tekintetbe vétessenek. Kelt püspöki lakunkban Váczott 
1764. évi január 1-jén.“

És ezek azon nevezetes szabványpontok, melyek a nagy fő
pásztor kormányzói bölcseségéről fényes tanúságot tesznek, és e vá
ros közügyeire oly áldásos hatással voltak sokáig, mig tudniillik 
azok szem előtt tartattak.

Az említett 1764-iki év örökre ott ragyogni fog Vácz város 
történetében; mert annak folytam azt ő felségeik meglátogatandók 
voltak, és azért már jó előre tétettek minden részről intézkedések, 
hogy illően fogadtathassanak. így a március 27-ki tanács-ülés volt 
az első, mely már az előkészülettel kezdett foglalkozni, ez állván ide 
vonatkozólag a jkönyvben: „Minthogy a praefcctusi ház alatt kiálló 
régi kapu falai és romjai, mind az utcák aránya, mind a kilátásra, 
és az ő felségeik eljövetele alkalmával létesítendő kivilágításra nézve
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akadályul szolgálnak, és pedig főkép azért, hogy a király kocsiai át 
nem mehetnének, ő főmagassága parancsából leromboltattak légyen, 
és ott két házacska volna építve, az egyik t. i. Leitgeb Péteré, a 
másik meg néhai Hajdú Mihály örököseié, melyeket szintén lebontani 
kellett, de úgy, hogy a kibecslést előre bocsátván, azok árát, a meny
nyire lerontatniok kelle, a város fizetné ki, mert ö főmagassága azon 
romokban találandó minden anyagot a városnak kegyesen oda aján
lott légyen. Ennélfogva meghagyatott Puts János városi pénztárnok 
úrnak, miszerint a Leitgeb Péter házából lebontott épületrészért a 
mesteremberek által te tt becslés szerint, fizessen ki ugyanazon Leit
geb Péternek 130 irtot és 75 dénárt, Hajdú Mihály örököseinek pedig 
az ezekkel kötött egyeség szerint 17 irtot.“

Ugyanezen alkalommal az utódok jövőbeni tudomásául az is 
bevezettetett a jkönyvbe, hogy ő főmagassága kegyesen elhatározni 
méltóztatott, és pedig Taschl András-mik, még mint bírónak és Be
nedek István főjegyző uraknak jelenlétükben, hogy miután a püspöki 
lak ’) és városház közötti téren álló Bold. Szűz Mária szobrát2) a 
káptalani városnak engedte volna oda, mely nehány napok előtt a 
káptalani utcába át is szállíttatott,3) ő a helyett más nagyobb ala
kot fog idővel csináltatni, és azt a piac közepén, t. i. a lebontott 
székesegyház '1) helyén, saját költségén fölállittatni szándékozik.5) — 
A mára. 30-lci ülésen is fontos tanakodás tárgyát képezte az előké
szít lődés ama fényes fogadtatásra nézve:

„Minthogy a következő és közelgő nyáron ő felségeiknek el
jövetelük miatt, mondja a jkönyv, ő főmagassága által mindezen ta 
nácsnak, mind pedig az egész városnak azon ünnepély alkalmával 
irányzóul szolgálandó kegyesen kiadott rendeletéiben az is foglalta
tik, a többi között és illetőleg parancsoltatik, miszerint a városház
nak be nem végzett épülete, mely mintegy 1735. év ó ta6) bevégezet- 
leuiil áll, beíéjeztetése által a szükségelt, kellő állapotba helyeztes
sék, azért minden igyekezetét és erejét oda fordította a tanács, hogy 
ő főmagasságának ezen üdvös kívánsága és szándékának megfeleljen, 
és annak mindenekben eleget tegyen, ezt kívánván a közhaszon és 
szükség is. Mivel pedig ez nem csekély munka volna, és nem csak 
bővebb költekezést, hanem huzamosb időt is kívánna, az égiek ked
vezése mellett, azt még a múlt 1763. évi dec.-lióban megkezdettük, 
nem más okból, mint hogy ő cs. kir. fölségeik eljöttéig, teljesen vég
rehajthassák, melyet is a közvetlenül következő és a most folyó év

ü A régi t. i., melyben most a m kir. siketnéma-intézet van.
2) Azért vitetett ez is el eredeti helyéről, mert ama nagy bevonulásnál 

akadékúl lett volna.
:>) Ott van most is egy kis ligetkében.
’) T. i., mely a fehérek temploma előtt állott, de mikép említők föntebb, 

a tér kedvűért is lebontatott.
5) Ez a fehérek temploma előtt áll máig is.
rj  A városházat még gr. Altliánn M. Frigyes püspök kezdte építtetni.
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elején választott uj biró úr a tanács beleegyezésével minden félbe
szakítás nélkül folytatott, az anyagok beszerzése és öszszehordására 
nézve azon intézkedéseket tévén, hogy ezek és az építkezésben fön- 
akadás ne legyen, a minthogy nem is volt, mert egész télen, úgy 
szinte nyáron is, és pedig kedvező időjárás mellett folyt az építés.

„Hogy pedig a szükségessel és hasznossal a díszes is egy
bekötve legyen, szükségesnek találta a tanács, mikép ugyanazon vá
rosházán, annak ékessége és az egész város díszéül, főképen pedig 
azon hűség, hódolat s alattvalói engedelmesség jövő záloga bebizo
nyításaiéi, melyekkel t. i. e föld legfőbb urai és az ország fejedelmei 
iránt tartozik viseltetni minden jóravaló alattvaló, és a kik iránt ők 
leköteleztetni kívánnak, eijy allány is, mely már szintén a volt ta 
nács által is inditványoztatott és meg is kiséreltetett, de idáig siker
telenül, állittassék; már csak azért is, hogy e szándékot ő főmagas
sága, a mi legkegyesebb urunk, is meghallván, azt nemcsak helye
selte, hanem sürgette i s ; hogy arról mindenek, melyeknek a köztu
domásra eljutni kell, félolvastathassanak és kihirdettethessenek.

„Ez három kőszoborral fog foldiszittetni, egy t. i. a középen 
az igazságot jelenti, a másik kettő pedig: jobbról az ország, balról 
meg ő főmagassága címerét tartják kezeikben; a középen a város 
címere díszük, mely a Bold. Szűz Mária képét a kis Jézussal ábrá
zolja ; végre az altány folyosócskáját vasrostélyzat környezi illően 
és helyesen készítve.“

Ugyanezen alkalommal az is határozatba ment, hogy a vá
rosház uj szobái részére fekete, kecskebőrökkel behúzott székek sze
reztessenek, ott, hol illőbb áron lehetem! azokat megvásárolni. To
vábbá, hogy a közelgő vásári alkalommal elegendő posztó vétessék, 
melyből 12 hajdú részére hoszszú ruha, milyent t. i. a város vásári 
időben a hajdúk és őrök által viseltet, készíttessék ; a kiknek kala
pok is vásároltassanak, és azok amaz ünnepély alkalmával ezekbe 
öltözötten dárdákat tartan dán a-k kezeikben. Az ezen alkalomra szük
séges lámpákat illetőleg, azon Ígéretet tette a püspöki helynek ő mlga, 
hogy intézkedni fog, mikép a város, az előirt parancs szerint azokat 
illő áron szerezhesse meg.

Minthogy a mostani rendkívüli körülményekben, mind az 
utcák kirakásának folytatása, mind pedig az ez által okozott föld- 
hordások miatt végtelen sok volna a dolog annyira, hogy sem a vá
ros, sem pedig a polgárok kocsiai elegendők nem volnának, azért 
elhatároztatott, hogy mindezen szükségek, mind pedig a serfőződe 
miatt is 4 bival vásároltassák. — A városházára május 8-kán dél
után mozsarak háromszoros kisütése közben ünnepélyesen föltétetett 
a három kőszobor, melyek egyike az igazságot jelképezi, kettő pedig 
Magyarország és ő főmagassága gr. Migazzi Kristóf bibornok címe
reit tartja. — Ezen alkalommal azon különösség történt, hogy a 
midőn a három mozsár elhelyeztetett, egyik a másodiktól több mint 
két ölnyi távolságra, az elsőnek elsütésére, mely t. i. az ország címe
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rére volt alkalmazva, a harmadik is, mely ö főmagasságaét jelezte, min
denki bámulatára úgy elsült, hogy a középső, mely az igazságot je
lentette, a két tüzláng közt egészen érintetlen maradt. — Hogy pedig 
annál díszesebbé tétessék e mű, elhatároztatott, úgy végezvén maga 
a mlgos uradalom is, névszerint a segédpüspök ő mlga, hogy a város 
jelvényei ugyan egészen, az országé és ö főmagasságaé pedig csak 
részben megaranyoztassanak.

A tanács május 11-kén elhatározta, miszerint a polgárok a 
következő vasárnap ') délután a városházára rendeltessenek be férfi- 
cselédjeikkel együtt a negyedmesterek által, hogy belőlük mind a 
lovas, mind pedig a y y aló y-katonáknak valók kiszemeltessenek, kik az 
érkezendő ő es. kír. felségeik elé vonulni és csak azon ünnepély al
kalmával nekik szolgálatot teendni tartozandanak. — Pcnts Jakab úr 
kérvénye következtén, minthogy az ő házával érintkező régi kapunak 
romjait, <"> főmagassága kegyes parancsára, az ő nem csekély sérel
mével, és tán házára nézve könynyen bekövetkezhető kárával is, egy 
részben, a melyben tudnillik az ő háza falain kívül kiáltanak, leron- 
tatni kellett; azon romok megmaradó részét pedig saját költségén 
kimeszeltetni kellett, már csak azon oknál fogva is, hogy az ottani 
anyagokban nem részesült, mert a város onnét mindent a maga ré
szére hordatott el, május 18-kán a tanács a városéból elegendő n e 
szét ajánlott meg neki s azonfelül 4 szekérnyi zabot. — Határozattá 
lön az is, hogy ama polgároknak, kik a város ideáinak eleyyenyeté- 
sére “') ő mlga a segédpüspök parancsára alkalmaztattak', napi dijaik 
az adóba számíttassanak be, miután a dolgok úgyis majdnem végte
lenek, melyek a város által már azok közreműködésével elvégeztettek, 
részben pedig még végrehajtandók lesznek.

Junius J-jén a városház falai köröskörül tetőcskével vonattak 
be az illőség és nagyobb tisztaság kedvűért, hogy a rovarok ronda· 
sága, milyenek, főkéj) az ily helyeken tenyészni szokott pókhálóit, 
kikerültessék. A városház a Hányába bevésett és megaranyozott betűk 
ezen löliratot képezék: „ Proctor kim Ohristophoro S. Ji. H. Cardinale, 
Ar chi-Episcopo Viennense, Volis Ecclesiae Vaciensis, et utrimque lici- 
publicae Felicitati reddito, E x induito diuturni temporis opere perfe
ctam. Anno M DCCLXIV.“ — A mlgos uradalom által a Ihinaparton 
a szegény özvegyek és Dennesch Péter házai közt állítandó hidra je 
lentett segélyt illetőleg, junius it-kén határoztatott, hogy az ő főma
gassága által e város iránt már annyiszor tanúsított kegyei és jóté
teményei elismeréséül és a hálás lelkek emlékéül a kőmivesekre, e hid 
építéséért fordítandó költségek felét a város ő főmagasságának meg- 
téritemli. — Minthogy Schinner Mátyás kőm Íves-mester e hidat, s az 
alatti csatornát, a junius 1-jén kötött szerződés szerint építeni elmu
lasztotta, azok elkészítése, minthogy ezt a mlgos uradalom már na.

L) K nap épen május l.'S-ka volt.
■) 0  íölsőgoik ide leendő eljövetelük bőséges alkalmid szolgált Vácz csino

sítása s elűLaladására.
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junis 19-kén ugyanazon szerződvény mellett.

Mivel különben is, de fokép ő felségeiknek lendő, és a kö
vetkező ang.-hóban bizonyosan elközelgő jövete,lök, és azon 2000 írtok 
miatt is, melyek ugyanazon alkalomra ő főmagassága segítségére a 
város által megajánlattak, melyeket még a mai napig is alig fizettek 
ki; úgy szintén a városház építése,. utcák kirakása, árpa, zab vásár
lása, és ő felségeik ittlétekor használandó különféle készletek és több 
ilyek beszerzése miatt is pénzre volna a városnak szüksége, most 
pedig Gaiger Ferenc ispán és nagymarosi serfőző úr ötös kamatra 
1000 irtokat ajánlott a városnak, nem tekintvén, hogy a város már 
adósságokkal terhelte magát, az említett összegnek felvételét a tanács 
július 27-kén elhatározta mégis.

Minthogy az utcák elegyengetése miatt, és illetőleg el hordá
sára a földnek szekeres és gyalog munkásak is alkalmaztattak, ngy 
szintén a gyalog-dolgozóknak munkáit a város adóba beszámította, 
az egész nap 4—5 marhával dolgozóknak 80, a 2—3-mal fáradozók- 
nak pedig 40 dénárt törlesztvén naponként adójokból; de úgy, hogy 
korábban, már napfel jöttekor megjelenjék kiki a dologra. — Mivel 
pedig ö fölségeik ide jövetelekor különböző rendű és állapotú em
berek látogatandják meg Yáczot a legtávolabbról is. határoztatik 
ugyanazon jul. 27-ki ülésen, hogy a serfőző jobb minőségű sert, az 
u. n. márciusit, állítson elő, 3—4 főzést tévén. Aztán az ily, a szo
kottnál finomabb sernek itcéje 3 líron leend kimérendő.

A tanács aug. 11-kén elvégezte, .hogy a városház altánya ö 
fölségeik e hó 27-ki eljövetelükkor kivilágittatván, az ehhez szükséges 
lámpák és üvegekről jókor gondoskodni kell. Amiért is a helybeli 
Bieck András szappanossal, ki az üvegeket béllel és fagygyúval el- 
látandja, oly áron mint vele a mlgos uradalom szerződött, egyezkedés 
történt, oly foltét alatt azonban, hogy ő az üvegekben fünmaradó 
fagygyút, ép úgy, mint a mlgos uradalomtól, visszavenni tartozik, az
az a szerződvényi összegből annyi pénz vonatik le, mennyi fagygyú 
megmaradni fog. — Üvegeket vagyis poharakat e szükségre a város 
a helybeli kegyesrendiektől szerzett, egy edényben lévén azok el
rakva, azokból t. i., melyeket e szerzetesek Gödöllőről kaptak gr. 
Grassallcovics Antal kamarai elnök ő nmlgtól.

Az öszszeirott városi tisztelgő katonaság lovainak eltartására 
nézve végeztetett aug. 13-kán, miszerint azok a következő szombatig 
a szőri réten legeltessenek, minthogy máskép a város jelentékeny 
kára nélkül odáig el nem tartathatnának, — míg szükségesek lesz
nek, mely napon az ő főmagassága előtt általános kísérletül tartandó 
gyakorlatok végett mind bevezettessenek, és azután egész végig vagyis 
ő fölségeik innét történendő elköltözésükig a város szénája és abrak
ján fognak eltartatni, mely nekik rendes adagokban fog kiméretni, 
lázárban ugyanazon lovakat legeltetni fogják (rubel István, Mészáros 
János és Ludányi J ó z s e f25 dénárra szabatván ki napi díjok. —
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Minthogy pedig már Ő Fölségeik eljövetele nagyon közeledik, a ka 
tonaság gyakorlása pedig igen sürgős volna, azért szigorú büntető 
alatt meghagyatik, hogy mostantól fogva a katonaságból senki, bár 
mily oknál fogva is, a városból eltávozni ne merészeljen, akár mes
teremberi, akár meződ munkával foglalkozók legyeimnek is azok. A céh 
mestereknek is tutitokra adatik e parancs, hogy mestertársaikat és az 
ezekhez tartozókat bármely kirándulások vagy vásárral menetektől el 
tiltsák ; moly rendelet ellen vétő céhmesterek 12, mestertársaik pedig 
6 írtra büntettetni fognak.

Az e városba érkezendő ő cs. kir. fölségeik ittlétére rendelt 
magyar és német polgári katonaság, gyalogok és lovasok fizetése, és ille
tőleg adagaikra nézve aug. 12-én azt végezte a tanács, hogy kivévén 
az ünnepek és vasárnapokat, a melyeken különben is dolgozni nen 
szabad, mig a táborba helyeztetni nem fognak, mindegyikök naponként 
10, midőn pedig már abba áttéve leendnek, 20 dénárt és egy itce bor 
fog kapni.

'•t*
*  :f-

Az ő fölségeik eljövetelére tett előkészületek és ezen 
városba való megérkezésük leírása, a városi jegyző* 
könyv nyomán latinból előadva a mi kedves honi

nyelvünkön.
Minekutána ő cs. kir. fölségeik, úgymint I. Ferencs római csá

szár mindig győzhetlen és Magyarország társkormányzója, s az ő leg- 
szeretettek!) neje, a most dicsőségesen uralkodó római császárnő és 
Magyarország királynéja Mária Teres, valamint II. József, akkor még 
Osztráklnm főiige, most pedig már megkoronázott római király az ő 
legkedvesebb nejével Erzsébettel (a ki ugyan az azon idő alatt bekö
vetkezett halála által ezen ország és az Osztrákhonhoz tartozó minden 
tartományokra nézve nagy gyászt árasztott), úgyszintén hi pót osztrák 
főiig, Mária Anna és Krisztina főlignők, fönt érintett fölségeik ked
ves gyermekei, azon igen nagy és csodálatos kegyességénél fogva 
melylyel a fömagasságú, fömlgú, és főtdő Waal- és Sonnenthumii gr. 
Migazzi Kristóf úr, a sz. római egyház áldozár-bibornoka, bécsi érsek 
a sz. r. birodalom lige, a váczi püspökség örökös adminisztrátora stb. 
iránt viseltetnek és e város iránti különös hajlandóságuknál fogva ide 
mindnyájan eljönni és azt a legóhajtottabb jelenlétükkel boldogítani 
és ékesíteni még a legközelebb múlt 1763. évi október-hóban a legke
gyelmesebben elhatározták, és királyi szavaikkal a föntcimzett főmgú 
urnák magokat mintegy lekötelezték, és igy ő fölségeik eljövetele a 
bizonyosnál is bizonyosabb volna, ugyanazon ő főmga 1763. nov 9-ke 
körül Osztrákbon főhgi városából, Becsből, az ő szokott székhelyéről 
Váozra jővén, azonal minden erejét és tehetségét oda fordította, hogy 
miképen fogadhatná ő felségeiket méltóképen, és mi módon tisztelhetné 
meg a legillőbben azok ittlétüket.
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Ennélfogva a többi között az ő rendelötéit és üdvös intézke
déseit. ezen püspöki városra nézve, mielőtt .1 »öcsbe visszatért volna, 
ugyanazon november-íróban mlgos és t'őtdö Sülbeck Károly nemesim 
püspök, a váczi székesegyházi káptalan nagyprépostja, sz.-Miklósról 
címzett ercsi apát, asz. hittudományok tudora,és fönt tisztelt ö főmgnak 
a főpapiakban segédje, a lelkiek és igeigleniekbeu lielynöke, átalános 
ügyhallgatója és a váczi püspöki iskola igazgatója által a következő 
intézkedést állapította meg és irati lag ki is adatta.. Álljon ez is itt 
az utódok tudtára szóról-szóra, és ugyan:

r r

O felségeik eljövetelére vonatkozó intézkedések e 
püspöki városra nézve.

Mindenekelőtt előadadandó lesz a tanácsnak, hogy mivel a 
főmgú herezegnek azon ünnepély idejére gondoskodni kell mind az ö 
felségeik iránti hódolat-teljes szolgálatról, mind pedig, a mennyire le
hetséges, magának a városnak becsülete és kártalanságáról ; minek 
eszközlésében pedig nem csekély részének kell lenni a tanácsnak is: 
azért először is oly bíró és tanácsról kell gondoskodni, kik mindeze
ket megtenni képesek és készséges, vidám lelkűidtől megtenni is 
akarják. A ki tehát ezek vitelére magát képtelennek vagy kevésbbé 
alkalmatosnak érzi, az jobban teszi, ba a következő tisztajiiáskor ezt 
inkább kijelenti, mintsem aztán azok valamelyikében akár hanyagabb
nak, akár pedig vakmerőnek lenni tapasztalt alván, kitegye igy ma
gát annak, hogy az uradalom által büntetésül rangja és lizetésétől 
megtosztassék. Hogy pedig kinek-kinok az ő kötelessége tudtára le
gyen még jókor, szükséges:

1. Hogy a városház lie nem végzett épülete befejeztessék, ajtók, 
ablakok, székek és asztalokkal úgy ellátiassék, hogy az vendéglő gyanánt 
nyilvános szállásul szolgálhasson. Kívülről is ludyrelmzal tassék, hogy 
a most mutatkozó rom tad ozás és pusztulás teljesen eltűnjék. A kano
nok uraké mintájára az előtt hat lámpást fognak felállítani és szük
séges világítóval azon idő alatt ellátaudják.

2. A házakat ezen főutcában tulajdonosaik által felékesittetni, 
bemeszeltetni, a külső kapuk, ablakokat sth. ludyreállittatni fog
ják ; melyek közt magának a bírónak háza is értendő, mely noha 
ezen kevés időre nagyobb kényelmet nem nyújthat is, nehogy a töb
biek között gyarlóságával romladozást mutasson, arra minden gond
já t fordítsa. A Priner-féle mészárszéket pedig azon bárom napra 
máshová kell áttenni vagy egészen eltörölni.

3. A főutcám utak egész Kis-Vácz faluig minden szemetek 
és randaságtél megtisztitandók lesznek; hogy pedig-lámpákkal látás- 
sanab el, szerfölött ajánltatik.

4. Ugyanazon utcában, Kis-Vácztól elkezdve a zöldfáig, min
den lakosoknak megparancsolni fogják, hogy ő fölségeik eljöttékor 
ablakaikban két égő gyertyát, melyeket olajjal bekent és előírandó
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színű papírokkal vonjanak körül, tartsanak, és ahányszor parancsol· 
tátik, meggyujtsák ismét.

5. A veszélyek elhárítására pedig, melyek oly nagy emberi 
csődületben megtörténni szoktak, tőlük telhető legnagyobb óvintéz
kedéseket tegyenek, hogy a veszekedések, egyenetlenkedések és ver
sengések clhárittassanak. Hogy valakinek házában tűzvész ki ne 
üssön, vagy az ilyen nagyobb károkat ne okozzon, a szükséges tűz
oltó eszközöket illő helyeken és jól ellátva fogják tartani, melyeket 
a kirendelt bizonyos emberekre fognak bízni, kik az ily esetben 
mindjárt a veszélyhelyre vonulhatnak azokkal. Vízzel telt kádakat 
több helyeken fognak tartani. Azonfölül több őrt rendelendenek ki, 
kik házról-házra körüljárjanak, azokat megvizsgálják, és az ilyenek 
élére a városi tanácsból kettő helyeztessék, kiknek tisztük és kötel
mük leend utánnézni, vájjon azok a rajok bízott szolgálatot illően 
teljesitik-e.

6. Minthogy a praefectus! laknál létező falak és romok mind 
az utcai téraránynak, mind pedig a kilátásnak és a létesítendő ki
világításnak akadályára vannak, főképen pedig akadályoznák a király i 
kocsik áthaladását, azokat minden esetre le kell rontani; mivel 
pedig azokhoz két házacska is szorítkozik, ezeket is lebontani szük
séges. Nehogy pedig ez akár a városnak sok költségébe, akár pedig 
tán azon szegény embereknek kárába kerüljön, előbb megbecslendők 
lesznek, azután másutt kell nekik nagyobb telket kihasítani, vagy 
azon helyre kiterjeszteni azt, hol most a jégárok van_; és végre az 
onnét elhordandó anyagok és az ezekből építendő háznál, ennek 
költségei és munkájára nézve segítségül lesznek

7. A főbb utcai fakerítések kijavíttassanak, vagy teljesen el
mozdíthassanak, vagy fehér színnel behuzattassanak, vagy pedig zöld 
növényekkel eítakartassanak.

8. Nagyobb fák kijelölendő távolságban még ezen hóban 
ültettessenek és minden szorgalommal föntartassanak.

9. A révet illetőleg úgy intézkedjenek, hogy azon időre ta 
pasztalt, elégséges és mindig kész révészek legyenek és jármüveik 
jó karban tartassanak mindig.

10. Piac, mészárszékek és korcsmák a szükséges ellátással 
bírjanak, mire a tanács minden gondját kiterjeszteni el nem mu- 
lasztandja.

11. Hogy ezek mind jó rendben történjenek, a várost részekre 
osztandják fel, és mindegyiket a tanácsból kiszemelendő tisztre híz
zák ; ezek alá pedig másokat rendelendenek, kik az intézendők és 
teljesitendőket minden késlekedés és halasztgatás nélkül, sőt nagy 
ügyességgel és vidámsággal hajtsák végre.

12. A kapitány mellé adnak kettőt, vagy ha szükségesül mu
tatkozik, többet is, kik őt tisztében segítsék és neki engedelmesked
jenek. Legalább 12 jól öltöztett hajdujok legyen, oly öltözékben,
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mint ez vásárkor szokás, és az ünnepélyre, hogy a ruhák újak legye
nek, csak akkor lesznek majd nekik kiosztanánk.

13. Mik hogy annál pontossabban eszközöltessenek, a többi
ektől, melyek iszonyú sok költségbe és fáradalmakba keriilendenek, 
ki kell őket venni, ha a fönt említett munkákra 2000 irtot leteen
dőnek. Ezt ők jótéteményül inkább, mint telteiül vehetik ; mert 
számtalan alkalmatlanságtól szabadulnak meg, és tíz ezen ünnepélyre 
megkívántaié költekezéseknek az ő 2000 frtjok csak igen csekély 
részét képezendi.

14. Az egész város oda törekedni fog, hogy amenynyire le
hetséges, egy lovas és egy gyalog-csapat állíttassák, melyek lovak
kal, fegyverekkel és ugyanazon színű ruhákkal jól ellátassanak. A 
város által, amenynyit csak bír, anynyi lőmozsár szereztessék. Ha 
pedig a földi fejedelem és ura iránti alattvalói és hódolati hűségnél 
fogva még valamivel többet mutatni akarandanak, most arra való
ban mind az idő, mint pedig a legjobb alkalom kínálkozik nekik.

Ezekhez a tanács magát alkalmazni és hódolatát, valamint 
hűségét, a föld fejedelmei iránti jobbágyi kegyeleténél fogva bebi
zonyítani akarván, mindazokat, melyeket a kellő engedelmesség és 
tisztelet kívánt, megtette, és mit sem mulasztott el, és ugyan elő
ször is a városháza építését, mely az 1735. év óta bovógzetlenül 
állott, teljesen befejeztette, és azt szobák, kamrákkal és minden lehető 
kényelmekkel s benső bátorokkal felszerelte; mely is mind belül, 
mind kívül úgy helyreállíthatott, hogy arról minden pusztulás és 
ódonság teljesen elenyészett, és az majdnem egészen ujul nézett ki. 
Ez azonfelül a fönt említett ok miatt és a közszükségnél fogva is 
altánynyal lá ttatott el, ahonnét a köztudomásra eijutandók kihir
dethessenek, melynek folyosócskáját művészi kézzel készített vasrá
csozat környezi kívülről, belülről pedig ablakok formájára táblákkal 
záródik. Eölötte áll három szobor, melyek egyike a középen az igaz
ságot jelképezi és baljában mérleget tart, másikban pedig pallost; a 
másik kettő meg és pedig jobbról Magyarország· dinerét, balról pedig 
iont tisztelt ő főmagassága jelvényét és nemzetségi címerét tartván. 
Ezek alá tétetett közvetlenül a Hold. seüa Mária képe, két oldalról 
liliomokkal környezett holdüregben, és baljában jogart, jobb ölén pe
dig a kis Jézust tartván, kinek jobb kezében kereszt van. És ezen 
Yácz városának címerét és pecsétjét jelzi és jelenti. Ugyanazon aitány- 
nak felirata pedig az, melyet e folyó évi jun. 1-én tartott tanácsülés 
végzései közt föntebb említők.

A fönt említett oknál fogva, és ő főmagassága parancsa, va
lamint ő mlga meghagyása folytán is, főkép a nagyutcán, és a piac
tól a Dunára vezető út mellett létező házak a polgárok által úgy 
megujittattak, hogy azon részeken majd az egész város egy legujab-
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Lan keletkezett város képét mutatja. A nagy utcát, mely nyilvános 
és mintegy középső, Kis-Vácz felső végétől ugyanazon helység m á
sik végéig a püspöki uradalom a kisváczí lakosok által elegyengethette, 
a viz lefolyására pedig mindkét oldalon árokkal lá ttatta  el; mit az
tán egész a zöldfáig, vagyis a város alsó végéig, maga a város nagy 
költekezéssel, szakadatlan igyekezettel és roppant fáradtsággal foly 
tatott és bevégzett, és azt a diadalkaputól egész a város alsó végeig 
a két oldalról szintén árokkal erősítette meg.

E kaputól egész a praefectusi lak alsó végéig, az emelkedet 
tebb helyeket lehuzatta, az alacsonyabbakat betöltette és elegyen
g e te tte ; hóimét a tdő kegyesrendi atyák egyházáig, a vásári utcák
kal, a Dunára a piacról a városház mellett levezető kis utcával 
együtt, amint ez már részben 1763-ban megkezdetett, kövekkel ra
katta ki. Onnét pedig, amint csak a legjobban lehetett, egész a vá
ros másik végéig, az utakat a könnyen sárrá válható föld elhordatása. 
után homokkal és apró kavicsokkal töltette meg. Földalatti csatorna 
módjára két hidat építtetett; egyet t. i. a diadalkapu alatt a város 
felé, melyre nép. ss. János azon szobra, mely előbb nehány évig a 
város alsó végén, aztán a Dunaparton, azon helyen, hol ez alkalomra 
az uj hid építtetett, állott egész eddig, helyeztetett; a másikat pedig 
az irgalmas-rendi testvérek és elaggott papok részére emeltetni kezdeti 
székház alatt, ( j főmagassága kegyes rendeletéből pedig a praefectusi 
ház alatt a régi kapunak mindeddig fönállott romjait két házacská
val együtt, mivel azokhoz csatlakozva voltak, egy részben elbontatta 
ezeket és becslés utján tulajdonosait kárpótolva, lerontatta és a föld
del egyenlőkké tétette.

A diadal-kaput, melyet fönt tisztelt ő fomga, ő fölségeik tisz
telete és örök emlékéül még ezen 1764. márc. végén kezdett építtetni, 
Cancval, a római király ő fölségének hires építésze, terve szerint és 
bevégzett július vége felé, saját költségén erős anyagból emeltetve, 
és pedig corintki építész-modorban, a fölséges osztrákház tagjainak 
képeivel diszíttette, dombor-müvek tüntetvén azokat elő. A szép épí
tészeti csínnal előállított gyönyörű mű belsején különféle ódon ízlés 
szerinti díszítmények és a magaslat oldalain mindenféle virágoktól 
környezett sasok ékeskednek. Az egész 60’ magas, 40’ széles és 12’ 
vastag, az iv nyilasa 32’ magas és 16’ széles. Az alapkő 1764. év 
tavaszán tétetett le nagy öröm-ünnepélylyel, és abba az akkor léte
zett pénzeken kívül a következő emlékirat is tétetett, melyet mi itt 
az eredeti, latin nyelven ezennel közlünk:

D. Ο. Μ. H.
Clemente XIII. in Ecclesia Dei regnante 

Christopherus S. R. E. Presbyter Cardinalis Comes a Migazzi Eccle
siae Yaciensi die 16-ta Maji Anno 1763. redditus1)

“) K szerint Migazzi csak 17G3. május 16-kán adatott volna vissza a váczi 
egyházmegyének főpásztorul.
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Quum Augustissimi 
Franciscus I. Romanorum imperator 

et Coniux eius
Maria Theresia Himg. ac Bohém. Regina Archidux Austriae 

Cum Augustis Principibus
Josepho Romanorum Rege et Leopoldo Archiducibus Austriae 

ex singulari benignitate
Vacium se ad eum mense Junio 1764. invisuros ') 

Clementer addixissent 
In perenne gratitudinis monimentum 

Arcum hunc Triumphalem erigi curavit, Cuius memoria 
ut ad posteros transcriberetur 

Hoc per Carolam Salbeck Episcopum Nemessinum 
Suffraganeum et in spiritualibus et temporalibus Vicarium Officialem 

cum Numismate illius reconditum est 
I)ie 20. Mensis Martii Anno Domini MDCCLXIVJ)

A diadalíven északra a császár és császárnő domborművű 
képei közt e felirat olvasható:

Francisco I. Romanomm Imperatori, M. Theresiae Aug. Hung. Boh. 
Regi, Piis, Felicibus, Invictis.

Josepho Romanorum Regi Nobilissimo Caesari 
Leopoldo. M. Annae, M. Christinae Regiis Principibus 
Ob Vacium praesenti eorum Maiestate triduum beatum 

Cbristophorus S. R. E. Cardinalis a Migazzi Episcopo Vae. secundo 
Arcum hunc imaginibus Augustae Domus insignem 

dicavit Anno MDCCLXIV.3)
•

Délre pedig a jobb oldalon, a római király és fivére Leopold 
főhg képei ugyanazon körbe zárva, a baloldalon meg Ferdinand és 
Miksa főhgek szintén egy körben láthatók. A császár képének körirata 
ez: Franciscus I. Romanorum Imperator S. A.; — a császárnéé: Μ. 
Tlier. Horn. Imp. Hung. J>. R. A. D. A .; — József római király és 
Leopold fohgé: Jos. II. R. Ii. S. A., Leopold. A. D. A.; — Ferdinánd 
és Miksa főhgeké: Ferdinand, et Maximil. A. Ώ.. — Fercnc és Μά-

]) Ő felségeik azonban csak aug. vége felé látogatták meg e várost.
") Ld. ezen alapkői feliratot Rókánál i. ni. 73-dik lapján.
:!) Ld. Róka i. m. élőbeszédét a 2-dik lapon.
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ria Térés ö felségeik képei Kis-Váez, a főherczegekéi pedig Nagy- 
Vácz felé néznek. Es a város felé eső oldalon a íőhgek képei közt a 
középen e felirat disz,ük vörös márványba nagy aranyozott betűkkel 
bevésve: „ΑΕΤΕ11ΝΛΕ IH)MUl.a -  E máig is fenálló hires dia- 
dalkapn') a Nagy- és Kis Váe.zot egymástól elválasztó határjel gya
nánt tekinthető.")

Eönt tisztelt ő főmga ezen diadalkapun kívül a Dunaparton, 
agy rendelvén ugyanazon ő főmga, alkalmatos helyen, melyet a vá
ros által földdel meghordatott, fölemeltetett, és amint csak illően 
lehetett, rövid idő alatt rendbe hozott, sőt fákkal3) is kiültetett és 
ékesíttetett, a piac felé erős anyagból hidat is emeltetett, melynek 
kőmivesi munkája felét a város saját pénztárából födözni ajánlotta 
meg, noha aztán ő mlga közbevetésére, a köveken, téglákon és mészen 
kívül, az összes költségek felét kifizette és az uradalmi pénztárnak 
megtérítette, beszámítván a kőfaragói költséget is, melynek felét 
szintén a város fizette. Azon hidat két szobor ékesité, az egyik ss. 
Kristóf', a másik nép. ss. Jánosé,*) melyeket a fönt tisztelt segédpüs
pök ő mlga sz. Kristóf napján, mely julius 25-re esett, nagy pom
pával és iinnepélylyel, az itteni tdő papság és tanács, úgyszinte a 
nagyszámú polgárok és a népsokaság jelenlétében, harsonák és egyéb 
zeneszerek zengése, mozsár-durrogatások, és az ő fölségeik eljövetele 
alkalmára a polgárokból alakult és a Dunaparton dél felé katonai 
módra fölállított diszcsapat “) üdvlövései közt, a római szerkönyv 
szerint, az Istenhez áhitatos és leghathatósabb imákat bocsátva, meg
áldotta, azután a ietenye ünnepélyesen elénekeltetett az Istenhez 
buzgón könyörgő nép által.

A gyalog katonaság, mely a magyarok és németekből Íratott 
össze, úgy szintén a lovas is, május utolsó napjai óta egész ő fölsé
geik eljöveteleig, főkép limité István e püspöki város rendes bírójá
nak iparkodása és serény gondoskodása alatt annyira gyakoroltatott, 
hogy űz ünnepi és vasárnapok, utóbb a hétköznapokból is alig ma
radt ki csak egy is, melyen katonai gyakorlatok ne tartattak  volna, 
mely végre annyira eltanulta a gyakorlatokat, hogy a közelismerés 
szerint nem egykönnyen engedett a rendes katonaságnak. Fők ép a 
magyar katonaságnak az is dicséretére volt, hogy egyenlően kék fel
öltő, sárga topánkák, magyar kalapokkal, fehér és vörös szinű rózsa- 
alakban össze csinált szalagokkal lévén egyenruházva, rendes puskák

') Tetőzetét a püsp. uradalom az 1874 évi nyáron ujjal cseréltette fel.
■■) Korabimsky : Lexicon Historico-Geograpliicum-ában a 819—820. lapon 

részletezve jól írja le c diadalkaput, honnét és ltókából a városi jkönyvi leírást ki
egészítők.

") A Dunaparton 4 ölnyi széles utat gesztenyefakkal ültette be ő főmga.
A) K hídnak felirata a Duna félé: „Óptimorum Principum adventui anno 

a Xto netto 176ÍÍ. ah ornata et ampliata Urbe Me pons positus est.“ A piac felé 
pedig : ,,Λ ("irislojilioro H. R. E. Cardinale a Migassi Episcopo Vacicnsi iterum 
Urbis r e s t i tu to r e a helyi kegyesrendiek naplója szerint.

■') T. i. a magyar katona-csapat. ·
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vagy karabélyokkal és szablyaszijakkal ellátva, melyek e végre ő 
felségeik budai és selmeezi fegyvertáraikból hozattak ide, úgy nézett 
az ki, hogy, mint utóbb ő íolségeik is megismerek, a rendes katona
sághoz teljesen hasonlított légyen. A többi csapatok, mint az itt 
alább következő rendeletekben olvashatni, öltözékkel és fegyverrel 
valának ellátva.

A gyalog-katonaság magyar és német csapatja! részére két 
uj zászló rendeltetett, melyeket a tanács, ő mlga helyeslése mellett, 
finomabb anyagból, fehér és vörös selyemből készíttetett, és azokra, 
az egyik oldalra ő íőmga nemzetségi címerét, a másik oldalra meg a 
város ily jelvényét rajzoltatta. Nem is lehetett a kettő között más 
különbséget észrevenni, mint azt, hogy az egyiknek sugarai vörösek, 
magában véve pedig fehér, míg a másikéi fehérek, és magában véve 
vörös; de egyébiránt ugyanazon egy kelméből látszottak lenni, és az 
első a magyarok, utóbbi pedig a németeké volt.

Ezeket mlgos és főtdö Salbeck Mátyás úr vál. dulcini püspök, 
sz. Henrik apátja, a nagyváradi 1. sz. székesegyházi káptalan nagy
prépostja és kanonok, apostoli főjegyző, ő cs. kir. apostoli felségének 
tanácsosa, ezen tanács elöleges kérelméig, az egész gyalog-katonaság 
jelenlétében, az aug. 20-kán eső sz. István király ünnepén, a hely
beli papságból számosán kéretvén fel a tanács által segédkezésre, 
a városház előtt, az utca közepén, vagyis a piacén, az e végre 
emelt sátor alatt, a zenekar működése közben, ünnepélyesen meg
szentelte.') Ez alkalommal a mindkét nemzetiségű gyalog-katonaság 
által te tt diszlövésekbe vegyült a mozsarak gyakori durrogása is.

Hogy pedig mindazok, melyek az illő engedelmesség, hűség 
bebizonyítása, az őszinte lélek és hódolathoz tartoznak, annál bizto
sabban hajtathassanak végre, ő felségeik itt létökkor, a fönt tisztelt 
segédpüspök úr ő mlga a végre mily intézkedéseket irt elő, azok 
tai'talma honi nyelvünkön ~) igy szól :

„Azon három napra, melyeken ő fölségeik jelenlé
tükkel boldogítani fogják Váczot, a tanácsnak adott

rendeletek.
A j A szertartásiakra nézve.

1. A polgárokból választott 300 gyalog a következőleg ruház - 
tatik és szahályoztatik: 150 magyarnak kékszinű, amennyire lehet, 
egyenlő ruhája lesz, fekete kalapja vagyis csákója, vörös öv, csiz
mája vagyis sárga topánkája. Fehér szíjak és puskákkal láttatnak 
el. Ezek kapitánya lesz Tóth János ur, első hadnagy Benedek István

]) E két zászló aztán sokáig őriztetett a városházán. 
a) Az eredeti latin szövegű.
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ur, 2-dik Dani cs János ur, zászlótartó Patz János ur. Ezek a köz
emberek ruhája szinü, fehér zsinórzatu felkabátot, kalapot, vagyis 
eztistpaszománttal díszített süveget viselendenek. Őrmester lesz Je· 
roszlauszky Gáspár; a dobosak és sípolok kabátot, zubbonyt, nadrágot 
és topányt kapnak. — Ugyanannyi német fog öltöztetni harisnya 
és fekete nadrágba, annál csinosabba, mint a milyent bírnak, és ha 
lehetséges, ugyanazon színűbe, süvegekkel és puskákkal ellátva. 
Ezek kapitánya lesz Stoics Antal ur, első hadnagy Stockinger József 
ur, 2-ik Bechert József ur, zászlótartó Waiszhopf József u r; őrmester 
Dolezsal Antal, szép öltözettel, ezüst-szegélyü kalappal és puskával 
ellátva. — Továbbá a magyarok és németek zászlójuk színű, tehát 
vörös vagy fehér szalagból, amazok rózsát, ezek pedig csokrot vise
lendenek füvegeik mellett. Hajzatukat rendesen fogják összeszedni, 
az u. n. „Zopf" módra, és fekete szalagba kötik, szerényen eligazít
ják és mindennap cyprusi porral hintendik he. E mindkét csapatot 
Benhe István biró ur fogja vezényelni, kinek oldala mellé a rende
letek közlésére Ratty Jakab segédlovagul adatik.

2. A lovas katonák számra százan kék, amennyire lehet, 
egyenruhába fognak öltöztetni, oldalukon szijjal és karabélylyal el
láttatni, vállaikat fekete báránybőr, fejőket szárnyra szabott csákó, 
mely fölülről szalagokkal fog diszittetni, boritandja. Fekete csizmá
kat és vörös övöt fognak viselni. Ezek századosa Hyross Pál ur, 
hadnagyaik: Vajzer János és Drobny Ferenc u rak ; zászlóvivő Szak
mán János u r ; őrmesterek: Tóth Imre és Taschl Mihály urak, a kik 
csinosabb öltözetet viselendenek, fejeiket tollas kalapok és vállaikat 
farkas- vagy párducbőr fogják födni. A közemberek lovai fekete 
szerszámokkal leendenek ellátva.

3. Irattassanak össze a tisztek és közemberek mind, hogy a 
midőn szükséges leend, azonnal név-szerint szóllittathassanak, és 
azok teljesítésére, melyek kötelmökben állanak, ott tüstént kéznél 
legyenek.

4. A tiszt urak a gondjaikra bízott csapatokat serényen 
fogják gyakorolni, és pontosan kikutatják, vájjon a közemberek már 
mindnyájan tudják-e a gyakorlatokat'? és ha a tizedesek előadásá
ból, melyet ezek gyakorta tenni tartoznak, valamelyiket ügyetlen
nek vagy tudatlannak lenni értesülnek, azt a csapattól tüstént el- 
mozditandják, nehogy általa mások gátoltassanak vagy megron- 
tassanak.

5. Azért főkép a tobzódás, lármák, káromkodásoktól és főkép 
a részegségtől óvják magokat. Ha pedig ezek valamelyikéről vádol- 
tatnék valaki, azonnal börtönre vetessék, és meggyőzetvén, fenyítés 
alá vétessék.

6. Mindegyik csapatból 24 érett, jó, józan és a többieknél 
csinosabban öltözött férfiak öszszeirassanak és a mlgos segédpüspök 
urnák bemutattassanak, a kik másokra is szorgalmatosán fognak fel*

Vácz város története. 11. 3*
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vigyázni, és ha a szükség úgy hozandja magával, különös szolgála
tokra leendnek alkalmazhatók.

7. Amint előre bocsáttatott, lévén díszítve, mindnyájan 
27-hén reggeli órákban a piacon megjelennek, ahol oly rendben álla
nak, amint ő felségeik fogadásakor azt tenniük kell, onnét azok 
eljövetele idejéig az állomás helyére, melyet a három nap alatt meg- 
tartaniok kell, fognak haladni.

8. Azért a kijelölendő helyen úgy fognak táborba állani, 
hogy az széles utcát, melyen a királyi kocsik és lovagok áthalad
hassanak, képezzen. Azonfelül, mint szokás és a mérnök által leíratni 
fog, mind a tisztek, mind pedig a közemberek részére sátorokat fog
nak állítani, és ezek elé mindenütt, amint kívántatik, őröket állí
tanak. Végre mindent a rendes katonaság szokásaként fognak elintézni 
és végrehajtani. Nehogy pedig az elmaradás és kóborlásra valami 
ürügy legyen, minden csapat közelében állíttassák egy más nagy 
sátor, melyet ételekkel, italokkal és zenével is ellátni fog az oda 
rendelendő markotányos.

9. Éji időben szabad lészen a sátorok körül több tüzet is 
rakni, de úgy, hogy a károk és valami szerencsétlenségek kikerül
tessenek. Mi végre óráról-órára az őrök a tábort meglátogatandják, 
megvizsgálják és egyenkint minden sátorba betekintenek és átkutat
ják azokat.

10. Miután már mindenek elintézve lesznek, aug. 27-hm, az 
adott jelre a gyalogok jó rend és csendben a Dunapartra mennek, 
és onnét el sem is távoznak, mielőtt ő felségeik megérkeznek és a 
püspöki lakba bevonulnak. Úgy igyekeznek pedig magukat elhelyezni, 
hogy a Dunától a piacig az út mindkét részén vonalt képezzenek, 
melyet a piacon a püspök-lakig a lovaskato.iák folytatni fognak, 
szokott adagokban kimért lőporral kell ellátva lenniük, hogy a mi
dőn és ahányszor kivántatni fog, az adott jelre egyszerre készek 
legyenek lőni.

11. Azután mind a gyalogok, mind pedig a lovasok a piacon 
illő rendben álljanak, és ott zeneszó mellett mindaddig maradjanak, 
mig ismét a táborba parancsoltainak mindnyájan

12. Az egész három nap alatt pedig mindig készeknek kell 
lenniük, hogy ahányszor és a hova rendeltetni fognak, tüstént oda 
járulhassanak.

13. A táborban zenéjük lesz és estve szabadon tánczolhatanda- 
nak, de szerényen, civakodás és zajongás nélkül, hogy ő felségeiknek 
ha arra menni tetszenék, mi kellemetlen érzést sem okozzanak. Ezekre 
való pontos felügyelettel megbizatnak és intetnek komolyan a tiszt 
urak, kik súlyosan számolni fognak ha valami hiba történni fogna.

14. Választassanak ki többen mind lovasok, mind gyalogok, 
kik ügyesebbeknek és alkalmatossabbaknak látszanak, a kik a zöldfa 
utáni réten, az uradalmi kertnél, készített ösvényen versenyt futtas
sanak, és azok összeirassanak, hogy azonnal előszóllittathassanak.
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15. Evégre ludat is kell szerezni. így a piaczon is lesz futás. 
Mind az ifjak, mind a leánykák és gyermekek számára lehet külön
féle ajándékokat előre beszerezni, milyenek: csizmák, kendők, párták 
stb. Rendeltessék aztán alkalmas ember is, ki e játékra szorgalma
tosán felvigyázzon és azt rendezze. Ilyenekül pedig kiszemeltéinek: 
Vajser András úr, Tuchinssky György úr alsó kántor, Mancs György 
és Ssalay György verőcei volt mészáros. Hogy pedig e játék zavar 
nélkül és gyakorlottan történjék, a játszók irattassanak össze és már 
most gyakoroltassanak be jól.

16. Az ily játék a Dunán is a halászok, molnárok és más 
ügyes hajókázók által csoluakokon rendeztessék és abban előre gya
koroltassanak az említettek, Uékay János, Zweig Ignác és Fehér Fe
renc igazgatása alatt.

B) A  bistonságra nésve.
1. Ez főkép kettőben áll, hogy t. i. a város a tüztől, rósz

emberektől, verekedések és lopásra törekvők, ugyszinte a gyanús sze
mélyektől megmentessék. Az elsőre nézve minden polgárok súlyos 
büntetés alatt megintendők, hogy kéményeiket kijavítsák, és tüzet 
csak a legnagyobb szükségben és a háziak jelenlétében rakjanak.

2. Ki-ki az ő háza udvarán vizzeltelt kádat, lajtorját, fejszé
ket és néhány csáklyákat tartson készen a tűzvész esetére.

3. A házat soha ne hagyják üresen; mire nézve e parancs 
azonnal ki fog hirdettetni, azután egy héttel ő fölségeik eljövetele 
előtt egy a tanácsból vagy kettő, t. i. Gajger János és Viola András, 
kettő a polgárok közül: l'raxler Márton és Denesch Péter rendeltetnek 
ki; a kikhez adatik a kéményseprő, hogy minden házat megvizsgálhas
sanak és tekinthessenek; ha valami hiányok mutatkoznának, azokat 
tüstént helyrehozzák, és a jövőre kellő intézkedéseket tegyenek.

4. A mely alkalommal az utczák és nyilvános utakoni kutak 
is megvizsgáltassanak és ha azok lánczok, kötelek, csöbrök és más 
szokott eszközök nélkül volnának, vagy más valami hibájok volna, 
azonnal inogj avattassanak és azután tisztán és bizton a közcélra 
tartassanak. 11a valamelyiket megtisztítani kellene, ez már most azon
nal eszközöltessék.

5. Yizi csöveket, a mennyit csak lehet, szerezzenek; ha szük
séges volna, kijavítsák; és egyet a városházán, másikat a diadalka
punál helyezzenek el. E vizi puskákhoz a hozzájok tartozó mester
embereket és mindegyikhez két igazgatót és két lovat a szükséges 
emberekkel adjanak, kik azokat készen és vízzel megtöltve tartsák 
minden szomorú eshetőségre, és azoktól ama három nap alatt csak 
akkor távoznak el, ha ott mások által fel váltatnak. És pedig a na
gyobbhoz a kőmivesekből hat, a kisebbhez pedig a kerékgyártókból 
négyen rendeltetnek a mesterek által a legényekből. A nagyobbhoz 
igazgatókul a város/ kovácsa Sirsinger András és Kassner András, a 
kisebbhez Vicland Adóm és Franyó György fognak adatni.

3*
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6. Legyenek készen az edények is, kocsira rakva és vízzel 
megtöltve, melyeket ökrökkel vagy lovakkal, és azok mindig befogva 
legyenek, amint szükséges azonnal a vész helyére vonassák el.

7. Szigorún meginteni kell az ácsmestereket is, hogy kebe
lükből nehányat rendeljenek, a kik folyton józanok és szakadatlanul 
őrködök legyenek, felvigyázván egyszersmind a lajtorják és bőrcsöb
rökre a leggondosabban. Ezeket pedig mind úgy hajtva végre a ta 
nács, nehogy midőn a közbitonság fontartása érdekében megbizatnak, 
hanyagságról kelljen őket vádolni és az uradalom által szigorúan 
megbüntettetni.

8. Minthogy pedig ezen ünnepély az emberek igen nagy ide 
csődülését vonandja maga után, a kik közt gondatlanok és roszakara- 
túak könnyen találtathatnak, nehogy azok által ő felségeik sérelmére 
is a városra valami bár hái’omuljon, ezt kitelhetőleg mindenkép gá
tolni kell. Miért a biztonság második részére nézve, semmi vendéget 
be ne fogadjanak szállásra, hacsak azok becsületességéről meg nem 
győződnek, vagy azokra folyton felügyeljenek. Nehogy pedig alattom- 
ban és gyanús órákban valaki a házakba beférkőzzék, a gazdák éjjel 
és nappal házuk padlását, az istállót és minden zugot, úgy szintén 
a csűrök és kertekben is megtekintsenek. Ha pedig tán a városban 
valami gyanús embereket tudnának lenni, a mennyire lehetséges, az 
ily alkalomból elvonandják, nehogy másoknak kárt, a tanács és vá
rosnak pedig szégyenpirt okozzanak. Hogy ezek annál erősebben meg
tartassanak, a városházánál rendeltessék ki egy tanácsbeli 12 hajdú
val vagy más erős emberekkel, a ki így folyton felvigyázzon, és reg
gel, délben és estve a segédpüspök ő mlgnak pontos és őszinte tu 
dósítást tegyen.

Rendeltetett pedig Taschl András ur, azonfelül Laczkóczy 
Pál és Herkl János urak, akikhez tán nem haszontalanul adatnak 
nehány polgárok a Tabánban: Kép Tóbiás, Berceli András Szubati 
Varga János, Szinai Tóth György, Solthi Márton, Balázsik András, 
Messina József, Pálinkás Márton. Kecskés Ignác, Dombay Pál, Botka 
György, Kecskés Márton, Krizsán Ferenc. — Az újvároson: Bartos 
Mátyás, Omaszhauffmann János, Rákóczi József, Sághi István, Újvári 
István, Urbán Márton. — Ispita-Utcában: Deméndi Gergely, Benke 
Ferenc. — A káptalani-utcákban: Peringer Pál, Póts Márton, Bódi 
György, Kalocsány János. — A régi temető-utcában: Perenits Má
tyás, Tóth Ferenc. — A hattyú- és temető-utcákban: Gáli József, 
Palásti Mátyás, Hajdú (máskép: Nagy) István, Serfőző Mátyás, Laczi 
Mihály. — A  zöldfánáli-utcákban: Alberth János, Nagy Márton, 
Velencei János, Kis András, Kolbász (máskép: Szabó) István, Takács 
István, Hujás Tamás, Básti Mátyás. — Az alsó káptalani városban: 
Petykó András, Szorgh Tamás, Havrl Ferdinand, Seres János, Lacsó 
András, Rottinger Tamás. — Ss. Miklós-utcában; Szűcs Gergely, 
Csorba János, Urbán István, Nádasdi Mihály, Gáál Ferenc. — A 
német-negyedben: Skoda György, Jakabovics András, Matejkovics
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Mihály, Priner Pál, Mészáros György, Szikora Mihály, Ludwigh 
András, Wurtz András, Almássi András, Regele József, Rhemer 
Tamás, Krien Mihály, Rnssányi János. — A német-utcában: Heisz 
Ágoston, Joch János, Brumárszki János, Rácskai János Gulyás Mi
hály, Hanácsek János, — kik utcákra felosztva, az előirottakat 
megtartsák.

Hogy pedig ezek őrködése annál erősebb és biztosabb legyen, 
mindjárt esti 8 órakor 12 gyalog-katona két óránként reggeli 5 
óráig a városban járkelni fognak, 6 lovas pedig a város különféle 
szegleteiben helyeztetik el, és a lármára vagy keletkezett zajra azon
nal előszaladnak, hogy a gonosztevőket elfogják, jól őrzött börtönbe 
vetvén, minden késlekedés nélkül, melynek gondos felügyelet alatt 
kell lennie. Ezeken kívül kettő a praefectusi lak alatt fog állani 
az utcán a Duna felé. Laucháss ur házánál is fognak állani, kik 
akadályozni fogják, hogy semmi kocsi se menjen át a püspöki lak 
előtt, vagy ott semmi oly lárma ne történjék, mely ő felségeik: csöndje 
és békéjének a legkevesebbé is hátrányára lenne, vagy más valami 
zajongás ne okoztassék. A többiek pedig, kik a püspöki kertnél tá 
boroznak, vigyázni fognak, hogy valaki a kerítésen vagy falakon 
be ne menjen abba. Továbbá, minthogy minden zaj és minden lárma 
tilalmaztatik, csak mindenütt „ F iraí“-nak kell hangzani; midőn ő 
fölségeik átkocsiznak vagy sétálnak, ebédelnek vagy vacsoráinak, 
mindaddig szabad lesz azt hangoztatni, mig más zeneszerek szólal
nak meg, melyek zengését megzavarni nem szabad, hanem azalatt 
hallgatni kell.

C) A csinosságra nézve.
1. Ami ismételten meghagyva volt a héten át, azt minden 

késlekedés nélkül teljesíteni kell. Mindnyájan t. i. a főutczán, és 
azokon lévő házaikat, melyeken ő fölségeik elhaladni fognak, kiine- 
szeltetendik, fákat, köveket és minden oly akadályokat, melyek az 
utca tisztaságának hátrányára vágynak, udvaraikba vagy máshová 
szállitandják és seprőkkel az eljövetel előtt két nappal, és főkép ö 
fölségeik ittléte alatti három nap reggel és estve megtisztogatni fog
ják, a port és szemetet pedig az erre rendelt kocsikon a városból 
azonnal kihordatni kötelmókül ismerjék. És semmi, bárminemű mar
hákat járni vagy hajtani meg nem engednek a városon á t egész Kis- 
Yáczig; mi hogy annál biztosabban úgy legyen, ez már most kezde
tét vegye. Az eljövetel első napján mindnyájan a diadalkaputól a 
piacon át egész a katonai szállásházig bezárólag, a felső plébánia 
házig és a vásári kapuig, úgy szinte a Dunára vezető utcán, és 
minden a Dunaparton létező házak gyertyákkal vagy más fényitő
vel ki világíttassanak. Szabad lészen e kivilágítást jelvényes rajzola
tokkal is díszíteni. Ezt kell tenni a második és harmadik nap is, 
vagyis ő fölségeik ittléte minden éjelein. A katonai szállásháztól 
pedig a zöldfáig mindnyájan készek legyenek, hogy ha ő fölségeiknek



a főutcán át oda kimenni tetszeni fog, mindjárt az adott jelre a ki
világítást az előirt módon előtüntetni. Erre pedig főkép fölvigyázan- 
danak Taschl András, Laczkóezy Pál és Her hl János urak. Midőn ő 
fölségeik a „mesterséges tűshez* kocsizandanak, a diadalkapu utáni 
házak, valamint a külváros és Kis-Vácz faluban létezők is kivi- 
lágittassanak.

2. Minthogy a disz fentartására legtöbbet tesz, ha a piacra 
hordandó árucikkek az ezeket szállítókkal együtt ilyenkor attól tá 
vol tartatnak, azért minden anyókákat és bármely más eladókat 
onnét máshová utasítani fognak, nehogy a sütők és főzök kellemet
lenségei és a különféle szag a püspöki lakba is elhasson, hol ő föl
ségeik beszállásolvák az ünnep alatti három napon.

D) A rendőriekre nézve.
1. Szorgalmatosán gondoskodni fog a tanács, hogy a vendég

lők borral, serrel, egyéb jó és elegendő italokkal, a mészárszékek 
marhahússal, ugyszinte bornyú, ürü és bárányéval, a sütödék zsem
lyékkel, a piac kenyérrel, szárnyasokkal, jó és érett gyümölcsökkel 
ellátva legyenek. Ennek kellő és pontos végrehajtására.

2. Több, mindnyájokat két fegyveres őr által környezett 
ügyelőket rendelendenek, a kik naponként a vendéglőket, sütödéket, 
mészárszékeket és a piacot megvizsgálják, az árucikkek milyensége, 
a mérték és súly mennyisége, az áruk törvényes árára nézve alat- 
tomban, reméletlenül és mintegy leskelőd ve nyomozást tegyenek. Ha 
legkisebb hibát fognak észrevenni, a vétkeseket azonnal a város
házához vezetik és a segédpüspök ő mlgnak bejelentendik, hogy 
nyomban a roszat elhárítani és nyilvános elégtételt szolgáltatni le
hessen. Erre nézve kirendeltettek: Keserű Ferenez vámos, Csihy Mihály 
a káptalani város jegyzője és Morl'm János urak.

3. Mi hogy annál könnyebben elérettessék a) megszabják az 
eladandó cikkek milyenségét, b) a mértékek és sulyok mennyiségét 
s c) azok árát. Ezek pedig előre kihirdethessenek és a városház ka
pujára kifüggesztessenek.

4. A piacon minden eladók nem és faj szerint gondosan el- 
különittessenek.

5. A helybelieknek, kik máskor ételekkel üzérkednek, meg
hagyni el ne mulaszszák, hogy azon napokra a szükséges készlettel 
ellátva legyenek. Mi végre őket gondosan összeírni kötelmükül is
merendik.

6. Felügyelni fognak, hogy a piacon egyenetlenkedések és 
civakodások ne támadjanak, melyek meggátolására a hajdúk foly
ton a piac körül maradni és felvigyázni fognak, valamint arra is, 
hogy a jövevények a helybeliek előtt láttassanak el kellő pon
tossággal.

7. Ami fő dolog, minden igyekezettel azon lesznek, hogy a
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mint a szállások az idegeneknek kimutattattak, a szobák és azok föl- 
szerelvénye, főkép a nyoszolák és ágyinemüek tiszták és csinosak 
legyenek; a vendégek iránt nyájassággal, emberséggel és szolgálati 
készséggel viseltessenek. Azon báromnapi lakásért rnitsem merészel
jenek kívánni, de az önkényt ajánlottat a legnagyobb köszönettel 
elfogadhatják. Az idegenek ezen szállásai megvizsgálására két al- 
szállásmestert fognak kinevezni, kik akkor naponként a polgárok há
zaiban megvizsgálják a szállásokat, most pedig hogy azok illően el
készíttessenek, törekedni fognak erre, és mindenekben Weith kamarás 
úrtól fognak függeni, a kinek parancsaihoz alkalmazkodni tartoznak.

Ezek, és ha egyebek a körülményeknél fogva előfordulandanak, 
valamint a mi a föld legfőbb ura iránti engedelmességhez tartozik, úgy 
mindenkit, és az egész várost, tehát a káptalanit is külön és egész 
szigorral kötelezik. Valóban most a legjobb alkalom mutatkozik avégre 
hogy kiki a hódolatot, melylyel királya iránt tartozik, az emberséget, 
hitet és hűséget, melyek a legjobb fejedelmet és e föld urát megille
tik, a tiszteletet, melyet kild érez, a szívben honoló tisztelést és be
csülést kinyilvánítsák és világosan bebizonyítsák; hogy igy mind a 
jutalmakat a jó tettekért elvehessek, mind pedig ellenben az elmúl- 
hatatlan legsúlyosabb büntetésekkel lakolhassanak. Hogy pedig eze
ket kiki minden igyekezettel és erejével elkerülhesse, minden magán 
kényelem, tekintet és érdek félreteendő lészen; a szenvedélyeket el
nyomni és a megparancsoltakat gyakrabban és ismételten mind a 
tanácsban, mind pedig azoknak, a kiket illet, buzdításuk és sarkal- 
lásukra ismételni kell, nehogy ő felségeik oly nagy kegyessége és a 
főmagasságú hg. jóságából némelyek gonoszsága miatt az egész vá
rosra orvosolhatatlan és örök disztelenség, szégyen háromoljék.

Hogy pedig az ezen ünnepélyre a polgárokból kiválasztott 
katonák nevei az utókor tudomására legyenek, azokat tiszti rang és 
sor szerint, emlékül itt közöljük, és ugyan: a mindkét csapat ve
zénylője volt Benke István ur, Vácz püspök városának rendes b írája; 
a magyar gyalog-katonaság kapitánya: Tóth János úr a püspöki vá
ros senátora; első hadnagy: Benedek István úr, ugyanazon város ta 
nácsbelije és rendes jegyzője; második hadnagy: Banks János káp- 
talanvárosi senátor; zászlótartó: Puts János püspökvárosi senátor és 
pénztárnok; őrmester: Jerosslaussky Gáspár Vácz püspökvárosi polgár 
és szűcsmester.

1. Tisedes Horváth Lássló ssűcsmester alatt: Buchalovits János 
szíjgyártó-mester, Nagy Ferenc, Franyó Antal, Kakas János csizma
dia, tízakác..-! János, iiózenbergi György, Pintér Pál, Túroczi Imre, 
Tóth István, Nagy András, Laluhai Bertalan, Kis Márton, Hezetka 
Mihály, Korpás Pál, Katner György, Vojtek István, Seres János, 
Sóós Mihály.
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2. Tizedes Szakács József szücsmester alatt: Urbanovits Mihály, 
Bartos Lukács, Peycsik Mátyás, Tvrdi János, Gál István, Lipták 
Gergely, Mózes Gergely, Mlinárovics György, Simák Mihály, Penner 
Márton, Kis Lőrinc, Kakas László, Mizer János, Molnár György, Sza
kács Mihály, Bauer András, Stephán Ádám és Kolopovics Mihály.

3. Tizedes Lipcsei Ignác alatt: Szilágyi József, Mellis György, 
Bartos Márton, Yrabetz Tamás, Mizer Ferenc, Kakas Tamás, Galba 
János, Gruber János, Karlovits Lőrinc, Csetei István, Yrabetz János, 
Markó András, Szekeres Ferenc, Liptai András, Liptai János, Galba 
Márton, Botlik István, másik Galba Márton takács.

4. Tizedes Szeredi Fái alatt: Szobai Mihály, Gyuracz János, 
Krajcsovits Pál, Plichta János, Szalai Mihály, Stefánovics szabólegény, 
Baranyai László, Gedei István, Vojtek János, Pellán Antal, Gyur- 
kovics Gáspár, Dobó István, Hrabalik Pál szűcs, Mészáros Lukács, 
Bárány Ádám, Kiszeli György, Pajor József, Galambos Antal.

5. Tizedes Sztany Mihály alatt: Mizer Mátyás, Hideg Márton, 
Mizer Pál, Kubik Márton szűcs, Keller János, Kovács József, Men
der György, Horváth György, Szkladánovits Miklós, Maróthi Jakab, 
Saiga János, Bogner János, Ondregka Mihály, Adamkovits Ádám, 
Messina József, Hoszszú József, Mészáros János, Jóvizi Gábor.

6. Tizedes Bock József alatt.- Salak Ádám szabó, Kubik An
drás szűcs, Gyurik János, Trammel János, Bolgár Béla, Forster Dá
vid, Perenits János, Trnka István, Ergai János szabó, Gál Pál, Séta 
György szijgyártó-legény, Oravetz Tamás, Kovács Pál, Molnár Má
tyás, Perenits Mátyás, Krzel Károly, Sulánszky Mihály, Almási An
drás szürszabó-legény.

7. Tizedes Éliás Pál alatt: Pásztor József, Szakács Ferenc, Re
mis Mihály, Illés András, Krisán Mihály, Kollár András, Kis Pál, 
Kaiser János, Mészáros András, Messina György, Swanda István, 
Katner Antal, Szlepka Miklós, Krajcsik János, Uhlár János, Jakobo- 
vits József, Libert Ferenc, Francsics Ferenc.

8. Tizedes Gzár András alatt: Lőrinczi Pál, Szabó Antal, Ke
lemen György, Krajcsik János, Sághi András, Pásztor György, Kisz- 
szel György, Blasó Márton, Lévai Mihály, Stur Márton, Németh 
András, Magyar Jakab, Keller János, Zuber János, Sükösdi Tamás, 
Liptai József, Tárcsái András, Kolosztoni János.

A német gyalog-katonaság.
Kapitány: Stoltz Antal úr püspökvárosi tanácsbeli; első had

nagy : Stockinger Ferenc József püspökvárosi tanácsbeli; második had
nagy: Beckert József p. városi tanácsbeli urak; zászlótartó: Waisz- 
kopf József; őrmester: Dolezsál Antal varga.

1. Tizedes Staudinger Tamás alatt: Kaltenhauser Ferenc, Ró
zsa Károly, Springier György, Bitterer János, Pitner Gáspár, Sticker
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József, Depier Mátyás, Kraupa Ferenc, Kneidinger Antal, Lóór Jó 
zsef, Szluzsál György, Ruff János, Schroin János, Pickel József. 
Öderer Mátyás, Stenczinger Pál, Liebwertli Mátyás, Kamell János és 
Weisz József.

2. Tizedes Miller Antal alatt: Kozák János, Monsbarth Má
tyás, Kerger József, Windlpassinger Vitus, Richter Ferenc, Anger 
József, Schiner Mátyás, Ludwigh Ferenc, Hohenreith János György, 
Hartman Tamás, Stentzl Ágoston, Schweinbach György, Tier János, 
Hederer Lői'inc, Feigl György, Pirnbaum György.

3. Tizedes Welser József alatt: Gürtler János, Ingei Mátyás, 
Angelbrandt, Weigl Mátyás, Schwer Tamás, Neupauer Bertalan, Baum
gartner Mihály, Ulrahm János, Osterman Péter, Kharner József, Herrl 
Mátyás, Priestersperger János, Grülltner Lénárd, Pauer Lőrinc, Wie- 
landt, Piringer József, Koch Péter, Polt Pál.

4. Tizedes Höffenträger Adám alatt: Wogna József, Pechin- 
ger Ferenc, Kheberle Ulrich, Hemelich Mátyás, Kazinova András, 
Monting, Zoritzer, Meinhardt Lőrinc, Heigl, Lzucka, Már János, Ku- 
kumusz Antal, Kozák Vencel, Pfeilschmidt Antal könyvkötő, Pcisziák 
Jakab, Eingsenhuber, Standhoffer, Zimmermann Lajos.

5. Tizedes Teyber József alatt: Seht György, Szupanetz Má
tyás, Diterle Ignác, Pilsinger Mihály, Lesch Mihály, Weschl János, 
Scheber József, Kheringer József, Glückhammer János, Beschmann 
János, Wagner, Firtling Ádám, Heisz Lőrinc, Leiberth, Frohndorffer, 
Faath György, Jeritz Antal, Lentz Mátyás.

6. Tizedes Ruff János alatt: Regele József, Harrer Károly, 
Trüber Pál, Glaser Peter, Beck Jakab, Willroda Mátyás, Jungwirth 
Simon, Zirl Péter, Stapf András, Dungler Pál, Hederer András, Bel- 
lon Tamás, Főlek Jakab, Teporner Albert, Lanzetl Fülöp, Noder 
János, Milner Mátyás, Ödenbnrger József, Kurtz Jakab, Schintzl Za
kariás, Dietrich Ferenc, Fiesl Mátyás.

7. Tizedes Kierchner Péter alatt: Leitgeb Péter, Hedlsperger 
Mátyás, Krentzsel György, Jany János, Kliebenstein Mátyás, Khol- 
ser Benedek, Hoffmann János kőmives-mester, Obermeyer Márton, 
Konrádstadt János, Schirschinger András, Opatrni János, Tadler Ádám, 
Wehr János, Zimmermann Antal, Handlang Mihály, Purtzl János; a 
bognár céhből: Pauer János, Kreisz József, Taub András, Pauer Lő
rinc ; Kleiner József kovács; Stadler Gáspár sebész.

A magyar lovas-katonaság.
Százados: Hyross Pál úr városi kapitány és tanácsbéli; had

nagyok: Vajser János tanácsbéli, Drobni Ferenc aljegyző urak; zász
lótartó: Szakmáry József úr; őrmesterek: Tóth Imre iir kápt. városi, 
Taschl Mihály úr.

1. Tizedes Rózsa Pál alatt: Dráb György, Mészáros János,
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Pozsonyi Mihály, Palásti Mátyás, Molnár Ferenc, Ság hi György, Kán
tor Mihály, Puszti János, Berczeli János, Traxler, Obermann Mihály, 
Dora Mihály, Nagy Mihály, Rózsa Mihály, Kovács József, Győri J á 
nos, Havas János, Ghillányi János, Csekó István, Rákóczy Mihály, 
Zsilka Tamás, Palik András.

2. Tizedes Kiss Béla sebész alatt: Fekete József, Fabó István, 
Kartali József, Pápa Jakab, Peregélyi Ádám, Fehér Gábor, Hajdú 
György, Urbán Mihály, Tóth Jakab, Urbán Márton, Ludwigh János, 
Görög János, Rácskay János, Csorba János, Bodor János, Ackermann 
Mátyás, Pintér Mihály, Fekete István, Késmárky György, Ludányi 
Jakab, Medve Pál, Kolos vári János, Újvári, Bodor, Tóth Ferencz, 
Görög József, Tóth Ádám, Késmárki Mátyás, Wagner.

3. Tizedes Szuppanits József alatt: Tóth János, Cseszkó J á 
nos, Králik János, Késmárki József, Kakas Imre, Kiss István, Baj- 
tay, Rózsa Imre, Gáál, ifjú Ziegpauer, Hanacsek.

E csapatokon kívül ezen ünnepélyre Pestmegye részéről 5, a 
jászok, Nagy- és Kiskúnságéról pedig 4, szintén lovas katona volt 
ide rendelve, egészen katonailag lévén ezek is mindnyájan felszerel
ve. A Pretlaky-féle lovas vasas-ezredből 5 osztály vonatott össze 
Yáczott ugyanazon ünnepélyre. És ezek mindnyájan, valamint a vá
ros három csapata is, és pedig annak két gyalog csapata a vámház 
fölött a sánezok között, vagyis inkább a vízlefolyásnál a város felé, 
a magyar jobb részen, a lovas pedig sz. Rókusz kápolnája fölött a 
szántó-földeken, melyek a temető közvetlen szomszédságában vannak 
ütöttek tábort. Ezeket követte a pestvgyei katonaság, mely után a 
Jászság és Kúnság által küldöttek táboroztak; a temető víigyis az 
említett kápolnán alól pedig a Pretlaky-féle 5 osztály helyeztetett el, 
melyekből egy, t. i. a tüzérek csapata, azon három nap alatt a püs
pöki lak előtt állott őrt, mig ő felségeik itt időztek.

Ezek mind igy előre elrendeztetvén, az ezen 1734. évre 
hirdetett országgyűlés alatt, mely Pozsonyban tartatott, ő csász. kir. 
felségeik fönt elsorolt legkedvesebb gyermekeikkel, t. i. II. József 
római király, Leopold főiig, Mária Anna és Krisztina főhgnőkkel, 
végre aui/asztushó !■.27-én esti */ 9 körül a Dunán (5 diszszinü hajón, 
melyek mint az oly nagy felségeket megilletik, a leghűségesebben va
lónak fölszerelve, selyemmel bélelve és különféleképen fölékesitve, mi
lyeneket az itteni kikötőben még soha nem láttak, azokat kormá
nyozván a cs. kir. hajósok, megérkeztek, és a hajók mind a Kis-Vácz 
helység alatt állottak meg. Ahonnét a fönt említett ő felségeik a vá
ros és püspöki lakba, melyek ő felségeik számára szánt minden tere
méi az előszobákkal együtt a legkülönféle-szinübb kelmékkel bevon
va, a legújabb bútorokkal megrakva és felékesitve valónak, azon dia
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dalkapun át, melyről föntebb szóltunk, és az újon csinált utcán, mely
nek mindkét oldalán Kis-Vácz helységtől elkezdve egész a püspöki 
lakig katonaság és pedig először a jászok és kunok csapatja!, majd 
az említett diadalkapunál, ennek felső részén, közvetlenül a város 
gyalog, másik részén pedig a város felé a német gyalog-, végre a 
pestmegyei katonaság, és a legutolsó helyen a püspöki lak előtt a 
városnak lovas-csapatja volt két rendben felállítva, és az ezen előre 
bocsátott mód szerint elrendezett katonaság sorfalai között pompás 
kíséretben bevezettettek.

Alig érintették pedig, ő fölségeik e város területe határait, máris 
az ágyuk szüntelen! dörgése, a mozsarak durrogása és a város mind
két gyalog-csapatja által te tt puskalövések, a templomok valamennyi 
harangjaink zúgása, dobok és harsonák pörgése, és riadója a külön
féle helyeken felállított zene-bandák működése, azonnal emelni kez
dek az ünnepélyt. Az öröm és lelkesedés e jelei nem is szűntek meg 
előbb, mig a kitűzött helyre el nem érkeztek; mely alkalommal és 
azon három nap alatt, mig ő fölségeik itt időztek, Kis-Vácztól egész 
a diadalkapuig mindkét oldalon szurkos koszorúk, onnét a régi ka
pu romjáig számtalan, fagygyúval telt üvegek díszítette lobrok, on
nét pedig a piaczig vörösre festett oszlopokra akasztott nagyobb lám
pák három gyertyával világítva, az egész piaezon köröskörül elhe
lyezve, este és minden éjjel meggyujtva, mindaddig világítanak, mig 
csak az erre szánt anyagban tartott.

Ezen kívül a diadal kapu mindkét részén, t. i. az alsón és 
felsőn, a tdő papnövelde, a városház altánya, a püspöki lak felé néző 
valamennyi ablakai, ugyszinte a sz. domonkosrendiek egyházának 
homlokzata, nemkülönben a tdő kegyesrendiek temploma is, úgy meg
rakva voltak üvegekkel vagy is lámpákkal, hogy azok fölsejétől az 
alsó részekig semmi egyebet csak tüzragyogványt lehetett látni. Ahon
nét e területet, főkép a diadalkaputól a tdő sz. domonkosrendiek 
templomáig szépen úgy kivilágítva lehetett látni, hogy e kivilágítás 
a derült nap legvilágosabb sugaraival vetekedett. E főutczán igen 
sok ház ablakai, főkéj) a városház 6 ablakábani világítás, rajzolatok 
és különféle jelvényekkel és mondatokkal valáuak meglepően díszítve 
a közönség nagy gyönyörködtetésére.

Mi történt pedig az ő felségeik által Váczott töltött napokon, 
mindazt röviden így adjuk elő: Eljövetelük másnapján, vagyis inig. 
2S-áu ugyanazon föl.ségek mindnyájan tizenegyedféi óra körül ő fő
magassága, a jelenlevő honnagyok, az egész tdő káptalan és e végre 
ide meghívott sok plébános kíséretében, az összes katonaság jelenléte 
és az ut mindkét oldala melletti sorfalai közt a tdő sz. domonkos
rendiek templomába, mely akkor székesegyház hiányában ilyenül is 
szolgált, ünnepélyes pompával vezettettek; ebben külön imahelyül a 
főoltár előtti kar jelöltetett ki részökre, a jobb oldalon, vagyis az evan
géliumén a császár, királynő és a romai király, a balon pedig vagy 
is a sz. leckeén a fohgek: Leopold, Mária Anna és Krisztina foglal
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tak helyet. Az énekes sz. misét ő főmagassága végezte, és azután 
ismét a mondott püspöki lak felé húzódott a nagyfényü menet, ahova 
midőn ő felségeik elértek, azonnal a váczi székesegyházi tdő káptalan 
mlgos és főtdő kanonokjai a többi tdő papsággal, aztán a szomszéd 
vármegyék, a jászok és kunok követ-urai, és az ezen ünnepélyre kü
lönösen ide sereglettek, a tisztelgésre és kézcsókra bebocsáttattak.

E szerencsében részesült szintén Bailee látván e város főbírája, 
Taschl András polgármester, Tóth János, Stolt s Antal, Hírős Bál, 
Stockinger Ferenc József, Bechert József, Benedek István, Futz János, 
Vajzcr János, tanácsbeli urak, Drobny Adám Ferenc aljegyző u r ; a 
káptalani városrészről pedig Danicz János ur tanácsbéli, kiket ő 
főmga a felségekhez bevezetni és rövid beszéd után bemutatni ke
gyesen inéitóztatott. Midőn pedig rang és korrend szerint a kézcsó- 
kolásra bocsáttattak, és pedig először a császár, azután a császár- 
és királynő, majd a római király, ezek után pedig Leopold, Mária 
Anna és Mária Krisztina főhgek elé, a kik mind az előteremben fél
körben állottak, és pedig a három előbbieknek mint koronázott fők
nek csak három első ujjokat, a főhgeknek pedig egész kezeket csó
kolták meg. Ő fölségeik a kézcsók alatt mindenkinek nevét és hiva
talát tudakozták.

Alig lett pedig a királyi ebédnek vége, máris az előre meg
rendelt magyar, közben-közben lengyel-tánez intéztetett a püspöki 
lak előtt, melyet is ő fölségeik ablakaikból vidám kedélylyel szemlél
tek. Ahol is nemcsak helybeli, hanem idegen személyek is, nemesek 
a nemnemesekkel csupán azon örömből, melyet ő felségeik szemléle
téből éreztek, táncra kerekedtek, járván mindaddig, mig ő felségeik
nek a táncot szemlélni tetszett. Ennek végeztével ö fölségeik az ezen 
években építtetni kezdett székesegyházba, innét meg a püspöki ura
dalom „Altliánn“ nevű szőllejébe, követvén őket az Összes katona
ság és mindazok, kik ezen ünnepélyre igen nagy számmal Váczra 
csődültek, vezettettek el, s mig ott tartózkodtak, a Pretlaky-féle 
vasas-ezred 4 osztálya Albert szász hg ő fensége rendeletéből és ve
zénylete alatt, az említett szőlőhez közelfekvő szántóföldeken mind
azon hadi miveleteket, melyek az ütközetben előfordulni szoktak, 
némelyek támadólag, mások védőleg tartván magokat, huzamos és 
gyakori lövöldözések közt híven tüntették elő. Ezek igy megtörtén
vén, innét a mesterséges tűzliez, mely t. i. közvetlenül Kis-Vácz 
helység fölött, ugyanazon tűz gyárával együtt rakatott, a katonaság 
fáklyákkal világítván elő, vonultak, hol noha oly füst volna, hogy 
abban az oktalan állatok is alig bírtak megmaradni, mégis ő fölsé
geik nem tértek el onnét előbb, mig a mutatványok véget nem értek.

E helyről egyenes líton a püspöki lakba vonultak viszsza; 
mely napon és e lak előtt a város mindkét gyalog-csapat ja katonai 
miveleteket tiiutetett elő, melyeket ő fölségeik a legnagyobb kegyes
séggel és tetszéssel szemléltek. E hadi miveletek közt ismételten, 
valamint azon istentisztelet alatt is, melyen ő fölségeik jelen voltak,
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az érintett csapatok igen jól lődöztek. Ö főinga pedig néhány hor
dókban, melyek a káptalani városház közvetlen szomszéd épülete 
ndvarán egy evégre készített emeltebb helyen állottak három zöld 
élőfa között, az inni akaróknak bort ad o tt; mi igen mulatságos lá t
ványt nyújtott, midőn a hordók körül nyüzsgő sok ember a legna
gyobb erőlködéssel igyekezett emlékezet okáért ezen ingyen-borból 
részesülni. E napon ő fölségeik mindnyájan esti 10 óra körül a fő
utcán a tdő domonkos-rendiek egyházától egész a diadalkapuig ke
délyes és vidám lelkülettel sé tá lt; mely napon a püspöki laktól az 
említett sz. domokosrendiek templomáig az u t a legszebben egymás 
mellé illesztett deszkákkal rakatott ki.

A harmadik nap, mig a királyi ebédnek vége lett volna, a 
püspöki lak előtt két faoszlop különféle jutalmakkal megrakva kö
rülbelül két ölnyi távolságra egymástól állitattak fel, melyek egyi
kétől a másikig erősebb kötél volt kihúzva és oly magasságba kiter
jesztve, melyet lovas ember egy kezével nem egykönnyen érhetett 
volna el, mely kötélre egyenként nehány lúd volt sorban egymás
után kötve; mely élő Indák nyakai a jól megerősített és előre be
kent kötélről lógván, ki azok fejeit gyors lovaglás közben letépni 
tudta, ő fölségeik ezt a püspöki lak ablakaiból vidoran nézvén, csupa 
húszasokból álló 4 frt lön jutalma. Az ilyenek azonfelül mindazon 
jutalmakból is egész az utolsóig tetszésük szerint választhattak, 
melyek ő fölségeik bőkezűségéből rakattak az említett oszlopokra. 
Ugyanezt megkísértette a gyalog-katonaság is, melyből szintén, a 
kik futás közben a lúd fejét letéphették, megjutalmaztattak.

Ezután a gyalog-katonaság által versenyfutás tartato tt és 
néhányszor ismételtetett, melyben a ki kitűnt, szintén bizonyos pénz- 
öszszeget kapott jutalmul. Miután ezeknek végok lett volna, a halá
szat helyére vonultak; mely az előbbi napon a mesterséges tűz mel
lett rendeztetett e l ; hová előbb e város csapatjai s a Pretlaky-féle 
katonaság vevén magokat, nemsokára ő fölségeik is megérkeztek a 
jelenlévő honnagyok diszkiséretében; ahol a halászok háromszor vet
vén meg hálójokat, egy előre oda te tt vizát, váratlanul pedig a 
kisebb fajuakból nehány halat fogtak a halászok, kik ajándékul ő 
felségeiktől 20 aranyat kaptak. Mig a halászatnak vége lett volna, 
ő felségeik részére pompásan feldiszitett sátorokban időztek, mely 
alkalommal a város mindkét katonai csapatja ismételten és felváltva 
tüzett adott. Innét a püspöki lakba ismét viszszatérvén, már jól késő 
estve, éji 10 és 11 óra között, a római király ő felsége, Leopold fő
iig. testvérével a főutcán a diadalkapuig főembereiből csak nehány 
lévén kíséretében, sétálni méltóztatott.

A 4-dik napon, ennek lenyugtakor a Dunaparton újon épí
tett, és már föntebb említett, s csak ezen esti ünnepélyre kívülről 
mindkét részen meggyujtott roppant sok mécsekkel és lámpásokkal, 
belülről pedig különféle kelmékkel felszerelt és ékesített és sátor
alakra bevont hídhoz, a városház mindkét részről lámpákkal kiviiá-
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gitott kis utcáján kísértettek le ő felségeik igen fényes kíséretben. 
Ez alkalommal a Dunapartra vezető út is, mely újon készíttetett, a 
hid mindkét részén, a felsőn t. i. és alsón, mindkét oldalon végtől 
végig igen gazdagon ki volt rakva mécsekkel és lobrokkal, melyen 
is, valamint az ünnepély egyéb napjain a császár ő felségének sé
tálni tetszett. Mig itt időztek volna ő felségeik, azalatt a város mind
két katonai gyalog-csapatja ugyanazon utcában katonai rendben áll- 
ván, a molnárok és más hajózáshoz értők a segédpüspök ő mlga elő- 
leges intézkedése folytán, Rékai János helybeli polgár vezénylete 
alatt a Kis-Vácz irányában fekvő szigetből lámpákkal szépen feldí
szített hajócskáikkal előjöttek és azonnal a versenyhez láttak ; kik 
közül, ki első jutott el a kijelölt helyhez, azon jutalmon kívül, mely 
az ily érdemre nézve már kitűzve volt, még ő felségeik által is meg- 
ajándékoztatott.

Egy bizonyos jó magasra emelt oszlop mesterséges tűzi sze
rekkel előre gazdagon ellátva volt, mely a molnárok hajócskaverse- 
nyök végeztével meggyujtatván, arról némely tüzek egyenesen a ma
gasba hatottak fel, mások pedig körben vagy vízszintesen különböző 
részekre repülve borzasztó látványságii lángokat adtak és egymásra 
következő iszonyú recsegéseket hallattak. Amint onnét viszszatértek 
volna a püspöki lakba, ezen ünnepélyre német szövegű éneklés lön 
előadva a szüzek és iskolai ifjúság által, melyet már előre is több
ször előadtak és azután is ismételtek.

0 felségeik az 5-dik nap, amint már elhatározták, hogy Budára J) 
rándulandanak le, a császár ugyan maga József római királylyal és 
Leopold főhggel hajón, a királynő pedig Mária Anna és Mária Krisz
tina főlignőkkel, az ezen ünnepélyre Esztergomból ide kozott repülő 
hídon, mely az újon épült kőhíd irányában volt elhelyezve, a Dunán 
átkelvén, kocsikon kora reggel a sz. endrei úton utaztak el. Ahon
nét, mielőtt ugyanazon napon már későn estve kocsikon viszszatértek' 
volna az említett sz. endrei úton, az ő érkezésük az egész katona
ság és öszszesereglett népség által a piacon a legforróbban váratott 
és a legvidorabban fogadtatott; az utca, melyen a Dunától a püs
pöki lakig átbaladniok kelle, már többször említett kóláddal együtt 
egészen kivilágítva volt.

Gróf GrassalJcovi.es Antal Pozsonyban az országgyűlésen lé
vén, neje Váczra sietett alattvalói hódolatát bemutatni, s az ötnapi 
látogatás tartama alatt az udvar közelében időzött; mit a királynő 
oly kegyesen fogadott, hogy a grófnő minden nap meghivatott a fe
jedelmi asztalhoz, s azt is megígérte neki, hogy Yáczról Pestre men- 
vón, Gödöllőt útjába ejtendi s az ott elköltendő reggeli után JBes- 
nyőre is kiránduLand. Lett erre aztán Gödöllőn élénk sürgés-forgás 
az ünnepélyes fogadtatás végett. Azonban a királynő nem a vácz- *)

*) Mint a váczi kegycsrendiek naplójában olvasható, Kiköp azért, hogy 
látnák azon felséges királyi palotát, melyet VI. Károly császár kezdett építtetni.
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pesti úton, mikép említők, hanem a Dunán átkelve annak jobb part
ján rándult le Budára s az nap este még viszszatért Váczra. Pestet 
azért mellőzte ö felsége, mert, mint a hir kiszivárgott, ő sértettnek 
érezte magát, hogy Pestváros kiildöttségileg hódolatát nem nyilvá
nította, míg ezt Buda és Esztergom városok hatóságilag tették meg.1)

Az alatt, mig ő felségeik Budán időztek, az ő legkegyelme
sebb intézkedésük folytán, a tanácsból, némelyeknek, főkép azoknak 
kik ezen ünnepély alatt katonai tisztkedéseket végeztek, ajándékul 
bizonyos arany-érmek, melyeken Mária-Teréz királynő ő felségének 
képe diszlett, osztattak ki, a melyekből Bailee István példánya, ki 
akkor bíró és az egész városi katonaság vezénylője volt, 10 arany 
értékű és a felfüggesztésre szalaggal ellátott volt. Tóth János úr pe
dig, Stolz Antal, ilyros Pál tanácsbéli és kapitány urak, Benedek Ist
ván tanácsbéli és főjegyző, s ezen ünnepély alatt főhadnagy ur, Taschl 
András polgármester és tanácsbeli ur, nemkülönben Vajser András 
ur a káptalani város bírája, szintén 10 arany súlyú érmet kaptak, 
de a melyek már egyszerűek és szalaggal ellátva nem voltak. A 
melyek pedig másoknak osztattak ki, t. i. Stockinger Ferenc József, 
Vajser János tanácsbélieknek és mint főhadnagy uraknak, Panics Já

nos káptalanvárosi tanácsbeli és alhadnagy urnák, Pats János ta 
nácsbéli, pénztárnok és zászlótartó urnák, 6 aranyat nyomtak, mig 
a Bechert József tanácsbéli és alhadnagy, Drobny Ferenc aljegyző és 
alhadnagy, úgy szintén Waisskopf József káptalanvárosi polgár urak
nak adottak 5 arany értékűek voltak.

Ezeken kívül ugyanazon nap estve, midőn még az összes ka
tonaság rendben állott volna, a város gyalogcsapatjai által előre bo
csátott több üdvlövések után ő felségeik a város minden katonái lá t
tára 100 császári és szintén 100 körmöei aranyat ajánlottak legkegyel
mesebben, azokat tüstént a segédpüspök kezeibe leolvastatván, me
lyek is ő mlga helyeslése folytán ugyanazon polgári katonaság közt, 
és pedig a tisztek rangfokozat szerint, a többiek pedig egyenlően 
részesítve lőnek. — Majd ő felségeik, hogy az alájok vetett nép iránti 
királyi lelkületűket és kegyességüket kimutassák, azon terembe, mely
ben az ebédeket és vacsorákat elköltötték, a többi honnagyok és káp
talanbeli urakkakkal, főkép a tiszteségesebb öltözetű és jobb módú 
embereket mindkét nemből, a helybelieket és idegeneket színük elé 
bocsáttatni legkegyelmesebben megengedték, noha előbb mindazok, 
a kik bizonyos jelekkel és cédulákkal ő fmga rendeletéből (az udva
riak, a tanácsból is nehányan és több előkelő emberek) ellátva nem 
voltak, e kegytől eltiltandók lettek volna.

Ezen napokban, a csász. s királyi kegyesség folytán, beho
zatott Váczra a kegyesrendiek által előadandó nyilvános bölcsészet, 
kiknek e végre ő felsége 12,000 frtnyi alapítványt tett, a már létező

’) E ponttal jónak láttuk kiegészíteni a városi jegyzőkönyvet. V. ö. Odro- 
benyák: Gödöllő, 81. lapon.
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öszszeget ily jelentékenyen növelvén; a nemes ifjak tápintézete (con
victus nobilium adolescentum) épületére pedig ugyanakkor 1000 ara
nyat ajánlott fel nagylelkűen. — Ö felségeik szintén egy gyémánt
tal díszített arany-mellkeresztet hasonló gyűrűvel ajándékoztak ő 
főmgnak, melyek utóbb 3000 írtra becsültettek, valamint a segédpüs
pök ő mlgnak is majdnem az említettekhez hasonlókat ajándékoztak 
tiszteleti díjul. Ő főmga a neki adott ezen igen becses ajándékot az 
Isten dicsőségére a helybeli székesegyház részére volt kegyes oda 
ajánlani. A királyi bőkezűségnek mások is sokan lettek részesei, mig 
ő főmgnak tisztei, a megkülönböztető és igen értékes tiszteletdijakon 
kívül, 700 aranynyal lőnek megjutalmazva.

Mind igy történvén ezek, és ő fölségeik itt Yáczott 5 napot 
a legszerencsésebben eltöltvén, noha itt csak, mint előre elhatároz
ták, három napig akartak legkegyelmesebben időzni, végre idejöve- 
telök 6-dik napján, mely szept. 1-re esett, reggeli 6 óra körül, itt 
Yáczott a repülő-hidon a Dunán átkeltek, és Sz. Endi'én átmenvén 
postanton és alkalmatossággal viszszatértek Bécsbe. — Ő felségeik 
ezen Váczott volt legkegyesebb jelenlétükkel ő főmgnak kegyet és 
tiszteletet s mindenkinél a legnagyobb becsülést, a városnak pedig 
szerfölött nagy díszt és ékességet hagytak hátra, és ennélfogva ők a 
mostani helybeni polgárok által a bebizonyított hűséggel és legfor
róbb köszönettel dicsérendők és magasztalandók, a késő maradékok 
által pedig örök, eltörölhetetlen és semmikép el nem múlandó emlé
kezetben tartandók és őrizendők meg.“

A városházi jegyzőkönyvben igy van e nagy napok ünnepé
lye megörökítve,1) melyet a már többször liivatolt Róka kanok jeles 
kis műve röviden ugyan, de velősen és a törtélmi leírást kiegészitő- 
leg * 2) igy adja elő: „Az út, melyen á t ő fölségeik s fenségeik a vá
rosba bevonultak, mindkét oldalról eperfákkal lévén beültetve, ékes 
sétanyúl nézett ki. A diadalkapu közelében, melyet Migazzi bibor- 
nok ő fölségeik ittlétük emlékére emeltetett, már látni lehetett a pap
növelde és elaggott papok intézete, úgyszintén az irgalmas-rendiek 
kolostorának kiemelkedő alapfalait. A főutcák, a nagy tér, a sz. do- 
monkosiak temploma, mely egy második pompás diadalivet tüntetett 
elő, a legfölségesebben valának kivilágítva. A Dnnapart alolról egy 
erődhez, föntebb pedig egy igen szép és kedves kerthez hasonlított. 
Az akkori város legtöbb utcái kiköveztettek ezen ritka ünnepélyre; 
sok ház alapostól újra építtetett, a legtöbb épület pedig kiigazgatva 
megujittatott. A püspöki városház megnagyobbittatott ésdiszesebbété- 
te te t t3) ; ekkor már azuj székesegyház is kiemelkedni kezdett a földből.

b Ez a városi jegyzőkönybe ékes latiusággal van bevezetve, melynek mi 
itf magyarját adtuk hü fordításban.

2) Alább, a kegyesrendiek történetében még inkább kiegészitendjük a vá
rosi jkönyvi előadást.

3) Ennek kapuja alatt szokott az úrnapi 4 oltár egyik legszebbike föl-
állittatni.
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Röviden szólva: Vácz mintegy egészen uj alakot nyert ek
kor s a nevezetesebb városok rangpolcára emelkedett Migazzi nagy 
püspökének bőkezűsége folytán. A legmagasabb vendégek Pozsony
ból vörös selyemmel bélelt hajón utaztak le Váczra, hova ő felsé
geik, miután a pompásan feldíszítve volt hajóból kiszálltak, ünnepé
lyesen vonultak be. A megérkezés utáni napon a különféle látványok 
egymást váltak fel ő felségeik mulattatására. Így a Dunán, mely itt 
ekkor 270 Ölnyi széles volt,1) több mint 30 csolnakkal a hajósok és 
molnárok versenyt tartottak, és ebbeni ügyességüket szépen kitün
tették. A püspöki palota előtt lovakon futottak versenyt s futás- 
közben felakasztott lúd nyakát keile nagy gyorsan leszakítani; majd 
meg a köznépi fiatalság ünnepi öltözetben táncaival mulattata ő fel
ségeiket.* 2 3 * *)“

Ezek 'eltávozása után a tanács szept. 4 -kén ülést tartván, 
folytatta a jutalmak kiosztását ilyképen: „A 12 hajdúnak, kik a 
polgárokból valának kirendelve, és ő felségeik ittlétükkor a városház 
körül és másutt is éjjel és nappal őrködtek hétfőtől péntekig bezáró
lag, vagyis aug. 27-től szept. 31-kéig, tehát 5 napig,8) minden napra 
20 dénár lön megszavazva. — A tanácsbeli uraknak pedig különb
ség nélkül, mindazoknak, kik az állított katonaságban hivatalokat 
viseltek, mind pedig olyanoknak, leik a városházán és másutt tettek 
szolgálatokat, minden napra a városi pénztárnok úr fizetni fog egy 
irtot, és pedig mindegyiküknek fi napra, a kamarás, kulcsár és allca- 
marásnali pedig ugyanannyi napra kiadni fog 50 dénárt, minthogy 
azon napokon mindnyájan saját költségükön éltek.

A 6' zenésznek, kik a város német katona-csapatánál a leg
magasabb vendégek ittlétükkor működtek, 16 írt s 80 dénárban 4 
körmöd arany, a magyar katonaesapatnál zenélő cigányoknak is 
ugyananynyi, vagyis 4 körmöd, arany rendeltetett a városi pénztár
unk által kifizettetni. — A lovas katonaságnál 14 napot töltött trom
bitások részére .10 frt. ajánlhatott meg. — Jcroszlauszlci Gáspár őr
mesternek, ki a város magyar gyalog-csapatát katonai gyakorlatokra 
oktatta és idáig az őt illető adagokból még mit sem vett ki, azon 5 
aranyon kívül, melyeket ő felségeiktől nyert, a város pénztárából 
adatik két körmöd arany. — Dolezsál Antalnak pedig, ki a német 
gyalog-csapatnál alőrmesterül szolgált, egy körmöd arany adandó 
ki, minthogy az őt illető adagokat naponként kivette. — Taschl M i
hálynak, ki a lovas-katonaságnál kevésbbé szoros kötelességet telje
sített, egy souverain-arany (6 frt 18;i/4 dénár), és ugyanannyi ajánl- 
tatott meg Kleiner József-nek is, ki az öszszes katonaságnak szám
adó írnoka volt.

*) Jelenléte bizonyára az már jóval szélesebb.
a) V. ö. lfőka j, m. 74—75. 1,
3) Rókánál 4, Örkényinél 3, Nagy Imrénél pedig 6 napig időztek 8 felsé

geik e város kebelében. Itt létök, mint láttuk 5 napig tartott.
Vácz város története, 11. 4
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A gr. Forgách gyalog-ezredéből katonai sátorokkal idő Váezra 
rendelt egy tizedesnek, ki a, váo.zi katonaság táborában azokat fel
állította és .ismét üszsze rakta, íáratlalinai jutalmául frt s ΠΟ drt 
rendelt a tanács a városi pénztárból kilizettet ui. Ezen ezred alezre
desének periig, t. i. Kus.-toläuiß úrnak, mint a, ki ő felségeik itt létől; 
alkalmára a városnak oda kölcsönözte azon katonai sátorokat, két 
akó sört ajánlott adatni tiszteleti díjúi. ----- líini.:j>iri/rr Mária Almá
nak, ki a zászlókat készítette, és a magyar meg a német gyalog- 
csapatok kalapjaira a csokrokat varta l'e.l, (í Irtot romiéit a, tanács 
kiadatni jntalmúl a közpénztárból. — A lovas katonaság táborában 
bárom éjjel zenélőknek pedig frt ajánItatott meg. — jrrosyJ.ausJci 
(xáspúr és Horváth László sziiosuiestereknek, kikből az első 25, az 
utóbbi meg 45 fekete bárány bőrt adott a, lovas katonaesapat embe
reinek kaeagányra. tehát üszszesen 70 bőrt, darabjáért 10 dénárt 
vagyis öszszesen 7 irtot határozott kiadatni.

Ezen időtájban azt is végezte a városi tanács, hogy az utca- 
kövezés, mihelyt az erre szükséges köveket beszerezni lehet, azonnal 
folytattassék, a kövező két legényt hozván magával hazulról, Pest
ről, és pedig legelőször is, az aranyhordó fölötti legrosszabb utca az 
egész városban, rendeltetett kirakatni. — A vár.zi terület, fölmérés! 
költségeit illetőleg kellemetlen érintkezés történt az uradalom és vá
ros közt, mint ezen utóbbinak hatósága bizonyítja. T. i. Jőicrspvnj 
győri mérnöknek, ki a váezi területet felmérte, és ezzel az egész 
nyarat eltöltötte, noha munkáját még be nem végezte, és az ily költ
ségek a várost nem illetnék, már csak azért is, inert, a szent Írás ezen 
szavai szerint; „ Az orv a föld és annak Idjriist't/c,* ama terület egye
nesen az uradalomé; azonfölöl, hogy e munkát a. város nem sürgői te, 
sőt kezdet óta amiatt nehézségeit a,dia idő; de mindazon,által, mint
hogy az uradalom a szántóföldek igazolása és a házakhoz tartozó 
állandó felosztás, ágy szintén a kertek szabályos kimérése és a, rétek 
szaporítása miatt e fölmérést igen szükségesnek lenni állította, a se
gédpüspök ö mlga pedig oda nyilatkozott volna, hogy az uradalom 
pénztárából e óimén ö fömga előleges megajánlása nélkül mit sem 
akar kiadatni, noha. ő mlga az ez iránt ő finghoz intézendő kérvényt 
akadályozni nem fogná, addig is azon iiz körmöd aranyon kivid, 
melyeket e város az ö eltartására már költött, mig I. i. o dolog f> 
fömga által máskép elintézve nem lesz, 24 aranyat ajánlott meg. s 
ez öszszeget a pénztárnak csak naplójába, jegyezze lie. Mielőtt pedig 
e címen a város pénztárából többet költeni kellene, mint a, mennyit 
az említett 24 arany kitesz, és hogy a nevezett mérnök árnak mi
kép kellene ezentúl munkáját folytai ni és bevégezni, ezek iránt még 
most végezni nem lehet.“

Mielőtt e végzés tele. Deákif Jtí.i-rf inspector árral közölte· 
te tt volna, ugyancsak dvc. 7-ről keltezett és a városi biró s tanács-
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hoz intézett levelében azt írja azoknak, hogy miután Eiersperg úr 
innét minden bizonnyal elköltözni, és még e nap rendben akar lenni; 
nehogy e mérnök innét kedvetlenül menjen el, ki a jövő tavaszkor 
a munka folytatására viszszatérni szándékozik, és a nílgos uradalom 
jóra törekvő lelke is meglníntassék, vagy bár kinek becsülete szen
vedjen, fizessenek ama mérnöknek fáradsága jutalmad! 30 aranyat 
vagy ha ezt tenni nem akarják, nehogy a jó ember tovább is itt 
viszszatai'tassék, az érintett jószágkormányzót erről a városi hatóság 
tudósítani el ne mnlaszsza. A tanács látván az inspector úr szilárd 
elhatározását, a már ajánlott 24 aranyra a hatot még ráadni elha
tározta, hogy igy a kívánt 30 arany az illető mérnöknek tisztelet- 
dijúl kózbesittessék. Ezen ügy még azután is többször foglalkoztatta 
az uradalmi és városi hatóságokat is.

Ezen utóbbinak szívjóságát hirdeti azon dec. 1-í-Jci végzés, 
melynél fogva bizonyos Abacsi Illés sz.-földi bgnek, ki ő cs. kir. 
hűségétől nyert és előmutatott nyílt okmány szerint, a török hata
lom alatt lévő fivérének kiváltására könyöradományokat gyűjtött, a 
város közpénztárából Fals János pénz tárnok lir által 3 császári ara
nyat (12 írt s 50 dr.) rendelt kiadatni. — A bibornok ő fmga a vá
ros csinossága és a lakosok jó egészsége érdekében a város utcáin 
ültetett fákat jól gondozdatni kívánván, az ö meghagyása folytán 
uradalmi főtisztje, Deák]) Jóssef úr, a városi hatóság közvetítése mel
lett a negyed mesterek által kiliirdcttette, mikép a házsorok előtti 
kiszáradt lak helyeit újakat ültessenek és azokra kellő gondot for
dítsanak, vagy pedig minden ily hiányzó fáért 25 dénárt fizessenek, 
s az így begyülekező pénzen aztán a város a fákat megszerzi és 
beülteti.

Mielőtt ő főniga Váczról Becsbe tért volna viszsza, a tanács 
dec. Hi)-ki üléséből alázatos kérvényében ezen pontokat terjesztette 
eléje: „1. A sole költség tekintetéből az Eszterhásíjfélc sscreödvcny 
még egy évvel meghoszszabbittassék. — 2. Azon uradalmi pincék, 
melyek a piacon léteznek, tűrhető díjért e városnak bérbe adassa
nak', és ha idő folytán ismét az uradalom használatába mennének 
át, minthogy a város pincéjéből az uradalmival való szükséges köz
lekedés nem kevés költséggel eszközöltetett, ezekre akkor tekintet 
legyen. 3. E város bírója és jegyzője iránt a kilenced és tized elen
gedésében méltó tekintet tanúsíttatnék. — 4. A város részére és köz- 
szükségeire ölfák tűrhető áron ajánItassanak meg. 5. A bíró és ta 
nács sok fáradozásai tekintetéből lizetéseik javíttassanak meg. — 6. 
Némely polgároknak kertek, a város majorja részére pedig hely adat- 
tassanak. — 7. Végre, hogy az uradalmi erdőkből a polgároknak 
szabad faizás engedtessék.

O f'nmga. igen gyakran éreztette a váczinkka,] földesúri jó 
tékonyságát is. Így, atyai lag tekintetbe véve azt, hogy a Duka hely
ségnek oda ítélt csapás által nemcsak a számláló klek-, hanem a ré
tekből is jelentékeny rész elesett, ezen hiány födözésenl azon rétek-

4*
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bői, melyek a legközelebb múlt 1764. évben állított határoktól a rádi 
határokig, a Gombhidig terjednek ki, a szomszéd szántóföldekből, a 
szőri réteket pedig a Siidi puszta írtjánál a hegy alatt az erdőkből 
rendelte atyailag megnagyobbittatni. Miért a városi hatóság intéz
kedett a következett 1765. jan. 18-kán, hogy a Gombáidnál levő ré 
tek a marhás gazdák által árokkal vétessenek körül. A jan. 26-ki 
iilés a lakosoknak ismét komolyan figyelmükbe ajánlotta a házak 
előtti fák serény gondozását. — A mlgos uradalom 1765. jan. 1-én 
megújította a helybeni görögök azon szerződvényét, melyet 1761. 
jan. 3-kán kötöttek. — Azon folyamodvány, melyet a város 'Kiers
per g győri mérnökre nézve ő főmga elé terjesztett, és a melyben azt 
is kérik, hogy az adókivetést az előbbi mód szerint eszközölhessék, 
a városi tanács febr. 26-ki ülésének iratai közt így foglaltatik:

„Legkegyelmesebb herceg és bibornok u r ! A legkegyesebben 
viszszaemléhezni tetszik főmdnak, mily munkát kellett volna az 
itteni területen, a legközelebb múlt nyáron Kiersperg mérnök úrnak 
elvégezni, a melyre, minthogy e címen városunk pénztárából 126 
irtot tevő 30 körmözi aranyat költöttünk volna, eltartására 100 frtot, 
a mellé rendelt emberek napi bérére 10 frt 92'/2 drt, öszszesen tehát 
236 frt 921/2 drt. Ezeken kívül vannak még a hajdúk és kocsik napi 
bérei. Könyörgünk azért főmgod előtt a legalázatosabban, miszerint 
ezen költekezéseket tekintetbe venni méltóztassék. Minthogy pedig 
főmgd által előbbi szerződvényiink kegyesen megerősittetett, az iránt 
is a legalázatosabban esedezünk, ruikép azon rendszert is, mely sze
rint gr. Althánn püspök ideje óta az adót egész eddig kivetni szok
tuk, jóváhagyni ne terheltetnék, mint a mely a nekünk adottnál 
könynyebb és a kevésbbé értelmes szegény polgárra nézve is vilá
gosabb és rövidebb; mely régi ha eltöröltetnék, és az újabb hozat
nék be, a különféle osztályozások miatt a polgárok és a város közt 
nagy hátrányosság eredhetne, a polgárok közül ugyanis némelyek 
többet fizetnének, és igy vagy a város kapna kevesebbet vagy ma
gok a polgárok terheltetnének.“

Az ő főmga elnöklete alatt febr. 2-í-kén tartott uradalmi, gaz- 
dássati ülés pedig ezeket tartalmazza: „Hallván a város a helybeli 
öszszeirás okát, tegyen nyomozást, vájjon a terheknek eddig gya
korlott kivetése, igazságos-e? A népnek pedig adassék tudtára, hogy 
elvégezve van, mikép a szőlők és szántóföldek, melyekre a terhek 
szoktak kívettetni, osztályozhatni fognak, e végre a tanácsnak két 
havi határidő adatik, mely a végrehajtandó mii egy példányát ő fő- 
mgnak kézbesitendi, a másik pedig az itteni irattárban lesz megtar
tandó. — 1. Az ő főmga területén kívül idegen földeken szőlőket 
bírók ezek mivelésétől eltiltatnak, a borok behozása onnét megen
gedtetni nem fog; a kik onnét eltávozni nem akarnak, holnap Bórá
ra ő főmga elé idéztessenek meg, valamint azok is, kik szőlőket 
akarnak, hogy kijelentsék, mii terjedelműt bírnak már és még meny
nyit kívánnának. — 2. A tanács kinyilatkoztatni fogja, hogy a mi
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velősre kik képesek. — 3. Ez meglővén, történjék a szőlők elosztása.
4. Kiknek elhagyott szüleik vannak, jelenjenek meg; az azokat mi- 
velni elmulasztók meg az ily szőlőktől fosztassanak meg. — 5. A kik 
uj házakat akarnak építeni, adassák tutitokra a telkek osztása.

Azon pontokra, melyek ő főmga által kegyesen megparan
csoltattak, Vacz püspöki város tanácsa részint iratilag, részint élő 
szóval a következőleg felelt: „1. Mi tekintet sem történik a házak 
fekvésére, amint t. i. a ház a fizetési teher kivetésében vétetik a tel
kek ölekre vett térfogata és kiterjedése szerint, nem pedig a házak 
nagysága nézetik az ily teher kivetésénél. Mi pedig a többi terheket 
illeti, azokra a személyek és ingó vagyonok vétetnek fel. — 2. A 
házzal bíró polgár személyétől úgy fizet, mint a háznélküli zsellér, 
egyenlően. — 3. Minthogy gr. Es'sterMey püspök o mnlga által 1762. 
májusban iratilag kiadott végzése szerint, az uj házak három évre 
mentesí ttettek, azoktól eddig mi sem vétetett. Ezek egy része 1761., 
másik 1762., némelyek pedig, melyekre <"> főmga ajánlatából osztattak 
ki kegyesen helyek, 1763-ban kezdtek építtetni. — 4. A piac köze
péin pincékre nézve, minthogy értők, miszerint azok a városnak el 
nem adathatnak, azon nyílás, vagyis közlekedés pedig, melynek a 
város pincéjéből azokba történni kellenne, nagy költségeket kívánna., 
melyek, ha a mlgos uradalom idő folytán azon pincéket ismét saját 
hasznára fordítaná, tekintetbe nem vétetnének, ennélfogva azoktól el- 
állunk. — 5. A mészárosokra nézve, a városban tartandó nagyobb 
tisztaság miatt, a városon kívül a vágásra helyet rendelni ki és szin
tén a mészárszékeket öszszevonni, hasznos lenne ; nehogy pedig a vá
ros közepétől távolabb lakó polgároknak az azokhozi járás terhes le
gyen, úgy vélekedik, hogy az öszszelmzandókon kívül még két más 
mészárszék állíttatnék a közelebbi házakban.

0 főmga nagymérvű építkezéseit buzgón folytatván, a városi 
hatóság működése is ennek folytán nem kissé növekedett. így az 1765. 
máre. 3-kán mindkét város tanácsa vegyes ülést * *) tartott, mely alka
lommal : „Minthogy a szálláshitznak3) részint az építtetni kezdett 
székesegyház téraránya,3) részint pedig a nemes ifjak tápintézete*) 
miatt egészen lebontatnia kellene, ő főmga tegnap annak felső részét 
és a főajtótól annak másik részén körülbelül másfél ölet, melynek 
helyére a tápintézet házának építtetnie keilend, minthogy ő főmga ezen 
közelgő tavaszon a munkát megkezdetni akarná, Schirner Mátyás és 
Hausmann János kőmives, 'Bauer Lőrinc és Naisz András ácsmesterek 
által megbecsülhetni méltóztatott; mivel pedig az 1262 frt s nehány 
dénárra menő becslés ellen ő főmgnak kifogása volna, határozta és 
rendelte, hogy mivel annak telke földesúri jognál fogva az uradalom
hoz tartoznék, és szabadságában állana az uradalomnak ezt vagy azt

‘) A közös ügyekben mindkét város tanácsa együtt szokta az üléseket tartani.
-) A szövegben „Dumm Qnarterialis* áll.
a) „Sym etria“ a szövegben.
*) „Convictus Nobilium Adolescentum.“



—  64

a telket a maga részére viszszaveimi és megtartani, ugyanazon ház 
minden anyagai onnan elhordattassanak, és azoic a tdo kegyesrendiek 
által, minthogy azon tápintézetnek különben is e szerzetesek által 
kellene építtetni, oda, hol a városnak szükséges lesz, átvitessenek. Es 
ugyanazon háznak felső része, a város minden hozzájárulása nélkül, 
az említett szerzetesek által, az ő költségükön, lebontassák.

Miért a rajta lévő épületre mi tekintet sem történt a pincén 
kívül, mely 30U írtra becsültetetett, noha a város ugyanazon épület 
méltányos kárpótlásáért többször és ismételten könyörgött volna, a 
három pincéért is, melyek a városház irányában! piac. közepén létez
nek, most végre a tanács folyamodványára, azokat e városnak meg
ajánlotta ő íomga, de 500 írtok letétele mellett. Továbbá a szállásház 
alatti pincéért 800 frtnyi kárpótlás adatik, és pedig e városnak 7., a 
káptalaninak pedig a 8-dik részben, minthogy ezt ennyi illeti. A 
város pedig a fönt említett három pincét az uradalomnak 500 írttal 
kárpótolja, hogy pedig ezekre nézve teljes biztosságot nyerjen a város 
a következő folyamodványnyal járult ő íőmghoz:

„Főmgú úr, a sz. római egyház áldozár-bibornoka,1) a sz. ró
mai birodalom hge, legkegyelmesebb urunk! Minthogy a mi legalá
zatosabb előterjesztésünkre, a nemes ifjak tápintézete és a székesegy
ház miatt lerontandó szállásház 2) pincéje helyett, a városház előtt a 
piacon létező, de most bezárt pincéket e városnak oda ajánlani ke
gyeskedett főmgod, azaz: mivel ezek 500, a szállásházi pedig 300 Írtra 
becsültettek, az előbbi öszszeg kiegészítése és kiegyenlítésére, még 
ugyanazon város pénztárából 200 irtot kellene fizetnünk; és azért 
ne hogy e város a kellő, elégséges biztosságot nélkülözze, főkép azon 
esetben, ha a mlgos uradalom idővel azokat visszavenni és ismét a 
maga használatára vagy bármire akarná fordítani, térden állva kér
jük főmgdat, hogy ne előbb vétessenek viszsza, még a letett 500 frtnyi 
öszszeg, és azon költségek, melyeket a városházi pincéből azokba való 
átmehetés, illetőleg a szükséges közlekedés miatt csináltatandó nyi
lasokra adnak ki, a piaconi akadályok kikerülése végett is, mert azok 
elhárittattak, nekünk viszsza fizettetni, illetőleg megtéríttetni fognak, 
eziránt bennünket kegyesen megnyugtatni és ezen megajánlást nevé
nek kegyes aláírásával jelen kérvényünkre hátiratéba ne terheltednek 
főmgod. Mely kegyes megajánlást, midőn teljes odaengedésünkben 
epedve várnék, örökös kegyelettel vagyunk főmgdnak legalázatosabb 
és örökké bű szolgái és alattvalói N. N. Vácz püspöki város bírája 
és tanácsa.“

E kérvényre ezen hátiratot tette ő főinga: „A város kérelmét, 
mint az igazsággal megegyezőt, teljesítjük, nem lévén a bent nevezett 
pince máskép viszszaveendő, mint az 500 frtnyi öszszeg és annak 
hasznosítására teendő uj költségek megtérítése mellett; ezt igy ren-

') A bibornokok püspöki, áldozári és szerpapi rangfokozatokra oszlanak.
~) Ennek helyen a kogynsromli tanodának a papnövelde felé eső része áll.



(leljük ('s bárkik által megtartatni 1 tatarozzuk. Kelt lebr. 12-kén 1765. 
évben. Miflozsi Kristóf bibornok s. le.“

O forognak a város osinosodására irányzott nagy tevékeny
sége egész mozgalmat idézett itt elő. így a tanács ápril 12-ki ülésén 
(leiijcr János és Virasstih István urakat megbízta, hogy Dömösre 
rándulván, ott az utcák ki kövezésére szükséges kövek után tudako
zódjanak. — Hogy az üune])ek meg ne szentségteleníttessenek, ápril 
.lii-kái a segédpüspök ő nilguaíc azon rendeleté olvastatott fel, mely 
szerint ünnepeken minden koesizások korán reggeltől fokép 12 óráig 
eltiltatnak ; és hogy e rendelet annálinkább megtartassék, az liatá- 
roztatott, hogy bizonyos utcák ezen napokon láncokkal lesznek elzá
randó!·;. — Mivel ő ibmgnak akarata az, hogy a dumaparti útesinálás 
folytattassék, és pedig úgy, hogy a polgárok szerfölött ne terheltes- 
senek, hanem inkább rajtok kömiyittessék, határozattá lön ezen ülésen, 
hogy a közpénztárból fizetendő 4 ember állandóan oda rendeltessék, 
és a város egy kocsija a két bivallal, a folytonos dologra, kellvén 
oda elegendő anyagot is hordatni.

A praef. háztól a diadalkapnig az utca mindkét oldalán, hogy 
az út állandóbb legyen, ő főniga árkot huzatai, az utcát földdel jól 
megtöltetni s igazi itatni parancsolván, minthogy ez sok pénzbe ke
rülne, a tehertől a polgárokat május 10-kén megkímélni elhatározta 
a tanács s azt végezte, hogy míg e munka teljesen bevégezve nem 
lesz, a közpénztárból kész-pénzzel fizetendő 20 embert dolgoztat ott 
folyton. — A tárnics jnn. 14-ki ülésén megbízta a negyedmesterebet 
hogy hirdessék la, mikóp az uradalmi erdőkből, szigorú büntetés terhe 
alatt, tiltatik lát hordani, kivált e nyári időben, és hogy a szőlők 
árkai és, keritósei kijavíttassanak, a hol pedig ilyenek nincsenek, csi
náltassanak, hogy a, marhák bejárása meggátoltassák. — Az ezen 
évben beültetni kezdett diósvolyyi, ss. lászlói, kiskort)lányi és kiskút· 
rályyi ') szőlők hánykapásságuk kitudása végett a jul. 15-ki ülésből 
kiküldettek 'fasrhl András és Vujzcr János urak meg a 3 hegymester.

0 fő inga, mint a jak .707,a ülés irataiban előfordul, a szál
lásháznak még főn levő részét,-) melynek helyén a nemesi tápitézetnek 
kell emeltetni, és a melynek alapjai ezen évben már meg is vettet
tek, oda engedte a város további használatára, mig a székezegyház 
építése teljesen bevégezve lesz, azért, hogy az nj szállásliázat csak 
lassan, a város megterhel tété«» nélkül, építtethesse fel. Ennélfogva 
ő főmga azt is meghagyni és parancsolni méltóztatott, hogy azon ala
pok, melyek 1761-ben t/r. Esskrhá-sy Károly akkori váczi püspök en
gedélye és kegyes megajánlása folytéin, melyek a várostól visszavett 
és ismét az uradalom magán használatára fordított serházi korcsma

r) l·)/ a ’<.«;!)on „ K á r ó l  j/r- ;-nak is neveztetik.
--) Minthogy e ház felső része a tápmtezet építése végett lebontatott, an

nak még megmaradt alert részében pedig alkalmatos hely nem volna, abból Szaki 
.Józsefnek kiköltözni, és a szomszéd (íjf'alussy Tóbiás búzából kelle Stampach kapi
tánynak is kivonulni május elején, fizetvén a város egy évre 7 írt.
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és főzöde még ugyanazon nmlgú ur által a városnak ismét vissza
adva lévén noha a városház és piactól elég távol léteznének, a szál
lásházra fordittatnának, ugyanazokra építtetvén ez, már csak azért 
is, hogy a tek. vgye is nagyon sürgetné azt, ennélfogva egyhan
gúlag elhatároztatott, miszerint az elegendő anyagról gondoskodva 
lesz, hogy a mint lehetséges, még e folyó évben a szögletfalak úgy 
felépittessenek, hogy legalább tető alá juthasson, és igy mind a köz
szükségnek, mind pedig a vgye akaratának majd minél előbb eleget 
tenni lehessen. A készített terveni változtatás nélkül Schiner Mátyás 
kőmives és Pauer Lörinez ácsmesterek azonnal hozzá fogtak az építés
hez. — Mig ezek embereikkel e munkánál foglalkoznak, lássuk ő fómlgá- 
nak egy uj, a közönség kényelme és jólétére irányzott intézkedését.

Aug. 30-lü tanácsülés végzései közt áll ez i s : „Minthogy már 
ő fömga a város dísze és nagyobb tisztasága miatt azt kegyesen 
megparancsolni méltóztatott volna és pedig ismételten is, hogy a mé- 
ssárssékek mind egy helyre vonassanak össze, iiy helyül pedig ő fömga 
helyeslése szerint is lealkalmatosabbnak mutatkoznék egy e püspöki 
város serháza és Matejkovics Mihály háza közötti üres telek, mint 
a mely a város közepén fekszik. Ezt a város hat év előtt bizonyos 
okoknál fogva, fokép pedig azért, hogy a serföződe mellett azt a, fák 
és egyéb ide szükségesek rakhelyeül használja, néhai Borhely Adóm 
árváitól 300 frton megszerezte; azért a helybeli mészárosoknak te t
szésökre hagyatott, azon telken akár saját költségükön, akár pedig 
a városén építtetni fel a mészárszékeket, de oly foltét alatt, hogy ha 
a városnak saját költségén kellene azokat emeltetni, annak elisme
rési címen évenként bizonyos összeget keilend fizetniük ; ha pedig 
ők maguk építtetik fel, ez esetben azon a város által kiadott 300 
irtot egy részben, de azon teleknek, melynek e végre elfoglaltatni 
és a serfőződétől elvonatni keilend, aránylag kárpótolni fogják. A kik 
végre el is határozták, hogy saját kétségükön teendik meg ezen épít
kezést, állíttatván egymásmelleit 4. mészárszékét.') Mivel pedig, kivált 
télen, terhes volna a felső és alsó városból husért ide a központi 
mészárszékbe járni, abban állapodtak meg, hogy e két város-részbeni 
lakókat közösen látandják el ott hússal.

Biró ur előadta a szept. 17 ki ülésen, mikép a segéd-püspök 
ő mlga az utak javításának folytatását nagyon sürgeti, és mivel nem 
tudni, hogy ő fömga mely napon és órában leend ide érkezendő, min
denkép oda kell törekedni, hogy ő fömga parancsainak elég tétessék. 
— A tanácsot ezen ügy a szept. 19-ki ülésen is foglalkodtatta ; ugyanis 
ö fömga parancsa szerint az alvárosou és a főutcán az utakat föle
melni, homokkal és kavicscsal behinteni keltvén, és az azok melletti 
árkokat is jó karba hozni, mikép ez már ezen évben a diadalkapun 
túl Kis-Vácz helységig, azon innen pedig a praefeetusi lakig “) meg
történt, nagyobb részben, és mivel az e munkát megtekintő segéd-

') Ezeket, a nép sok mészárszéknek nevezi máig is.
Inspectori, jéiszágknrmányzói laknak is neveztetik ez átalában.
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püspök ő mlga is nagyon sürgette a folytatást, elhatározta a tanács, 
liogy a város minden kocsisai hacsak a szükség máskép nem kívánja, 
e dologra alkalmaztassanak.

A tanács kegyelete» kötelmet teljesítendő, végezte old. 8-Icán 
mikép ő főinga e hó 20-án eső születésnapjára 4 fácánt fog ajándé
kozni, melyek beszerzésére Puts János pénztárnok nr Gödöllőre kül
detik ki, és a város mozsarai az isteniszolgálat alatt ahányszor szük
séges, ebéd alatt pedig amennyiszer parancsoltatok, kisüthessenek. A 
sz. mise alatt a tanácsból hat tiszteségesebben öltözött egyén fák
lyákat tartva fog a szentélyben állani. — Október 22-én azon 6 ci
gánynak, kik ez ünnepély alkalmából a városházán zenéltek, a tanács 
a városi pénztárból 4 irtot, az ugyanezen ünnepélyre a pesti rokkan
tak házából hozott két dobos és 2 trombitásnak, mindegyiknek 60 
dénárt, összesen 2 írt 40 dénárt, az 5 karzenésznek pedig 2 irtot· 
rendelt kifizettetni jutalmul.

0 főmga városa jólétét szüntelen szivén hordván, azon már 
föntebb közlött hires, a tanács és egész püspöki város kormányzá
sára 1764. év elején kiadott, a segédpüspök ő mlga által szerkesztett 
és ő főmga által kegyesen aláirt Statútumokat, old. 29-én, ő főmga 
legkegyelmesebb jelenléte elé idézve az illető tanácsot, jelenlévőn a 
segédpüspök ő mlga is, pontonként és komolyan felolvastatta, és váj
jon e pontok s az azokban foglaltaknak eleget tettek-e mindenben az 
illetők, ő fmga tudakozni méltóztatott, ajánlván és parancsolván a 
tanácsnak, hogy mindenekben a szabványpontokhoz alkalmazkodjék. — 
Kz alkalommal azt is meghagyta ő fmga, hogy a polgárok szülei 
felméretvén, az 176G. évi adókivetés már többé nem a bor, vagyis a 
termesztmény szerint történjék, hanem a szőlőföld kiterjedése után 
vétessék fel, és hogy a szőlők fölmérése minélelőbb végrehajtassák, 
nehogy a kivetés a szokottnál továbbra halasztassék. —- Azt is taná
csolta ekkor ő főmga, hogy a földek is a polgárok közt minélelőbb 
felosztassanak. — A váeziak ns. és nzts Mustay Gábor úr „Csokid 
nevű földterületén szőlőket bírván, az iránt kérvényeztek ő főmgnál, 
hogy nekik onnét a borokat a városba szabadon beszállittatní meg
engedtetnék; folyamodványuk a tanácscsal közöltetvén, ez arra a kö
vetkező előterjesztést tette:

„h’őmgú urunk! e kérvény 7-.se/ pontjára nézve megjegyezzük : 
Minthogy körülbelül 18 év előtt azok Althánn püspöknél aziránt 
könyörgöttek, hogy ugyanazon ő nmlga nékik bizonyos csapást, mely 
a szőllő ültetésre alkalmatos volna, hasittasson ki, mivel ez akkor 
kevesebbé történhetett meg, ennél fogva a fönt címzett Muslay úrhoz 
folyamodtak, és az említett csekei területen egy ily csapást maguk
nak kikértek. A mit pedig, mikép mi véljük, nem azért tettek lé
gyen, mintha azt itt akkor az uradalom nekik megtenni vagy nem 
akart vagy nem bírta volna, hanem, hogy az uradalomnak elisme
résül fizetendő adóban könnyebbséget nyerjenek, ahol is nem az
5-dik részt, hanem a hetediket szolgáltatják be.“



Elmondják azután, hogy a nmlgú Allhánu ős utódjai alatt a 
borok onnét behozattak, oz nem a megengedésből történt, lument 
onnét, hogy az uradalomnak nem volt róla kellő tudomása. Amiért, 
mihelyt ezen ügyről értesült ő í'őmga, nemcsak azoknak, kik már 
szőlőket bírtak, hanem azoknak is, kik idegen uradalom alatt szőlő- 
mivelés alá uj csapásokat felvenni akarnak, a borok ounéti behoza
talát megtiltotta, és ezt tette volna az emliett ///·. Allhánu, püspök és 
utódjai is, ha erről alaposan lettek volna értesülve. Aztán példát is 
hoznak fel, bogy t. i. ezen uradalom Balla nevű ispánja, a Masina 
említett csekei területén szintén felvenni akarván a csapást, (htreU-i 
a püspöki uradalom akkori teljhatalom főtisztje, így szállott hozzá: 
„Meglásd, ha azon szőlők jó karban lesznek, ezen uradalom nem 
engedi meg, hogy onnét borok ide behozattassanak.“ E zt hallván a 
nevezett ispán, szándékától eláll ott azonnal, a fönt tisztelt teljha
talmú ur pedig idő folytán a borok behozatalát eltiltotta.

Majd azon pontra, melyben előadják, hogy csak az ezen szü
ret alatt tiJtatik a borok behozatala, azon észrevételt teszi a tanács, 
hogy ő főmga, midőn az ezen 1705. évben mivclés alá veit csörögi és 
dukál szőlőkről volt szó, sokak előtt, kik közül többeknek már (lse
kén is voltak széleik, a behozatalt megtiltotta légyen ; s ezt akkor 
a tanács ő főmga parancsára a negyedmesterek által házankint ki- 
hirdettette. Mi pedig a közterheket illeti, azoktól a szőlőktől is <· 
városban egész idáig kelle vinni a lakóknak ; minthogy pedig már a 
vgye által is boraikkal együtt öszszeirattak, nehogy e teher a töb
biekre hárittassék, a tanács is kénytelen volt azon borokat az adó
kivetésbe felvenni és pedig minden akut duplán számítva, mivel az 
akók számát kitudni nem lehetett, az öszszeirt, borok lajstromát 
Muslay ur megtagadván; a tapasztalás bizonyította ugyanis, hogy 
a ki egy alvót vallott be, ketté», sőt több is volt neki. Hogy pedig 
mostantól fogva he no szállítsák, az ily követelést gátolni fogja a 
tanács, noha nem a többi polgárok sérelme nélkül.

Tekintetbe lehet venni az e tárgyban más helyeken ».livó 
gyakorlatot, hogy t. i. mi történik másutt az ily külső borokra néz
ve ; bizonyára vagy minden alvótól bizonyos <11 jt űzetnek, vagy maga 
a bevitel teljességgel eltiltatik, melyekből, ka valamelyik meg néni 
tartatik, az fog - történni, mit az uradalom idáig a maga kárával 
volt kénytelen tapasztalni, hogy t. i. a helybeli területi mi nagyobb 
szőlők is elhanyagoltainak, és mint ilyenek soha nem jutnak többé 
jobb állapotba, az idevaló borok lure pedig egészen oltemcttetik, el
vesz; melyekkel pedig mind csak út és alkalom nyittatik arra, hogy 
a külső uradalomnál maguknak ismét uj és nagyobb területeket kér
jenek ki, és azokat a helybeli szőlők elé tegyék ; mert a természet 
kielégithetlensége azt is hozza magával, hogy gyakran nem azt, a 
mi jó, hanem a mi sok, keresi, és a vevők nem a jobb minőségűt, 
hanem a mi nagyobb mennyiségben egy s ugyanazon áron adatik, 
szerzik meg.
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Végre az is megtörténik, hogy a legtöbb, itt szőlőket bíró 
és azokat jó karban föntartani akaró emberek gyakran csak a mun
kások hiányában fogják azokat elhanyagolni; ugyanis minél több 
szőlő lesz a vidéken, annál inkább eloszlani fognak a munkások és 
pedig a nagyobb napi díj reményében is, mint ezt ezen évben is a 
magunk kárával tapasztalnunk kellett, miután az itt helyben kisza
bott napi dijak másutt nem kötelezők. Azért egyedül arra kérjük 
főmgdat, hogy ezen ügyben csak egyszer mindenkorra a legkegyel
mesebben úgy intézkedni méltóztassék, amint az uradalom, e város 
és polgáraira nézve a leghasznosabbnak fog látszani. A kik is midőn 
atyai hajlamaiba és kegyeibe a legalázatosabban ajánlanék ma
gunkat, öröklünk főmgdnak legalázatosabb és méltatlan szolgái, gyá- 
moltjai és alattosai: N. N. Vácz püspöki város bírája és tanácsa.“

A tanács megkeresésére, az uradalmi jegyzőkönyvből követ
kező, a várost illető és ezen ügyhöz tartozó kivonat adatott ki, 
melyet is, mint a bortermelés viszonyaira világot vetőt, szintén ezen
nel egész terjedelmében közlünk:

„A múlt 17(i4. évben gondosan megvizsgálván e város ügyeit, 
úgy találtuk, hogy a népet terhelő vámot, vagy bárminemű szolgal
makat, azon gyümölcsökből, melyeket közülök kiki az ő szőlőikből 
kapott, és a dézsma-lajtromok mutatják, rajok írták ki és megadniok 
is kellett. Ahonnét történt, hogy a kik szorgalmasabban mivelték 
széleiket, és több borulc lett, mint másoknak, kik sokkal nagyobb 
csapást foglaltak el és azt hanyagabból mivelték, nagyobb pénzerőt 
kellet nekik a város pénztárába fizetniük. Ellenben az oda tartozó 
házakban és telkeken, nem tekintve azok fekvését, helyét, és e szerint 
azok hasznát és terjedelmosségét, csak az adólizetés kivetése követ
kezett be, úgy hogy, semmi különbség sem tétetett a piac, főbb utcákra 
és részekre nézve, melyek a város kiilrészeivel érintkeznek. Minthogy 
ezek mind az igazsággal ellenkeznek, méltán adtak a legtöbbeknek 
törvényes okot a panaszokra. A hangú hg. pedig, hogy igazság sze
retet« csorbulást ne szenvedjen, öszszebitta a tanácsot és az egész 
dolog valóságáról, értesítve lévén, határozta és parancsolta, amint 
következik :

„1. Ne az eddigi módozat szerint, azaz a dézsmálok lajstro
maiból, történjék, a város bármily nevű lakóira az adókivetés, és 
azért e lajstromok az uradalomtól vagy a dézsinásoktól ne is feülcsö- 
nöztessenek. — 2. .Bevégeztetvén a szüret, a tanács rendeljen ki 
kebeléből jó, igazságos és ügyes férfiakat, kik a szőlőhegyeket, ma- . 
guk mellé vévén azok mestereit, és más alkalmatos embereket, pon
tosan felmérjék, osztályozzák, t. i. jók közönségese]: és rendesekre, és 
aztán ismét mindegyiket egy negyedrészre oszszák és azok birtokosaik
kal együtt a lajstromba jegyezzék be. Ebből vegyék ki aztán a bírt 
telek aránya szerint pontos számítással azon terhet, melyet kíki vi
selni köteles leeud. — Minthogy pedig egyszersmind bejelentetett és 
úgy tapasztaltatott is, hogy többen külső területeken szőlőket birnak
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és még folyton vesznek fel, és azonföliil a saját területeken tártakat· 
elhagyják, vagy csak hanyagul mivelik, sut a munkásokat is elhív
ják, hogy más szorgalmatosabbak ezektől megfosztassanak, és végre 
azon idegen borokat a helybeliekkel vegyitgetik ; ahonnét aztán 
van, hogy még azon becsülést is, melyet valóban érdemelnek, elvesz
tik, és az üzérkedők és vevők azoktól már is nagyon elidegenedtek.

Ezek elkerülésére, minthogy már gyakrabban és ismételten 
eltiltatott, hogy az oly idegen területen termelt borokat beszállítani ne 
merészeljenek, mind a város részéről a bíróknak és tanácsnak, mind 
pedig az uradalom részéről minden tiszteknek erősen és szigorúan 
meghagyatik, hogy serényen felügyeljenek, mikép e parancsnak tel
jesen elég legyen téve. Ha valami ellenszegülő fog találtatni, az tüs
tént az uradalomnak jelentessék be, és tudják meg az ilyenek, hogy 
minden boruk, melyet az uradalom tudta nélkül hoztak be, elkoboz- 
tatni fog tőlök. Ha azonban azon helyeken, ahol termeltettek, elad
hatják boraikat, ő főmga különös kegyességéből megengedtetik csak 
ezen évre, hogy a Dunapartra, és ha szükséges, a városon á t is vi
tethessenek minden megadóztatás nélkül; de senki ezen ürügy alatt 
azokat házába bevinni ne merészelje. Az ily áthágó ugyanis minden 
borát elvesztendő, mások pedig az ily engedménytől mindenkorra 
megfosztatni fognak. Midőn pedig valaki az ily áthágás (esetében 
másnak e vétségét füljelentendi az uradalomnak, a föladó ama jóté
teményt, mely a többiektől megtagadtatik, egy évre nyerendi. meg. 
— A házak és az ezekhez tartozó telkek öszszeirása is 3 osztályra 
különböztessék meg, és ezeknél tekintetbe vétessék a fekvésből eredő 
haszon, és midőn mindezeket végrehajtották és kellően lajstromba 
vezették, az uradalom elé fogják a bírák és tanács jóváhagyás végett 
terjeszteni. Minthogy pedig ezek teljesítését a bírák és tanácsbeliek ő 
főmga jelenlétében megígérték, az uradalom tisztei gondosan felügyelni 
és vigyázni fognak, vájjon azok csakugyan végre is hajtatnak-e, és a mit 
ebben észrevenni fognak, az uradalomnak bejelenteni el nem mulasztják.

3. A város jegyzőjének meghagyatik, iiogy a jkönyveket és 
minden iratokat lajstromozza, hogy azok a jövő tisztujitáskor tisztán, 
rendben és készen legyenek a kéznél. — 4. Ugyanaz, minden az ura
dalom jóváhagyása nélkül kiadott eladási és vevési leveleket min- 
denünnét öszszegyüjteni fogja, és a legközelebbi ülésre megerősítés 
végett elliozandja, különben érvényük megszűnni fog. — 5. Mivel 
észrevétetik, hogy az erdőkben a szél által ledöntött vastagabb fá
kat viszik el a lakosok, ott hagyván a kisebbeket, a városi tanács 
megparancsolni fogja nekik, hogy nemcsak az erősebb, hanem a föl
dön fekvő kisebb galyakat is öszszeszedjék, mivel az uradalom épen 
az erdők tisztítása végett engedte meg a lakosoknak a tűzi-fa sze
dését. — Kelt Váczott a gazdászáti ülésen 17(55. nov. 2-kán, Burján 
Sámuel praef. s. k.“

Noha a város mindjárt kezdetben, amint azon alapok, melyek 
1761. évben gr. Essterhásy Károly püspök ő nmlga alatt azon bizo
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nyos korcsma részére vettettek, hogy t. i. a város annyi költségei, 
melyek 2500 és több forintokra is rágnak, kárba ne veszszenek, ke
gyesen úgy rendelvén és parancsolván, ő tomga, a ssdllásháem lettek 
volna szánva, csak alacsony és épen nem kétemeletüházat határozott 
építtetni, hogy igy a, nagyobb költségek kikeniltessonek; de mivel 
a segédpüspök ő mlga előbb, aztán pedig o főmga is, amint szept. 
hó napjaiban Becsből lejött, noha gyakrabban és ismételten könyör- 
gött a tanács, noha már az alapok is úgy meg voltak vetve, mégis 
kijelentők, hogy nem fogják máskép megengedni e munkát, hacsak 
az két emeletre nem fog építtetni. A tanács az uradalom e szándé
kával nem ellenkezhetvén, a magáét pedig már nem követhetvén, 
hogy azon költségekből idővel hasznot húzzon, aziránt esedezett ő 
főmgnál iratilag, mikép az hát majd össszeoonáti 7u/,J“-úl is szolgál
hasson. E kérvény tartalma szóról szóra imez :

„Fömgú ór, a sz. római egyház áldozár-bibornoka, a sz. ró
mai birodalom hge, legkegyelmesebb urunk! A nyilvános és közter
hek között, melyeket a szegény polgárok viselnek, nem utolsó helyen 
említendő súlyosságánál fogva az is, hogy a katonaságot szállásra 
vagyis mint közönségesen mondani szokás, „quártély"-b& befogadni, 
annak kényelmetlenségét folyton tümiök kell, s minthogy ezen te 
her különbség nélkül mindenkire egyenlően hárittatik, és az alól, 
fontos ok nélkül, ki sem húzhatja ki magát, olyanokra is kerül 
a sor, kiknek a katona vagy lova részére a kívánt helyiségek nin
csenek meg, inig ellenben mások, az ilyenek helyett, saját sérelmük
kel is, tartoznak e terhet vinni; vagy olyanokra, kik mezei munká
val keresik kenyerüket, vagy olyanokra, kik mesterségeket gyakorol
nak, vagy pedig, kiket az Isten gyermekekkel áldott meg. Az elsők 
a munkától gyakran elvonatnak, a mesteremberek dolgaikban aka
dályoztatnak, a szegény szülők vagy a gyermekek csavargása vagy 
azok pajkossága és hasonló gonoszkodások miatt, melyeket bennük 
a gyönge kor ébreszteni szokott, a katonák által szerfölött hábor- 
gattatnak. Megtörténik pedig az is, bogy maga a katona is gyakran 
kihág sokban, melyektől pedig már az emberség! tekintetből is ta r
tóztatnia kellene magát; már az ilyentől mennyi háborgatást, mily 
kereszteket és gyötrelmeket kell elviselni a szegény gazdának, elbe
szélni eléggé, hoszszas lenne. És minthogy az alkalom maga a leg
több ro,sznak szülője, főkép oly házban, a hol a házas-társak vala
melyikén kívül alig van még más otthon, és a hol a lakók nincsenek 
kiilmunkákkal elfoglalva, menynyi botrány keletkezik ott, és a há
zassági élet békéje mily nagy mérvben veszélyeztetik !

„Ezeket már igy előreboesátva, fő ingod magas ítélete alá 
bocsátjuk a legalázatosabban, mennyit kell azonfelül a biró és t a 
nácsnak törekedni, mig az ily hiányok, bajok megjavittatnak, a meg
zavart béke helyreállittatik, a botrányok elhárittatnak. De az is 
nem kis haj, hogy azon istállókban, melyeket a szegény gazda a 
katonai ló részére ideiglenesen állított, magok a katonák által okoz-
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ta to tt gyakran tűzvész, mint erre emlékezünk. Hogy tellát mindezek
től valamint a szegény népet, úgy önmagunkat is megszabadítsuk, 
aziránt idáig sokat gondolkodtunk és aggódtunk. Minélfogva fő ingd 
elé borulván és térden állva a legaiázatossabbau könyörgőuk és IV*- 
ingd kegyelméért esengiink, miszerint leghatalmasabb hatályával n e 
künk és a város részére azt megtenni és eszközölni méltóztatnék, 
hogy mikép sok városban történik, ngy itt is mostantól fogva azon 
katonaság, mely e. városnak a házakba való ellszál lásolásra aránylag 
kijut, egy házba lmzassék öszsze, mely szákséyre hn/jobban szotyiUli.at - 
na a ley újabban cpiUdni kezdett ssáUslshís, melynek építtetését noha 
előbb kevesebb költséggel szándékozok végrehajtani, niindazáltal e.sak- 
liogy itt jelzett célunkat elérhessük, nagyobb kiadásokra is készeb
bek vagyunk, csakhogy ugyanazon ház mind a közszükségnek eléggé 
megfelelni, mind magát a várost főmjm'l örök emlőkére ékcsilmi és dí
szíteni képes legyen. Ez által mind a katonákra, mind pedig a tisz
tekre nézve azon nagy jótétemény háramlik, hogy az étkezésnél egy 
társaságban lehetnek, lovaikat mindig egyenlő jó rendben tarthatják, 
fegyvereik száraz és biztos helyen lehetnek, a tiszt urak pedig mind
ezeket könnyen szemmel tarthatják ; a polgároknak is abban nagy 
könnyebbségük lesz, ha a szénát és abrakot nem kell nekik napon
ként, gyakran a város egyik végéről a másikra, a katonák után hur
colni, a mely polgárok közt az arányt is könnyebb lesz föntartani 
mások sérelme nélkül. Főiugduak a kegyelmét stb. N. N. Váez püs
pöki város bírája és tanácsa.“

0 főingnak arra is nagy gondja lévén, hogy közhasznú in
tézkedései meg is tartassanak', mlgos uradalma, nehogy a helybeliek 
által mivolt külső szőlőhegyekről az idegen borok e városba belm- 
zattassanak, a városi tárnics által ezen évi mm. '/ kén az alsóváros! 
állomásra alkalmatos őröket rendelt ki, kiknek' éjjel s nappal őrköd
niük kellett. — A váeziaknak fii kereseti források lédén a szülém íve
lés, ennek jól felvirágoztatására segédpüspöke által nagy gondot for
dított ö főmaga Miért is az ezen évben felosztott és mivelni kez
dett alsó Mtvölyyi szőlők megtekintésére a gondos tanács az emlí
tettek meghagyása folytán, nco. 26-kán kebeléből Tusold Λ minis 
polgrmstr, Tóth János tanácsbeli és Benedek István főjegyző urakat 
kiküldvén, előadák, hogy kilenc tulajdonos hozzá sem fogott a mi- 
veléshez, olyanok pedig, kik alig tettek valami munkát, és mégis 
kétannyi áron minden jelentés íiékiil másnak adták át a szülőhelye
ket, hatan találtattak.

Határozatba ment azért, helyeselvén a segéd-püspök ő mga 
is, hogy olyanoktól, kik még semmi munkát sem tettek, egyszerűen 
elvetessenek és azok másoknak, kik az iránt jelentkezni fognak·, 
főkép az idegen szőllőhegyekeu már fáradni nem akaróknak enged
tessenek át. A kikről pedig tapasztal tatolt, hogy valamit már 
dolgoztak, nem tekintvén munkájuk méltó diját, azokat túlságos 
áron is eladták, azok munkája megbecsültessék, és azokra, kiknek
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nincs, és másoknál inkább úgy találtattak, hogy nekik azokra szük
ségük van, azonban letevén a munkának igazságos és megbecsült 
diját, átirat!ássanak. Végre az olyan, lei az első kézből vette, 
niasittassék az eladóhoz, bogy annak' árát letevén, a szőlőt előbbi 
tulajdonosa viszsznknpja-. Amennyiben pedig, az első birtoklóktól 
nagyobb és árverési áron szállottak volna a, második kezekbe, az 
ily pénzek, mint fölöslegesek, büntetésül balámztatnak meg.

IVl igazzá bibornok ur az alattvalói közötti szegényekre is kegye
sen kiterjesztvén Iigyeimét, dec. J-jt'it az ő akarata folytán a tanács 
a negye.diiu.'sterek által hirdettette a városban, mikép azon gyermekek 
kik pamutból fonalakat fonni már tudnál·:, Zechner Jalván úrhoz ve
zettessenek. 0 főmga ugyanis még a legközelebb múlt hó 1764. év
ben látta jónak ezen kereseti forrást nyitni, azon szegényebb lakók 
javára, kik főkép a téli időben máskép kenyérre vadét érdemelni 
nem tudnak, s ily utón egyszersmind a városban ezen ipar-ágnak né
mileg lendületet szerezni. — A város csinossága is különösen szivén 
feküdvén, nagyban buzdította a tanácsot, többi közt, az utcák kikö- 
veztetésére is, mely czeu J 705. évben annyira folyláttatott, bogy a 
tett ki kövezés megtekintésére a tanács által kiküldött és ez ügyben 
a fölméréssel különösen megbízott Stalls A utal, ■ Vajser Jánoa, a mel
léjük adott Aehincr Mátyás kőmives mester urak' a tett szemle utáu 
azon jelentést tették a dec. G-lú ülésen, bogy a különböző több u t
cák, helyek és tereken öszszesen 1(87 [ ] ölnyi kövezés történt, mely 
jelentékeny munka, 40 dénárjával számítva ölét, 394 frt, s 80 
(liba, került.

Azonban nem csekély lévén azok száma, kik ő főtugnak a 
nép iránt lamísított sokféle szívességét, név szerint, azon nagy jóté
teményét., Imgy a lakások sz. (työrgy-napig száraz fát hordhattak 
az uradalmi erdőkből, sokan azzal köszönték meg, hogy azt ott érin
tetlenül hagyván, a legszebb éiő fákat vágták ki és többféle érez
hető károkat tettek, ennélfogva az erdők használatát a beállott T/GG. 
jnii. WJ-kAn szigorúan betiltotta Húrján Sámuel urad. praef. úr, mely 
tilalmat még e napon a tanács, agy szintén az alattomos bormérést, 
a lakodalmak és más alkalmakkovi Üldözést is, a legszigorúbb bün
tetések alatt kihirdettotte. — Bármily szükségében mindig egész bi- 
zodaiommal folyamodott a város a jószívű bíboros főpaphoz. így az 
előbb érintett évi fehr. 1 i-kén is egy folyamodványt menesztett eléje, 
kérvén abban, miszerint, az adókivetést illetőleg nem a szőlők kiter
jedése, liánom a bői mennyiség vétetnék föl, azon határozat dacára is, 
mely az előbbi 1765. évben ő főinga elnöklete alatt hozatott. Azon- 
böliiI könyörög a tanács, hogy a helybeli területen komlos-kert alá 
helyiség hasil.tatnék k i; mert a sörházat a város az uradalomtól ha
szonbérben bírván, komlóért gyakran túlságos összegeket is kell ki
adnia, így a város ezen évben szintén egy mázsa komlót, alig bírt 
lkU írton alól szerezni, ló kérvényre ily határozat érkezett:“

„Csak ezen évre történjék úgy az .öszszeirás, amint kéretik,
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de oly foltét alatt 1-ször, hogy mihelyt az idő tavaszkor engedni fogja, 
a rendelt módon történjék a felmérés, az engedés minden reménye 
nélkül. — 2-or, hogy a kivetés a mait és többi évek gyakorlata sze
rint, amennyire lehetséges, bárkinek is sérelme nélkül igazságosan 
eszközöltessék, a termények öszszeirásánál igénybe leéli venni az illető 
hegymestereket is, a kik bizonyságé,t tegyenek, vájjon a szőlők Mű
velésében kellő és szükséges munkát megteszik-e, és a kik valóban 
hanyagoknak lenni találtatnának, nehogy a tunyaságból hasznot lát
szassanak huzni, büntettessenek meg. — A kémián kert rémére pedig 
valahol a szőlők között oly helyet igyekezzenek kiszemelni, melyet 
a falyamodóknak az uradalom kára nélkül oda engedni lehet. Kelt 
Vácsott 1766. febr. 16-kán.“

A város folyton csinosodván, népessége is egyre növekedett 
az oly roppant tevékenységű főpásztor kormánya alatt, és szaporod
tak a szépen haladó és emelkedő városnak szükségei is, melyeken, a 
nagy Migazzi, e kegyes földesur mindenkor kész volt segíteni. Azért 
a tanács márc. d-lccn ismét színe elé járult kérvényében, melyben is 
egy majorság részére alkalmatosabb helyet. kérnek, figyelmeztetvén <"> 
főmgát arra, hogy a mostani házak között a könnyen támadható tűz
vész miatt a legveszélyesebb, a polgárokra nézve pedig a nagyobb 
távolság miatt, és főkép viharos idők alkalmával, igen kellemetlen 
helyen fekszik. Azért könyörögtek m áraz előbbi 1765. évben is, most 
pedig ezt ismételten teszik, esedezvén egy ily alkalmatosaid) major- 
helyiségért a város részére. Erre ő főmga e hál iratot te tte : „Mntat- 
tassék ki valami hely, és ha ez az uradalom kára és megszólítása 
nélkül oda engedhető lesz, megkapni fogja a város.“

Aztán egyszersmind ismételten már az iránt is folyamodtak, 
hogy nekik kertek alá földeié mérettessenek ki. nehogy az elmúlt évek
ben épült uj házakból a szárnyasok és egyéb házi állatoknak alkal- 
mok legyen a növények és vetemények közé becsnszszanni. A legkö
zelebb múlt, 1765. évben ugyan bizonyos csapás kihasíthatott és né
mely polgárok között fel is osztatott; de mivel némely oltok jöttek 
közbe, az ügy egész eddig függőben maradt. — Mire ő főmga hát- 
iratilag igy válaszolt: „Kihasíthatni fognak e feltételek alatt: 1. A. 
kinek már van kertje, ne ragadja el olyantól, kinek még nincs, és 
azt képes leend mívelni. — 2. Mindenki, a ki kertet kap, egy év 
alatt a mivelést megkezdeni tartozik, különben az olyantól elvetetni 
fog. — 3. Ne legyen ott széna-, szalma- vagy más tár, hanem csu
pán kerti magvakkal veteményeztessék be. — 4. A felosztás minden 
'részrehajlás nélkül történjék. — 5. Oly hely választassák, mely a vá
ros- netaláni jövő terjedését nem gátolandja.“

Majd felemlítik ismét a kérvényben, hogyha valaha a mlgos 
uradalom a pincéket, melyek a piacon léteznek, ismét a maga hasz
nára alkalmazni akarná, azokat viszszavenné, a régiek közöl viszsza- 
állitandó egyetlen egy piaci-nyilás költségeit is, melynek nyitásáért 
a tanács, a piac akadályozása nélkül esedezik, megtéritendené. Mire
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ez Ιδη a hátirat: „ I rati lag óvás fog tétetni, nehogy a költségek, me
lyek a közlekedésre fordíttatnak, a viszszavétel esetén megtérítés 
nélkül maradjanak. .Hogy pedig a piacon vágattassék nyílás, elegendő 
okoknál fogva ez meg nem engedtethetik.“ — Végre az iránt is kö
nyörögtek, hogy miután az ő Legalázatosabb folyamodványukra, azon 
rétek viszszaegészitése végett, melyekből a vácziaktól jelentékeny 
rész törvényszékileg a dubai helységnek Ítéltetett oda, ő főmga a 
szőri erdőkből bizonyos csapást azon rétek közvetlen és ezekkel tő
szomszédságban a legkegyelmesebhen megajánlani méltóztatott, azok 
ugyan ki is jelöltettek, de még pontosan ki nem hasítta ttak ; mint
hogy most a fák kivágása és gyökeik kiirtására a legalkalmatosabb 
idő volna, a kihasitásra a tiszt urakból egyet kegyesen kiküldet
ni kérnek.

E pontra a hátirat ez Ion: „Ki fog hasíttatni a legközelebbi 
napokban.“ ·— A tanács márc. 4-ki folyamodványa következtén ápril 
lti-lcán a sz. Józsefről nevezett Osváld Gáspár kegyesrendi tagtárs, 
ő í'őmga építészeti igazgatója, által a város majorja részére a kosdi 
és nádi utak mellet1) 33% öl széles s 62% öl hoszszú helyiség mé
retett ki, tok. Burján Samud ő frnga praefectusa, Benke István vá
ros bírája, Benedek István jegyző és Stolls Antal tanácsbéli urak je
lenlétükben. — Majd ő főmga ismételten ajánlván a dunapai'ti árok 
és uj óit folytatását, ápril 6-kán a tanács intézkedett, hogy az ide 
szükséges földet közelről, Hírős Pál városi kapitány óir udvaráról 
szállítsák, mint a ki uj házat építtetvén, nevezetes mennyiségű föl
det ásat ki az alapvetés végett. — Úgyszintén ő főmga meghagyá
sa következtén a tárnics ápril 11-lcéu a negyedmesterek által hirdet
te tte, hogy kiki a háza előtt ültetett iákat jól gondozza, a kik pe
dig még nem ültettek volna, magoknak szerezzenek bármily fajta 
fákat és azokat házaik előtt elültessék.

A tanács e hó tííl-kén (Javan Mátyás uradalmi komlósnakj 
ki a város uj komlós leértjében 9000 komló-gyökeret ültetetett el, 
jutáiméi 15 irtot ajánlott meg. — Május 0-ltén pedig Se,Inner Má
tyás kőmives-mesternek meghagyta a tanács, hogy a jövő hétfőre ele
gendő legényeket rendeljen, kik az építtetni kezdett uj szállásház 
munkáját, melynek tervrajzát az említett mester készítette, úgyszin
tén a dunaparti, nagyrészt már kész falnak építését folytassák. Bauer 
Lőrinc ácsmesternek is meghagyva lön, hogy legényeket rendeljen, 
kik a legközelebb múlt napokon a város majorja számára kegyesen 
kijelölt uj helyiséget körülkerítsék, és az ahbani házat kitisztogas
sák és meszeljék, hogy az itt szállásoló katonaság részére azt kórodaúl 
használni lehessen. — A városi hatóság junius 1-1-kén jelenté, hogy 
ő fölsége engedélyével ellátott sálótrom-Msmtök érkezvén Váezra is, *)

*) Ezen helyiség a legújabb időkig csakugyan a város majorjaid szolgált, 
mig lH74-ben azon a lovas-honvédek részére laktanya építtetett, s lö77-ben ettől 
balra az u. n. uj kosdi vámliúz egy előbb szabad térni.

Yácis város története. II. 5
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ezek az uradalom és a két város tanácsai pártolásába ajánltatnak. 
Hatalom adatott nekik bármily házból az alkalmatos földet, vagy 
az utcáról mühelyökbe elhordani, de oly föltét alatt, liogy kötelesek 
lesznek ők maguk az általuk kiásott gödröket ismét jó földdel be
tölteni és elegyengetni, a háztulajdonos hozzájárulása nélkül.

Ugyanezen 1766. augusztus-hóban ő fő inga Váczra Mária 
Krisztina föhgnöt és Albert, lengyel királyi és szász-tescheui liget, 
gr. Batthyányi Lajos nádor halála után Mária Teréz helytartóját, 
várván vendégekül, a tanács jun. 19-hi ülésen kijelentette, mikép, 
hogy a város az érintett fenséges házaspár iránt hódolatát és sze- 
retetét tőle telhetőleg kimutatná, úgy rendelvén ő főniga is, ennél
fogva állittassék a legmagasabb vendégek eljövetelére a helybeli pol
gárokból 3 csapat, és pedig egy gyalog a magyarok és egy ilyen a 
németek részéről, a harmadik pedig lovas a magyarokból. Hogy pe
dig e tisztelgés! szolgálatra az alkalmatosabbakat lehessen kiválo
gatni, a mai ülésre minden céhek célnnesterei a tanács elé behívat
tak és azoknak meghagyatott, hogy névszerint, a kiket csak alkal
matosaknak fognak találni, mestertársaik és segédeikből, amazok hiá
nyában, öszszeirjanak, és azokat a következő vasárnap délutáni 3 
órakor névszerint följegyezve, a tanácsnak bemutatni el ne mulaszszák.

Ugyanezen oknál fogva a segédpüspök ő mga ajánlani méltóz- 
tatott, hogy a dunaparti utat illetőleg, melynek- a jövő aug.-hóra, 
azaz ő felségeik eljövetelére késznek kellene lenni, haszontalan volna 
pedig minden munka és törekvés, hacsak azon út és elegyengetett 
földtömeg fallal meg nem erősittetik. Azért ugyanazon püspök ő mga 
tanácsa folytán határozottá lön, hogy azon falnak gyorsabb elkészí
tésére amennyi kőmivest csak találni lehet, hat óra után, a midőn 
már másutt a munkától megszűnnek, mind oda rendeltessenek. — 
Aug. 12-kén is igen élénken intézkedett a tanács, hogy a e hó 20-kán 
ide érkezendő fenséges vendégek az őket megillető ünnepélyességgel 
fogadtassanak. Hogy ez igy és ő főmga parancsa szerint történjék, 
minden szükséges rendelkezések megtétettek a végre. A segédpüspök 
parancsára az is közhírré tétetett, hogy a jövő kedden, midőn t. i. 
fönt tisztelt ő fenségeik Váczra érkezendenek, és innét Budára uta- 
zandanak, és pedig Váczra hajón, Budára meg a Dunán átkelve ko
csin fognak utazni Sz. Endrén át, a polgárokból, mind a kik csak 
tehetik, aszszonyok, szüzek és ifjak, gyermekek és leánykák, tisztes
ségesen, jobb ruháikba öltözve a Dnnaparton Kis-Váez helységtől a 
sz. Ferenciek kolostoráig helyezkedjenek el, és a midőn ő fenségeik 
megérkeznek és aztán elköltözni fognak, anyanyelvűken hangosan ki
áltozzák: „Éljen Albert szász herceg ö fensége; éljen Krisztina osz
trák főhercegnő ő fensége!“

Azon-fölül az illetők azt is hirdetendik, hogy már a követ
kező napon, mindenki, főkép a főutcán lakók, házaik előtt és az ut-
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cán tisztogassanak és a tisztaságról gondoskodjanak, hacsak hanyag
ságukért szigorú fenyítés alá kerülni nem akarnak; a piacot pedig 
a praeíbetnsi háztól leginkább a sz. domonkosiak egyházáig maga a 
város tisztogattas.sa meg. Valahányszor pedig a püspöki lak előtt, 
vagy bárhol szükségeltetni fog, maga a mlgos uradalom saját kocsi
jairól fogja onnét a port öntözés által eíenyésztetni. Azért e végre 
maga a város is készen tartsa mindig szekerét és az elé a marhá
kat befogassa. Nehogy pedig a tanács hanyagságról vádoltassék, gon
dosan őrködjenek a kamarás urak.

Ennélfogva hirdetendik, hogy valamint máskor is, a legke
ményebben tiltatík, főkép azon napokon zsidókat, csavargó embere
ket és bármely másunnét érkező idegeneket, előleges engedély nél
kül befogadni, senki se merészeljen. —■ Zajongás, lármák, civakodá- 
sok, káromkodásoktól és kivált részegségtől az emberek óvakodjanak, 
melyek valamelyikéről a ki vádoltatni fog, azonnal börtönbe vettes
sék és bizonyulás esetén büntetés alá adassék. — Megintendők a 
háztulajdonosok mind, hogy szigorú büntetés alatt kéményeiket ki
javíttassák és tisztittassák. — Kinek-kinek háza előtt vagy udvarán 
a tűzvész ellen vízzel telt edény álljon. Ha alkalmilag és a körül
ményeknél fogva még más valami adná elő magát, azokat megfejteni 
és parancsolni kötelmükben állami. — Ezekhez aztán még a követ
kezők adattak:

1. Λ városház elé még ma 6 lámpa kitétessék. — 2. Megtil- 
tatik a .Pr.innerféle mészárszéki legénynek, hogy ő fönségeik Váczott 
létükkor búst vágni ne merészeljen. — 3. A Kis-Vácz helységtől a 
város alsó végéig elnyúló út minden szemetek, akadályok és ronda- 
ságoktól megtisztíttassék. — 4. ö  fenségeik itt létökkor éjszaka, ki
vált a főutcán a polgárok ablakaiban gyertyák égjenek, és kik az 
említett hercegek és ő főtnga iránt kegyeletüket méginkább kimu
tatni akarnák, égő gyertyáikat olajjal kent és kifestett papírokkal 
is környeztetni fogják. — 5. A mi illeti e pontot, azokra nézve, me
lyek ö felségeik 1764. évbeni ittlétükkor rendeltettek, már elégtéve 
vagyon. — 6. Hogy a biztonságról eléggé gondoskodva legyen, az 
utcák tisztasága, a tűzvészek kikerülése, csavargó emberek s ilyte- 
lékre nézve, annak is a tanács által kiküldött bizottsággal elég van 
téve. — A 7. és 8-ik pontokban a tűzoltó eszközökre nézve tétetik 
intézkedés. —· 9. Az arra rendelt öltözetben dárdákkal ellátott 12 
hajdú rendeltetik a városházhoz, kik minden előfordúlliató szolgála
tokra készen álljanak, Taseíil Aridras, Lacskócsy Pál és Hcrld János 
tanácsbeliek vezénylete alatt- — 10. Az utcákra kirendelendő polgá
rok szerdán reggel jelenjenek meg a városházán, midőn kötelmük 
nekik tudtnl adatni fog. — 11. Azon idő alatt a sütők és kofák a 
serfőzöde elé utasittatnak a piacról. — 12. Kocsmák, mészárszékek, 
piacok minden szükségesekkel elláttassanak, melyek hogy pontosan 
és igaz mértékkel szolgáltatnak-e ki, Csilty Mihály káptalanvárosi 
jegyző és Keserű Ferenc urak által fognak megvizsgáltatni.

5*
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A gyalog katonák a dunaparti hid két oldalán fognak elhe
lyeztetni, és pedig a magyarok jobbról, a németek pedig balról fog
ják várni ő fenségeik eljövetelét, a midőn is felváltva tüzet adnak, 
mielőtt a kijelölt révbe megérkeznének, aztán pedig fegyvereikkel 
tisztelegnek. A lovasok meg a piacon foglalnak el rendesen állást. 
A mozsarak kísiitésére Együd Mihály városi hajdú rendeltetik ki a 
magyar csapat mellé a Dunapartra, vagyis a börtönök alatti nj ú tra ; 
német gyalogság mellé meg Windlpassingcr Vitus kápt. városi hajdú 
a diadalkapu mellé; Kis-Váczra Sandai Imre, a Kőhid-malom fölött 
a Duna magasabb partjára Dányi István. — A magyar és német 
gyalog katonáknak, úgyszintén a lovasoknak is, kik ama fönséges 
vendégek ide jövetelére a helybeli polgárokból kiválasztattak, mint
hogy a fegyvergyakorlatoknál és ő fönségeik átmeneténél sok fárad
ságot tanúsítottak házi dolgaik elhanyagolásával is, és a többi pol
gároknak is, miután annyi napi munkának elveszése rajok nézve sé
relmes volna, három napi dijt ajánlott meg a tanács aug. 22-kén, t. 
i. az őrmestereknek 35, a tizedeseknek 25, s a közembereknek 20 dénárt 
fejenként, e kárpótlás készpénzben rendeltetvén nekik kiadatni.

Ő fenségeik eljöttére nagyban folytak a készülődések. így ő 
mlga meghagyta, hogy az akkor tisztelgő gyalog-katonaság tisztes
séges topányokban jelenjen meg. Ö fömga nagy kitüntetéssel akarván 
fogadni a magas vendégeket, azért a segédpüspök ő mga a Dunahá- 
ton is rendeseit igen szép és kedélyes mulatságot, s a tűzi-játékhoz 
szükséges szereket a tanács bizonyos Pajor nevű váczi fi által Kis
martonból hozatta ide. Ő főmga, a hg. bibornok, oly gyöngéd figyel
met tanúsított magas vendégei iránt, hogy még az ebeket is, nehogy 
azok éji csaholásaikkal a nyugalmat zavarják, eljövetelük előtt nagy 
számmal agyonlövette.1) ö  fenségeik két napig időztek ekkor Váczon, 
a midőn is tiszteletökre a város nevezetesebb része a Duna,sorral 
együtt fényesen ki világíttatott és diadali jelvényekkel diszittetett. 
A legszebb jelenet volt ekkor egy kedves szigetiéként a Dunából ki
emelkedő kéjpalota, mely a parttal egy csinos hid által volt egybe
kötve, s a melyben a Migazzi által alapított „Theresianum“ lovag
akadémiai nemes ifjai az este beálltával Hollberg „Politischer Kan- 
nengieser“ című színdarabját játszták el németül. Vígan lobogó fák
lyák és lámpák vetekedtek a csillagos ég fényével, s a szép, ked
vező időjárás az előadást nagyon kedvessé, mulattatóbhá tette. A 
polgárság ekkor is fegyveresen jelent meg s a fegyverforgatásbani 
ügyességének szép jeleit adá, mint ezt már többször hivatott miivé
ben Polca megjegyzi és hozzáteszi, hogy mig nem épen régen Vácz 
népessége 6000 léleknél alig ment többre, az most már a két város
ban 8000-re növekedett.3) * 2

x) Spaeirer Jakab gyepmesternek lőpor-kárpótlás címén, saját kérelmére 
előlegesen 2 irtot ajánlott meg a tanács.

2) V. ö. Róka i. m. a 77—78. lapon.
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Váeznak roppant tevékenységű bíboros főpapja és kifogyhat- 
lan bőkezűségű földesura, Migazzi ő főmga minden, még a kisebb 
ügyekre is úgy kiterjeszté figyelmét, mint a legfontosabbakra, hogy 
ezen tekintetben e folyton emelkedő várost a virágzás lehető magas 
fokára emelje. E végre rendeletéi egyre mindig foglalkodtatták a 
tanácsot is, mely az ő meghagyása folytán ugyanezen 1766. jun. 24- 
Icén elhatározta, hogy azon fal folytatására, mely a Duna mellett a 
töltés és uj út támjaul rakatit, úgyszintén a szállásházra és az utak 
kirakására, az aratás tartama alatt elegendő kőkészlet szereztessék. 
Minthogy pedig a Dunaparton újon csinált töltést a nagy hőség 
miatt tovább gyöpözni nem lehet, annak folytatása elhalasztatik a 
hőség elmúltáig. — A jul. 16 ki ülés iratai szerint, a váczi utcák 
kövezésén Jordán Venczel pesti és ez után Majer Ágost budai kőra- 
kók dolgoztak. — Mivel ő főmga a se. Sebestény és Rókus terén lé
tező kutat nagyon ajánlotta a tanácsnak, ez jul. 29-kén abban álla
podott meg végre, hogy az csővel fog elláttatni és húzóra alkal
maztatni.

A koldusokra nézve pedig szept. 5-én ö főmga kegyes paran
csára ezen sza,hiánypontok tétettek föl: 1. Ki sem bocsáttassák akár a 
házankénti, akár pedig a templomok előtti kegyadomány-gyüjtésre, 
csak az, ki itt a város terheit viselve, lett koldussá. 2. Hogy pedig 
az idegenek a helybeliektől bárki által is megismertethessenek, irat- 
tassanak össze mindazok, kik a kegy-adományokat megérdemlik és 
azok bizonyos jelet kapjanak. 3. Rendeltessék részökre két koldúsbiró, 
kik fokép az idegenekre vigyázni köteleztetnek, és mihelyt ilyeneket 
észrevesznek, a bírónak és tanácsnak azonnal bejelenteni el ne mu
lasszák. 4. Minden templom pitvarában pörsölyökkel ellátva ketten 
ülnek ezentúl, melyek minden szombaton felnyittatnak, és azokban 
találtató pénzösszeg mindnyájok közt egyenlően kiosztassék; szom
batnapon kívül pedig kéregetni kinek sem szabad.

Ez alkalomból szóba jött az is, hogy igen tanácsos lenne, ha 
a cigányok is a kéregetéstől eltiltatnának, kik által annak ürügye 
alatt különben is sok rósz szokott elkövettetni. — Október 6-án pe
dig végezte a tanács, hogy az uj szállásház építése, mivel a város 
lakossága arra most elégtelen, és az idő is már késő és hives, egy 
időre félbenhagyattassék. — Minthogy a serházhoz szükséges fa- 
rakhely a mészárszékek miatt megkisebbült, az október 26-ki ülésen 
tervbe vétetett annak hátulsó, t. i. a Duna felőli teréni kiegészítése. 
Minthogy pedig e téren Szlepka Mihály és Matejkovics Mihály 
vargák házai részben benyiiltak, ezek ő főmga engedélye folytán ak- 
kép egyezkedtek a tanácscsal, hogy ama tér díszének emelése, állan
dósítása és főkép a tűzvész kikerülése tekintetéből készek inkább a 
kívánatnak megfelelőleg alapjából újon építtetni házaikat, csakhogy 
az ő mesterségükre nézve alkalmatos helyeiken megmaradhassanak. 
Ekkor azt is elhatározta a város, hogy az igy nyerendő díszesebb 
tér kőfallal kerittessék el, ajtó hagyatván azon a hátsó bejárásra.



Az alacsony tér pedig földdel töltendő meg, hogy egy színvonalig 
emeltessék az udvartér elejével, mely azonban még máig is jóve! 
emelkedettebb a Dunára néző alsó térnél.

A városnak bort, zabot, árpát stb. kellvén beszerezni, miutá . 
kölcsön-pénzhez jutni nem tudott, a segédpüspök ő mga közbevetés - 
folytán nov. 1-én elhatározta, hogy az özvegy gr. Salbecltuö ő mlgtói 
felajánlott 5—6000 írtból hatos kamatra 4000-et. vesz fel. Még e h 
vége felé Geiger Ferencs nagymarosi ispántól is, úgyszintén a követ
kező hóban is ugyanettől vett fel a város szükségei fedezésére 1000- 
1000 forintokat, hatoskamatokat fizetendvén ezen összegektől is.

A gondos városi tanács nov. 21-én ő főmghoz ismét egykéi 
vényt intézett, melyben előadván, hogy miután a legszükségesebb h< 
lyeken, t. i. a város azon utczáin, melyeken az álló viz miatt nché 
volt az átjárás, vagy az egészség, a disz és a tisztaság tekintete ug-. 
kívánta, a kikövezés ő főmga kegyes tanácsolása és sürgetése folytá- 
is nagyrészt már befejeztetett, mely mennyi sok költekezésbe kerüli 
idők múltán az utódok is ugyanannyi vagy tán még több kültséggi > 
lesznek kénytelenek azt föntartani, s ha csak a hiányok gyakra-. 
helyrehozatni nem íognak, néhány év alatt minden munka haszonta 
ianná lesz. Azért a legalázatosabban könyörög a tanács főmgnal· 
miszerint hatalmas közbevetése által a városnak oly kegyet és ki
váltságot eszközölni méltóztatnék, melynek folytán azon, más ily ki 
kövezett városokban szedni szokott burkolati dijt itt Váczon is szed
ni lehessen, azaz: az úgynevezett „Piaster Geld-“at.

Majd az iránt is esedezik a tanács, hogy mivel az elmúl 
évek mindegyikén tapasztalni lehetett, miszerint szüreti alkalomma 
a szegény nép a bor-kilenczed és tized megadásában késlekedőt! 
mikép ezt ő főmga is ezen évben észrevette és tapasztalni kénytele" 
vo lt; nehogy ezen zavarok a jövő években is előforduljanak, bizo 
nyára a szegény nép nem csekély sérelmére, azok kikerülése véget 
ő főmga valami üdvös intézkedéseket tétetni, és a „harmadik állomás“ 
ra még egy helyet kijelelni a legkegyelmesebben méltóztatnék. — 
Figyelmezteti aztán a tanács arra is a legalázatosabban ő főmgát 
amit tőle a múlt 1765. évben iratilag esengve kért, hogy t. i. a vá 
rosba helyezendő katonaság mind a szállásházba helyeztessék, és <- 
kérvényüket ezennel megújítják. — Végre felhozzák, hogy miután 
alázatos kérelmükre ő főmga ezen évben komlós-kert alá bizonyos 
földterületet kegyesen megajánlani és kihasíttatni méltóztatott, a> 
leültetett komló pedig a jövő nyáron karók nélkül el nem lehet, azért 
esengve kérik ő főmgát, hgy a szükséges karókra alkalmatos fát az 
uradalmi erdőből megajánlani kegyeskednék.

Ő főmga kegyes közbevetése és hatalmas pártolásával sokban 
elősegítette a dicséretes törekvésű tanács ügybuzgó működését. így a 
város elöljárósága által nov. 21-én hozzá a „kövesei! díj“ szedésére 
nézve előterjesztett folyamodványra is azon tanácsot adta, hogy 
szerkesszen a tanács az illető m. kir. kancelláriához egy kérvényt
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melyet ő főmga ajánlkozott annak előterjeszteni. E kérvény hon 
nyelvünkön szóról-szóra igy hangzik :

„Ninlgú, mlgos, gróf ur, a magyar kir. udvar kancellárja, 
legkegyelmesebb urunk! Jóformán az egész vidék és mindazok, kik 
azelőtt Váezon átmentek, meghizonyithatják, hogy kivált huzamosb 
esőzések idején, tehát leginkább ősz és tavaszkor, midőn a föld a 
a fagytól fölenged, ugyanazon város utcáin az átmenetei oly nehéz 
és veszélyes volt légyen, hogy igen gyakran azokon nemcsak a sze
gényemberek, és azok kocsijai, kik saját és magán ügyeikben jártak, 
hanem azokéi is, kik ő felsége és az ország ügybajaiban utaztak, 
megállották, a sárban elakadtak, és csak hoszszú várakozás után 
önmagok kellemetlenségével és barmaik nagy kárával kelle azokat 
onnét kivontatni. Ugyanis oly út mellett, sőt oly helyen fekszik Yácz, 
hogy azon á t nemcsak a magán és alacsonyabb sorsú embereknek, 
hanem az ország nemeseinek és főurainak, a saját és az ország ügye
iben járkelőknek, s azoknak végre, kik üzletet és kereskedést visz
nek, a milyenek száma igen nagy, sőt magának, a szolgálatot elő
mozdító szegény népnek is átmennie kell, és a melytől mindazoknak 
eltérni csak nagyobb fáradság és idővesztés mellett is nagyon ne
héz lenne.

„Mindezeket a legbölcsebben vette észre a bibornok ő főmga, 
herceg, püspök és a mi legkegyesebb urunk, amiért is minden gon
dolatait és törekvéseit oda irányozta, hogy ezen nyilvános és köz
szükségnek valami üdvös orvoslat által el eget-tenni lehetne. Úgy 
rendelte el tehát és intézkedett ő főmga, hogy Vácz városa kivált a 
legveszélyesb utcákat, melyeket t. i. a sár legmélyebben borított, 
további kellemetlenségek kikerülése végett, kövekkel kirakatta, más 
helyeket pedig tőiddel töltetett meg jól és igy azokat az átmenők
nek igen kényelmesekké tette, bizonyára nem csekély költséggel és 
fáradalommal. De mivel ezek föntartása idők folytán nem kevesebb, 
hanem még több költséget igényelne, és e teher örökös lenne, hacsak 
gyakrabban meg nem javíttatnak, és a könnyen történhető hiányok 
folyton helyre nem hozatnak, különben nehány év alatt minden munka 
haszontalanná fogna lenni.

„Hogy tehát ez ne történjék, és azok hiányában a község is 
ezentúl újabb és újabb kellemetlenségeket tűrni ne kénytelenittessék, 
minthogy e város az országúton fekszik, és itt a közlekedés a leg
nyíltabb és gyakoribb, ahol a hajók is nagy számban megállhatnak 
és valóban ki is kötnek, és a katonai átmeneteknek is igen gyakran 
kitéve volna, mink pedig oly nagy teher elviselésére elegendők nem 
vagyunk, azért is Nmlgdhoz, mint leghatalmasabb pártolónkhoz for
dulunk a legmélyebb hódolattal, méltóztatnék minket kegyes voltá
nál fogva ő cs. kir. felségénél úgy pártolni, hogy Yácz városa örö
kös alapul oly kiváltságott nyerjen, melynek erejénél fogva, a többi 
kikövezett városok példájára, a külső vagyis idegen kocsiktól dijt,



72

az η. n. Pflastergeld“-et  szednie szabad légyen. Mely kegyelmet stb. 
N. N. Yáez város bírája és tanácsa.“ (Bemutattatott 1771. dec. 2-kán.)

A ldkÖvezési dij-szedési kiváltság kinyerésére a tanács épen 
nem sajnálta fáradságát. Így az 1707. évi jan. 27 Ju ülésen fölem- 
littetik, bogy Benicsky István kit·, tanácsos és alispán ur részére, 
tiszteletdijul, a tanács Tatáról egy vad-sertést hozatott, melyet is a 
Pestre avégett kiküldött bíró és jegyző urak mutattak be neki, kér
vén ő mgát, lenne kegyes az ő főmga által a kancellár ő nmlghoz 
á tte tt azon alázatos folyamodványt pártolásával támogatni ennél, 
hogy az utak jó karban tartása és a kikövezés költségei födözhetése 
tekintetéből a város az u. n. „Flastrom Finz Privilegium“ -át minél 
előbb megnyerhesse. — Febr. 3. Vácz város bírája ás tanácsa által 
galanthai gr. Esterházy Ferenc, Fraknó stb, örökös főispánja, Ma
gyarország udvari cancellárjához, a mult dec. hóban a kikövezési 
díjszedésre vonatkozó bizonyos kiváltság kinyerése végett ő főmga 
előterjesztése mellett intézett folyamodványra, a mely intézvény a 
nmlgú m. kir. Iittó-tanácstól tek. Pest vgyhez érkezett, azt a fönt 
tisztelt kir. tanácsos s a nevezett vgye rendes alispánya másolatban 
a tanácscsal közlötte saját levele kíséretében, mely utóbbi így 
hangzik:

„Pest. 31. Januarii 1767. Ajánlom kész szolgálatomat ke
gyelmeteknek ! Minómü kegyes Intimatuma érkezett Fölsiges Consi- 
liumnak kegyelmetek Instantiájának dolgában, ime utolsó paginán 
közlöm kegyelmetekkel, vagyis inkább fóliámon. Sürgesse azért ke
gyelmetek Méltóságos Püspök és Prépost Urnái, Méltóságos Uraság 
részéről az iránt való recomendaeiót, hogy a jövő Nemes Vármegye 
Gyűléseiből, a Nemes Vármegye részérül való reeomendatió is expe
diái tathassék, és annyival hamarább boldogulhasson kegyelmetek 
szándékában. írok ez iránt ezen alkalmatossággal Méltóságos Püspök 
Uramnak ő Ngának is, remélem sőt nem kételkedem, hogy a Méltó
ságos Uraság is fogja Secundálni kegyelmetek Instantiáját. Ez előtt 
egynéhány Esztendővel a Nemes Vármegye Buda Városának is ela- 
horalta volt ily étin Flastromozásnak Vcctigálissát, sőt a Dunának is 
portorinmját, tudnillik a hajóktól szedni szokott Karó p in s t: kíván
tam volna most aztat ide rekesztvén, köz leni kegyelmetekkel, de 
nem akadhattam hirtelen irásim között re á ; felkeresem mindazonál
tal e napokban és fogom közölni kegyelmetekkel, sőt Méltóságos 
Püspök Uram ő Nagyságával is. Nem fog ártani, ha kegyelmetek is 
fogja közleni velem, ekkoráig mit szokott szedni mind a hajóktól, 
mind a ta lpak tó l; mert mivel a Dunapartot is olly költsiggel és 
fáradsággal tölti és conserválja kegyelmetek, és annak szükségeit 
mind a Méltóságos Uraságnak, mind pedig a Nemes Vármegyének 
recognoscálni kelletik : méltó lészen, hogy az iránt is megnyerhesse 
kegyelmetek a Privilégiumot. Én ugyan, ha fsak az ót jobb lészen, 
magam is szándékoznék Méltóságos Püspök Uram ő Nga udvarlására, 
hogy ha úgy tetszene ő Ngának, ottan együtt mind ő Ngával, mind
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pedig kegyelmetek eoncursussával elaborálnánk a Vectigálnak pro- 
.eetumát, mind a Hast rom, mind a karó pinz, a vagy is a Taxa iránt, 
és aztat a jövő Gynlissen praesentálná kigyelmetek, a vagy inkább 
a Méltóságos Uraság maga proponálná a Nemes Vármegyének, hogy 
annál hamarább fölküldettetnék. Ezzel álhatatosan maradok kegyel
meteknek kész szolgája: lienicsky István in. k.“

Az intézmény másolata pedig iinez: „Méltóságos, főtdő, tekin
tetes é.s ngos, nemes és nemzetes nekünk igen tisztelt Uraink! Ezen 
viszszakiildendő, ide mellékelt Váez város bírája és tanácsa által a 
m. kir irdvar kancellárjához küldött és ő cs. kir. felsége által ezen 
m. kir. httó-tanáescsal közlött folyamodványból bővebben meg fogják 
érteni fönt tisztelt Uraságaitok, hogy ugyanazok mily okoknál fogva 
könyörögnek ily kegyes kiváltság részökre való megadásáért, mely
nek erejénél fogva kövezeti dijt, más kövezett városok szokása sze
rint, az ő városukban, vagyis az u, n. „ Pflastergeld“-et szedniök sza
bad lenne. Az ily kérvény ide csatolása mellett fönt tisztelt urasá
gaitoknak ezen m. kir. httó-tanács meghagyni jónak látta, miszerint 
a fölött a váczi földesuraságot is meghallgatván, ide körülményes 
tudósítást tegyenek ugyanazon fönt érintett uraságaitok. Adatott a 
Pozsonyban 1767. jan. 19-kén tartott kir. littói tanács-ülésünkből. 
Eönt címzett Uraságaitok jóakarója Albert. Szolgálatokra legkészebb : 
Subich Ferenez.“ *

A febr. 27-ki tanácsülésen fel olvastatott a kir. tanácsos és 
alispán úrtól küldött ezen iigybeni irat: „Pest. 19. febr. 1767. Aján
lom kész szolgálatomat Kegyelmeteknek! Ajánlásom szerint íme ide 
rekesztve mogkiildöttem kegyelmeteknek a Nemes Vgye által elabo- 
rált, és ő felsége által is Stabiliáit Vectigált. Közöllye Kegyelmetek 
Méltóságos Püspök Urammal <) Nagyságával. Ezzel maradok Ivltekk 
kész szolgája Bcniczky István s. k.“

Hogy a város a kívánt célt annál gyorsabban elérje, Benke 
István bírót és Benedek István főjegyzőt egy folyamodványnyal 
Pestre küldötte ki Német-Ságodt Szvetks Jakab sz. István apostoli 
király rendje kis-keresztes lovagja, Pest, Pilis és Solt t. e. vgyék 
főispányi administratora, királyi jelenlét személynöke, az Ítéletekben 
helytartó, s ő cs. kir. felségének tanácsosa ő mlghoz, mely kérvény 
szóról szóra így hangzik :

„Ngos Personalis és Ádmtor Ur! nekünk nagy jó Kegyel
mes Urunk! Nagy Kegyelmű Urunk, Herczeg és Kardinális Ő Emi- 
nentiája nem tsak látván Vácz Várasa uczáinak a sok sár és pos- 
vány vizek végett fölöttébb való nagy alkalmatlanságát, hanem amiatt 
másoknak okozott károkat is tapasztalván és hallván különbféle Mél
tóságoknak és rendben lévő Utasoknak panaszit, méltóztatott kegyel- 
messen meg parantsolni, hogy azokat igazítsuk, és hogy állandó ké
pen a munka meg maradgyon, kővel is ki rakattassuk. Kinek tartozó 
Kötelessigünkből engedelmeskedvén, nem kevés fáradtságainkkal és 
költségeinkkel jó szivei végbe vittük úgy annyira, hogy e béli mun
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káltatásunk a iruxlt 1764. Esztendőben Váczon való létekben főkép
pen 0 Felségeknek tetszett, azon által menő Vidéki Nagy Méltósá
gok pedig, Hadi Tisztek s közemberek, kereskedők, és mind Ó Fel
sége, mind a maga különös dolgaiban járó s kelő szeginség nagy hasz
nát tapasztalta azonnal, tapasztallya is, kik gyakorta utazásokban 
meg gátoltattak, s a képen nagy rövidségekkel s üdővesztéssel, dol
gaiknak halasztásával várakozni kinszerittettek; által látván azon
ban Nagy Kegyelmű Urunk Ő Eminentiája, hogy e béli munka esz
tendőnként nem kevés költsigekkel és fáradságokkal conserváltatnék 
és nekünk mint egy elviselhetlen terheket okozna, (') Fähige által ki
adandó privilegium és Flastrom pinz iránt nyújtott alázatos könyörgé
sünket Ó FölsigineJc maga Ő Eminentiája kegyelmcssen méltóztatott be
nyújtani, melly is, amint értésünkre esett, a fülsiges királyi httó 
Tanátstúl a Nemes Vármegyére leküldetett tovább való értekedés 
végett. Tudván azért, liogy mind kérésünknek boldogúlása, mind 
ezekről te tt kérdéseknek meg erősítése főképpen Ngdnak helyben való 
állittásátúl s kegyessigétűl függene s egyedül Ngdtúl várhattyuk ke
gyes végben viteleket, alázatossan esedezünk Ngod élőt, hogy azon 
alázatos kérésünket tovább is méltóztassék kegyesen tekintetbe venni, 
és hathatós oltalmával bennünket segíteni, hogy óhajtásainknak igaz 
folyamattyát, és kívánt végzésit elnyerhessük, mellyel mind ő Föl- 
sige szolgálattyának alkalmatossabb folyamattya lehessen, mind pe
dig azoknak könnyebbsigit kiki különössen is tapasztalhassa. Kik 
is Ngdnak stb. Vácz Vái'asa Bírája és tanátsa.“

Ugyanezen szabadalom és kövezeti dij ügyében a tanács 
máre. 4-kén az e hó 6-ra kitűzött vármegyei közgyűlésre kebeléből 
egy majdnem szóról szóra oly tartalmú kérvénynyel mint a fentebbi, 
Benke István bírót, Laeskóezy Pált, Tóth Jánost és Benedek István 
főjegyzőt küldötte ki Pestre. — A tanács máre. 24. ápril H. 4.-ki 
ülésein a városház és papnövelde közötti prépostlak megvétele ügyé
ben tanakodott, és végre azt 1500 Irton ő fő ingtói meg is szerezte. 
Az épület 1800 írtra volt előbb becsülve és a tanács elhatározta, 
hogyha máskép nem lehet, még ezen az áron is megtartja. Azonban 
a kegyes földesúr odaengedte azt az előbbi öszszegen a városnak', 
mely is azt arra szánta, hogy abba a városház alatti korcsmát fogja 
áthelyezni, s ahelyett ott boltot fog tartani, (j főniga a papnövel
dét is, melyben az irgalmas-rendiek laknak, máshová akarván áthe
lyezni, szerette volna, ha a város azt egy igazi koródának megvá- 
sárlani akarná, minthogy a létező kórodai épület, melytől az „ispita 
utca“ elnevezés származott, már úgy sem alkalmatos ama célra, melyre 
használtatik. Az árát részletenként és kamatok nélkül is elfogadni 
ígérte ő főmga, és a kórodai tőkepénzeket is a városnak adandotta 
volna át a kezelésre. Ez ajánlatot azonban a tanács most nem vette 
tárgyalás alá.

Miután néhai Kolb Aclám gyógyszerész utódainak háza, mely 
a vávosház udvara mögött állott, áruba bocsáttatott s annak fekvése
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is azt mutatja, hogy annak inkább a városházhoz kell tartozni, mint 
más valaki által megvásároltatni, a május 12-iki ülésen a tanács, 
hogy a városház udvarát megnagyobbíthassák, megvenni elhatározta. 
Minthogy azonban a tulajdonosok azt 2000 írton tartották, a város 
pedig előbb 1000, azután pedig 1200 irtot akart csak ama ház és 
^elekért adni, azok pedig szorosan a 2000 írthoz ragaszkodtak, a vá
ros részéről a vétel elmaradt. —· A felséges császár és császárnő ké
peit, melyeket Peckert Józseftől Becsből hoztak, illőnek tárván a ta 
nács a városházi teremben fölilleszteni, minthogy az előbbi fölségek 
képei is ott diszlettek, azokért 20 irtot kifizetni elhatározta. — Majd 
azon tárgy is előfordult az ülésen, hogy miután már az uj major 
nem csak kimérve, hanem bekerítve is volna, ő főmga megengedte a 
’éginek eladását.

Hogy pedig a város ő főmga annyi jótéteményéért háláját ki
mutassa, jól tudván, miszerint a bíboros főpap igen jó néven venné, 
ha a város a Dunaparton az uradalmi börtönök fölött már különben 
is megkezdett töltést folytatná, és az olyanképen, mint ezen börtö
nön alól már bevégezve van, eszközölné, — azért hálából e munkát 
magára vállalta, oly formán, hogy azt nem egyszerre, hanem lassan
ként fogja ama töltés létrehozatala végett tétetni, fölhasználni akar
ván arra koronként a házakból kihányandó földet és az utcai sarat 
is. — Szóba jött az is hogy a szántóföldek l'elossztása már sokak által 
sürgettetett; mert a marliás és a szántó-vető gazdák száma 1759. év 
óta nagyban növekedett, a földeken is nagy változások estek és a 
Du ka részére oda ítélt plága elvesztése miatt földjeiktől sokan eles
tek. Annál is inkább tehát, minthogy maga ö főmga is sürgette a 
múlt években az uj felosztást, azért a tanács és az érdeklett gazdák 
a mlgos uradalomhoz fordultak kérelmükkel, de Burján praef. ur azt 
izente, hogy a földek csak úgy maradjanak, amint 1759. évben gr. 
Forgóiéit, püspök ő nmlga alatt felosztattak.

A városi hatóság május 27 én ismét figyelmeztető kérvényt 
menesztett ő főmghoz, előadván abban neki, hogy az általa a kan
cellár ő uralgnak bemutatott kövezeti díjszedés ügyében Íratandó tu 
dósítás végett áttétetett a vgyére, mely is a tudósítást már kedvező 
ajánlat mellett terjesztette fel a nmlgú httó-tanácshoz, kérik azért 
a bíboros főpapot, mikép hatalmas befolyásával minélelőbb ezen ügyet 
kinyerni eszközölné. — A jun. 11-hén tartandó vgyei közgyűlésre a 
tanács e hó 5-kén tarto tt üléséből egy bizottságot küldött ki, felada
tává tévén annak a kövezeti kiváltság ügyében az alispán és kir. 
személynök urakat megkeresni, és ha azalatt e szabadalom ő felsé
gétől leérkeznék, tudakozzák meg ő mlgaikat, hogy ebben még mit 
kellene tenni a tanácsnak? — Ez jul. 31-kén tarto tt ülésén fői emlité, 
mikép a város uj majorja telkén Schincr Mátyás kőmíves-mesterrel 
megkezdette az építést, hogy a következő télen már a város béresei 
és bivalosai ott lakhassanak.

A káptalan-város tanácsa aug. 25-lci ülésen jelenti küldöttei
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által, hogy a régi szállásház tatarozásához többé mivel sem fog já 
rulni, mivel az említett város részére ő maga is szándékozik egy szál
lásházat szerezni. — Ezen üléséből a tanács ő főmghoz ismét azon 
kéréssel járult, hogy miután az uj szállásházat még föl nem épít
tethette a város, a régi pedig már annyira lebontatott, hogy δ íön- 
maradt épületrészben, hacsak fölösleges helyreigazitási költekezést 
tenni nem akarnak, célszerűbb lévén e költséget is már az uj épü
letre fordítani, az egy kapitánynak hozzá illő elhelyezést nem ad
hatnak, vagy ha az némi tatarozás mellett ezen egy ember beszállá
solására még alkalmazható lenne is, de már a kapitány úrhoz szük
séges katonaőröknek hajlékot csak úgy tudna adni a város, ha ő fő- 
mga ezek részére az Ujfalusy-házat, mely a régi szállásháznak tő- 
szomszédságában áll, s most már a mlgos uradalomé, az alatta lévő 
pincével együtt átengedni kegyeskednék.

Aztán panaszkodik a tanács, hogy az ő főmga által f'őtdő 
Würth Ferenc olvasó- kanonok úr. Such Ferenc anyai ágróli uno
kaöcsének házára nézve adott mentességet a nevezett kanonok úr 
úgy értelmezi, hogy ennek nemcsak házát, hanem személyét, sőt min
den zselléreit a városi terhek és a közadózásából kivenni törekszik, 
noha emberei olyanok, a kik a múltra nézve is még adóhátralékban 
vannak. Ha úgy történnék, mint a fönt címzett kanonok ur akarja, 
nem csekély sérelmére lenne az a szegény adózó népnek, és rósz 
példa az adó alól magokat kihúzni akaróknak. Fölemlítik aztán, 
bogy a nevezett Schuch alattomos bormérésért is már megfeddetett a 
mlgos uradalom á lta l; a nevezett kanonok iír pedig azonfölül még, 
nem tudni mi végre, azon görögöt, ki az ő háza alatt boltot tart, 
eltiltotta, hogy azon aranyat ne fizesse be többé a város pénztárába, 
melyet oda minden görög befizetni szokott. Aztán e sérelmek orvoslá
sáért esedezik a tanács ő főrngnak.

Yácz város népségének kevés szántóföldje lévén, azért az ha
szonbérben tartá gr. Grassalkovicstól a gödi pusztát; minthogy pe
dig ezen bérlet a jövő sz. György napján már letelik, s annak diját 
a gróf úr 1800 frtról 2300-ra akarná emelni, azt hallván Nolli József 
nevű inspectorától, hogy volnának, kik ezen utóbbi öszszeget is meg
ajánlanák haszonbérleti díjúi. A tanács ezen valóban fontos ügyben 
értekezletre behitta a választott községet is, melyből az október 17- 
ki ülésre ezek jelentek meg: Kasmer András, Szeredig Fúl, Kovács 
István, Sághy István, Szinay György, Gseko István, Gilányi János, Fű
lik András, Franyó György, Nagy Mihály, Scrfozö Mátyás, Nagy Fe
renc, Tóth Máté, Csorba János, Zsilka Tamás, Sztanya Mihály, liács- 
kay János. Minthogy e pusztát mind a város, mind a polgárokra 
nézve egyhangúlag igen szükségesnek tartották, abban állapodtak 
meg, hogy ő nmlgát egy alázatos folyamodványban megkérni fogják, 
lenne kegyes a nevezett pusztát az előbbi 1800 frtnyi összegen to
vább is a szegény városnak haszonbérbe kiadni.

E kérvényben megjegyzik aztán, hogy nem annyira a nyere



77

ség ösztönzi őket, mintsem a nagy szükség a határ szorossága miatt, 
mely már néhányszor a szomszéd urasáyok által is a törvény utján 
nicgkisebbittetctt, és hogy mióta e pusztát ő nmlga kegyelméből bír
ják, annyira megszaporodott a népség, hogy ezt a város földje többé 
eltartani nem képes ; azért nem gondolnak a csekély nyereséggel, ha
nem a szegény nép és város közszükségeit tekintik, úgyszintén az ő 
felségének teendő szolgálatot. Végre felhozzák, hogy ő nmlgára is 
biztosabb a város haszonbérlete, mintha azt egyes ember venné ki, 
a ki időközben el :is halhatna. A dec. 29-lci ülésből a tanács ezen 
ügyben bizottságot küldött ki Gödöllőre ő nmlghoz, mely is azon 
izenettel tért vissza, hogy ő nmlga a jó szomszédság kedvéért, és 
hogy a város már sok évek óta bírja ama pusztát haszonbérben, s 
inkább oda engedi egy községnek, mint valami egyeseknek, 300 frtot 
leenged a városnak, úgy hogy a bérleti összeg 2Ö00 frt lenne. Dec. 
31-én számosán jelentek meg s azt végezték, hogy ha máskép nem 
lehet, 2000 írton is kiveszik, de hogy a régi 1800 írton megkaphas
sák, ismét könyörögni fognak ő nmlgnák. A ki aztán e kérvényre 
szóról-szóra ezt hátiratolta:

„Noha külső insinuans Arendátorom vagyon, a ki is a mos
tani árendán fölül 500 frtot ajánlott: De oly régi jó Árendátorom- 
nak, az Várasnak, maga M. Uraságának tekintetiért is contentáltatom 
2000 írttal, és igy 300 írttal ócsóbban engedem. Rákosi kocsmámat 
abba számlálni nem lehet; De ha azt is kiilönössen árendálni akar
ják, s azt megadgyák, a mit más, abban is a Várasnak praeferentiát 
engedek. Gedcllö 2. Jan. 1768. (}. Grassalkovich Antal.“ — Ezek igy 
lévén, a föntebb említett okoknál fogva kényteleníttetett a város 
2000 frtnyi haszonbérletben is megállapodni, a melyre vonatkozó 
szerződvény tartalma szóról szóra igy hangzik:

„Haszonbérleti szerződvény Vácz püspöki várossal a gödi puszta 
és az ottani korcsmára nézve a jelen sorok keltezésétől hat évre: Alább 
irt Nemes Gedellőj Domíniumnak Inspectora, adom tudtára minde
neknek, a kiknek illik: Hogy én Mlgos Uraságh Engedelmiből Nemes 
Pest Vármegyében lévő Göd nevű Pusztát minden hozzá tartazandó 
appertinentiával, haszonvételivel, rajta lévő Vendég fogadóval, s ab
ban Bornak, Sernek és Pálinkának szabad árultatássával, és a Pusz
tának Kis szigetivel bötsíilletes Váez Várassának árendában botsáj- 
tottam következendő Conditiók alatt:

1- mo: A nevezett Pusztának és Vendég fogadónak benefici - 
umáért Esztendőnként füzetni fog a Bötsülletes Váras két ezer, Id 
e s t: 2000 Rhen. ftokat, és ennek felit sz. Mihály, másik felit pedig 
Szent György Napkor tartozik a M. Uraságh Cassájában letenni.

2- do: Noha mostanában csak hat évre exarendáltatik a meg 
irt Puszta, mindazáltal, azutánis Mlgos Gróff Gyaraki Grassalkovich 
Antal Űr, Királyi Eőlovász Mester, Eölsiges Magyar Udvari Kama
rának Praesesse stb. eő Excllja élete ideig, ha a bötsülletes Váras
nak úgy fog tetszeni, a mostani árendában minden auctió nélkül
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mások előtt meg tarthattya, egyedül ezen Contractusnak Confírma- 
tiójára magát jelenteni tartozik.

3- o : Eximáltatik ezen árendábúl azon Rétli, melly Szód fe
lül a határ széliben ennek előtte is a Mlgos Uraság és Sződiek szá
mára reselválva vala, melly minden alkalmatlanságoknak el távoz- 
tatására nézve el is vagyon határozva.

4- to: Tiltatik sub poena refusionis damni a Kiss Szigetnek 
pusztítása és a fáknak vágása. Tiltatik egyszersmind a Vadászat 22 
forint büntetés alatt.

5- to: Reserváltatik a mellett a M. Uraság Jurisdiotiója, mind 
a tévelygő vagy bitang marhák, mind az ottani történhető vér birság 
iránt, tuclnillik, ha azon Pusztán olly vérzés, vagy hatalmasság tör
ténnék, úgy, ha valami tévelygő marha találtatnék, azt azonnal a 
Gödöllej Mlgos Uraságnak tudtára adni, s resignálni tartozik a varas.

64o: A Vendég fogadónak a mennyire reparatio kívántatik, 
a Mlgos Uraság fogja reparaltatn i; amennyire pedig az árenda alatt 
ajtók, ablakok, kályhák kapuk, és egyéb appertinentiái az épületnek 
deterioláltatnak, azokat a Város tartozik refieiáltatni, sőt ha a goud- 
viseletlensíg miat a Vendég fogadóban akár tűz által, akár más 
módon kár esnék, azt a bötsülletes Város maga tartozik helyre 
állíttatni.

7-mo: Az Evictiőt is magára vállallya a M. Uraságh, úgy 
hogy abban a bötsülletes Várost minden Legalis Impetitorok ellen 
evincální és manuteneálni tartozik. Ellenben a Város is köteles lé
szen a Gödi Határokra gondot viselni, mivel azok minden felül Tör
vényessen föl hányattak és securisáítattak.

Mely Punetumoknak nagyobb eUiitelire és állandóbb megma
radására adtam ezen mind a két részről való Subscriptiónkal és pe
csétünk appressiójával erősíttetett Contractual is Levelemet. Költ (4c- 
dellőn Die 24-ta Aprilis 1768. Josephus H ullj; N. N. Püspök Vácz 
Várassa Bírája és Tanát,sa.“ —

Ezen haszonbérleti ügy folyamában a gondos tanács egye
bekre is kiterjesztette figyelmét. így az 17G7. nov. 24-én elrendelte, 
hogy a serház Dunára néző fala legalább is oly magasra emeltessék, 
mint annak az előkeritése fala. — Végezték ekkor azt is, hogy min
tán még reménység volna a sz. Sehe deny térmi lantban fakadandó 
vízhez, azt a legközelebbi tavaszig föntartandják, noha vízhiány miatt 
a cső kivétetett belőle. — Ezen évi dec. 11-én előadatott az ülésen, 
hogy Benicshy alispán ur e hó 3-l<án kelt iratában ily tudósítást 
adott a városi hatóságnak a hövezeti díjszedés ügyében :

„Ajánlom kész Szolgálatomat Kegyelmeteknek! Válzi Utsáli 
Flajstronwsása iránt Kgylmtkk Instantiájának N. Vármegye tett Re- 
commendatiójára és újabban Kegyelmetek által (') Eölsiginek be nyúj
to tt Instantiájára minémű Resolutióját Méltóztatott ö  Eölsige Nemes 
Vármegyinek Eölsiges Consilium által intimáltatni, azon kegyes In- 
timatumot túlsó részire itt Párban kívántam Kegyelmeteknek meg
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küldeni és közien!; a ki jó akarattyokban ajánlott álhatatosan ma
radok Kigy elmeteknek Jó akaró kész Szolgája: Jienicsky István mpria."

A nmlgú littó-tanács Iustimatnma igy hangzik : „Mlgos, főtdő, 
tek., ngos, ns. és nemzete« igen tisztelt uraink! Miután fönt címzett 
uraságaitok tudósítása mellett azon folyamodványt, melyben Vácz vá
rosa kövezel! díj szedhetéseért könyörög, s maré. 6-kán beadatott, ezen 
kir. littó-tanács ő fölségének alázatosan előterjesztette volna, ugyan
azon város a másolatban ide mellékelt kérvényében ismételten azért 
esedezik, hogy: rajta a kebelébeni köveset fÖntartása végett vagy a,, 
iránt nyerendő dij fölemelésével ö fölsége kegyesen segíteni méltó ztai- 
nék. Mivel pedig a kérelem első része nemcsak helytelen, hanem a 
járkeloknek is alkalmatlan volna, hogy t. i. a nevezett városnak 
„kettős vám“ engedtessék ; azért, mi a kérvény utóbbi részét illeti, 
ő fölsége kegyes parancsára fönt címzett Uraságaitoknak ezennel 
meghagyja e httó-tanács, miszerint, jelesen a fölött, hogy a már lé
tező vám nyilvánított dijfelemelésére nézve miképen volna lehetsé
ges a fönt nevezett város kívánságának eleget tenni, erről tudósí
tani, és következőleg a város jelzett kövezeti uj adójára nézve, a 
hazai törvényekkel egyezőleg, a föntartás tekintetéből szükséges költ
ségek valami arányos módozatát indítványozni és ezen kir. httó-ta- 
nácsnak minélelőbb beterjeszteni igyekezzék. Adatott 1767. nov. 16-kán 
Pozsonyban tartott httó-tanácsi ülésünkből fönt tisztelt uraságaitok
nak jóakarója: Albert; a szolgálatra legkészségesebbek : Iílóbusicsky 
József mk.“

A gondos városi tanács az áldott béke kedvéért nem egyszer 
tett áldozatot. Így a Pretlachi-féle vasas-ezredből itt öszszehuzott 
katonaság parancsnokid kapitányának a jó vezénylet, a kapitány ur- 
rali béke füntartása és azon-boszantások elkerülése végett, melyeket 
a katonaság különféle ürügyek alatt, néha ok nélkül is, tenni szo
kott, ezen 1767. der. 11-ki ülésen elhatározta, hogy a különféle szol 
gálatok némi jutalmául is egyszersmind havonként egy aló óbort ajánl 
meg. azonfölül egy majálist és félmázsa vajat, de ezen utóbbiakat csat 
egyszeri alkalommal.

O főrnga folyton gyöngéd atyai figyelemmel csüngött a város 
jóllétén, miké]) ezt az 17(18. jan. Iá-ki tisztújító ülés iratai is han
gosan hirdetik. A tisztujitás dedinai Burján· Sámuel püspök-uradalmi 
praelectus úr elnöklete alatt történt a szokott módon, mely alka
lommal az ő főmga állal 1764. jan. 1-jén a tanács és város reform
jaira nézve kiadott, 24 pontra terjedő, s föntebb a maga helyén egész 
terjedelmükben közlött hires statútumok a község előtt felolvastattak 
és ismét kihirdettettek, melyek 1., 3 ,8 ., 13., 14., 15., 16., 19. s egyéb 
pontjaira a körülmények kívánalma szerint gyakorlati észrevételek 
tétettek, és 9 pontból álló indítvány adatott elő a község által, és 
pedig az

1-ben hivatkozott a tanács az előbbi évekre, midőn a 12 
belső tanácsoson kívül még más 12 külső is létezett, és ilyeneket
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most is az érdemesebb és értelmesebb polgárokból választandókul 
indítványozta a tanács, hogy lennének, kikkel a várost illető fonto
sabb ügyekben tanakodni lehetne. Ezen indítványt az elnöklő praef. 
úr elfogadván, külső tanácsosokul a mayt/arok közöl: Kassner András 
Sáyhi István, Sstanya Mihály, Rékai János, Nagy Mihály, llálshty 
János; a németekből: Traxler Márton, Faner Lőrinc·, Neiss András, 
Müller Antal, Steidl Gáspár s Garaváts . György választattak' meg.

2 dssor: A község megújította kérelmét, miszerint a mlgos 
uradalom oly intézkedéseket tenne szüret idején, hogy a szegény 
népet sújtó dézsmaszedési viszszaélések megszüntetnének.

3- dssor : A község a közpénztárra nézve is kedvezőnek ta 
lálta, ha a külső helyeken szőlőket bíró gazdáknak kettős dij fizetése 
mellett onnét a borok behozatala megengedtetnék. Minthogy ez ügy
ben ő főinga által kiadott különös tiltó parancs állna akadályul, 
annak eldöntése az elnök által a bíboros főpap eljövetelére halasz - 
tatott.

4- sscr: Mivel az 1767. évben árva-gondnokul rendelt Fals 
János az őt illető hivatali dolgokban épen mitsem tett, a neki aján
lott 20 frtnyi jutalomdij tőle megtagadtatik és a város egyéb szük
ségeire fordittatik.

5- ssör: Az 1760. évben a pénztárnoki évi fizetés 170 Írtról 
130-ra csökkentetvén, minthogy teendői épen nem kevesbültek, az 
előbbi öszszeg viszszaitélése indítványozhatott, és ezen ügy a teljha
talmú segédpüspök ő mlga elé terjesztetett a két várost szolgáló ispán 
díjazásával együttesen.

6- dih pontban felhozatott, hogy miután a kórházi utcán az 
általelleni és szomszéd Theresianum kertje miatt mi átmenet sem 
nyílik, nehogy főké]) tűzvész idején ezen elzárás sokakra nézve káros 
legyen, az azon utcai lakók könyörögnek, hogy az uradalom e bajon 
segítene valamikép.

7- sser: Az idegen, ismeretlen, csavargói emberek', főkép kol
dusok befogadása szigorúan tiltatik.

O-ss&r: A negyedmestereknek meghagyatik, mikép az éjszakai 
rendetlenkedokre különösen felvigyázzanak a csendes nyugalom érde
kében, és az u. n. fouóhási gyülekezések is példás büntetés alatt be
tiltattak az ott történni szokott roszak miatt.

A Váczra szállásolt előbb Fretlachi-, aztán Garamdli-iéle 
ezredbőli katonaság elhelyezése és követelései nagy költekezést és 
gondot okozván a városnak, a népnek nagy terhére volt. Így a város 
által a múlt 1767. évben építtetett istálló, oda nem számítva az 
anyagok szállítását, 1499 frt 93r,/(. drba került, és ugyanazon évben 
a régi szállásház kijavítására, melyet néhány év múlva az építés 
alatti székesegyház szomszédsága miatt teljesen lebontani keilend, 
450 frtot s 80 krt adott ki, nem is említve azon költséget, melyet 
az uj szállásházra már fordított. Azért is a városi hatóság 1768-ki 
febr. líí-kén elhatározta, hogy azon sérelmeket, melyeket az itt ősz-
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szevont katonaság miatt, mind magok a polgárok, mind pedig a város 
szenvedni kénytelenek, az e hó 18-kán tartandó vgyei közgyűlés elé 
terjesztendi. E sérelmek négy pontiban vannak igen világosan előadva 
és kifejtve.

A febr. 22-lci ülésen fölemlíttetik, hogy a szállásházon kívül 
a régi majorban a város még egy házat emeltetett közköltségen, 
csakhogy a katonaságot ezekbe szállásolván be, a háztulajdonosok 
igy a sok alkalmatlanságtól megszabaduljanak. — A városi hatóság 
niárc. 28-ki üléséből folyamodványt menesztett ő főmghoz az iránt, 
hogy eddig Vácz városa a lnis árszabására nézve a mvárosok sorába 
tartozott, most pedig nem tudni mi okból a vgye ép úgy mint a sz. 
kir. városokban méretik, 4 lerra szabta, azért alázatosan esedeznek ő 
főmgnak, hogy a húsnak fontját 6 dénárra szorítani ne terheltetnék 
a nép szegénysége iránti tekintetből is. E kérvényre ő főmga a mé
szárosoknak szigorún meghagyta, hogy magokat más mezővárosok és 
egyéb ilyféle városokhoz alkalmazván, a marhahús fontját 6 dénáron 
mérni köteleztetnek, ellenkező esetben mészárszékeiktől rögtön meg- 
fosztatnak. Egyszersmind ő főmga boszankodását fejezte ki és megfed- 
dette őket, hogy ezen ügyben elmellőzvén az uradalmat, az iránt egye
nesen a vármegyére folyamodtak.

Vácz városa szellemdús, hatalmas befolyású és tevékeny fő- 
pásztorai áldásos működése folytán az emelkedés és gyarapulás nem 
megvetendő fokára jutván el, nem egyszer merült fel, mikép látni 
fogjuk, azon aspiratiója, hogy már a sz. kir. városok sorába szeretné 
magát számiáltatni. így az ápril 12-ki ülésen említtetik, mikép, mi
dőn ő főmga Bécsbe érseknek felmenne, Kép János folyamodványt 
adott át e főpásztornak, kérvén őt, lenne kegyes tekintélyes közbe
vetése által ő felségénél elősegíteni, hogy Yácz a sz. királyi városok 
rangjára emeltetnék. — 0 főmga, mind a város nagyobbulása, mind 
pedig sok ember folyamodványára nézve, noha a múlt években re
ménységen fölül is sok házhely osztatott ki, ismét akarván házak 
építésére uj telkeket hasíttatni ki, először is a sz. Rókus-kápolnán 
túli szántóföldek elejét, melyek az előbbi években kerteknek voltak 
szánva, az uj város átellenében, aztán az épülő uj székesegyház irá
nyában fekvő régi temető helyét, ezek után pedig a diadalkapu mel
letti üres tért, az uj papnövelde előtt ajánlani kegyeskedett, mint ez 
az ápril 22-ki ülésen előfordult.

Mivel pedig többféle okok és körülmények adták elő mago
kat, noha kéthárom nap előtt is 82-ten jelentkeztek, de ő főmga a 
tanács előadásából megértvén, hogy azon sok ember közöl, alig képes 
egynéhány házépítésre, abban állapodott meg ő főmga, hogy a dia
dalkapu környékénél most egyéb helyet nem adhat, azért is, hogy 
ama helyre kerestessenek alkalmatos emberek, azután a város végén, 
a balfelőli soron, amint a zöldfa-vendéglőtől bejön az utca, az uj há
zak általellenében fölfelé lakó emberek, azokkal együtt, kik a Duna- 
parton csinált uj úton laknak s ott házaik vannak, mivel azok roszak, 

Vácz város története. II. 6
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roskatagok és náddal födöttek, először intessenek meg, hogy másokra 
való nézve ők is induljanak házaikat esinosíttatni és ujraépittetni, 
ha pedig erre elégtelenek volnának, adatnának inkább olyanoknak 
uj házhelyek, kik azon építkezni képesek lennének, és a tanács be
szélné rá azokat, kik roskatag házaikat újra építtetni nem képesek, 
hogy ezek telkeiket olyanoknak adnák el, kik azokon tisztességes 
lakok építésére elegendő erővel bírnak, nehogy aztán az Uraság azo
kat más módon legyen kénytelen tőlök elvenni. Annálf'ogva először 
is azon 82 ember közül ötöt a tanács kiválasztott s megkínálta őket 
a diadalkapu környékén levő házhelyekkel, de egy sem akart ott 
közülök letelepülni. Aztán beparancsoltattak mindkét helyről a gaz
dák s ő főmga akarata eléjük adatott; miről ő főmga a tanács által 
értesittetvén, ekkor a dolog függőben maradott.

Mária Teréz királynőnek ezen utóbbi nevéről elnevezett ne
mesi lovag-akademia-társodája, melyről, a maga helyén, t. i. a vácsi 
tanintésetek közi tüzetesen értekezendünk, már teljesen berendeztet- 
vén, annak az ezen 1768. május 12-kén reggeli 8 órakor történendő 
felavatása, hogy mily ünnepélyességgel fog megtörténni, a május
6-ki ülésen ily cim ala tt: „Puncta circa Solennitatem Introductionis 
Nobilium Collegii Theresiani per Magistratum observanda“ felolvasta
tott. A kir. személynök ő mlga is jelenlévőn e fényes ünnepélyen, 
keményen meghagyta, mikép az új szállásház, félretévén minden 
egyéb ügyeket és építkezést, minélelőbb felépittessók; minthogy ezt 
már a vgye is nagyon sürgeti, a május 20-ki ülésen a tanács az épí
tés gyorsítására a szükséges intézkedéseket megtette. — Ugyanekkor 
a Nagy-Máriacelbe „ex voto“ neje és két gyermekével zarándokolni 
akaró Benke István biró úr mellé a biztonság és nyelv tekintetéből, 
saját kérelmére, a városi tanács a hajdúk egyikét, Gáspároviánics 
Ferencet,: adta oda az útra.

Ő főmga az új püspöki lak építését megkezdetvén, minthogy 
az az alatt létezett házakat e miatt lebontatni rendelte, azokat a 
mesteremberek által megbecsültette s a 9 háztulajdonost öszszesen 
1976 írt s 47 dénárral kielégítette, mely ügy ő főmga akaratából 
nov. 9. s 21-ki üléseken is foglalkodtatta a tanácsot. ·— A köveseire 
nézve a, vámdij a legközelebb múlt vgyegyülésen már kidolgoztat
ván, minthogy ez alkalommal a személynök ő mga, mint ama köz
gyűlés elnöke, a város mellett hathatósan közbevetette magát, a 
dec. 16-ki ülésen a tanács ő mlgnak 25 font viasz-gyertyát és 25 mérő 
zabot ajánlott meg hálája némi jeleűl. — A dec. 20-ki ülésen olvas
ta to tt a vármegyei közgyűlés munkálata a váczi vámdijra nézve, 
tekintettel a kövezetre, melyben a két címen szedendő dij szorosan 
kiszabva,és az illető utasítás is előadva vagyon.

Értesülvén erről a káptalanvárosi elöljáróság, az 1769. febr. 
21-ki ülésre egy küldöttséget menesztett, mely által azon kérdést 
intézte a püspökvárosi tanácshoz, hogy vájjon a küvezeti díjból ré
szesíteni fogja-e ez a káptalani várost a nyolcadiság aránya szerint,
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mely ezt megilleti ? Mivel ezen ügy a mlgos Uradalom tetszésétől 
függ, és mivel a nmlgú httó-tanács és minden hatóságnál csak a püs
pöki városról volt szó, úgyszintén minden kiadványok és intézvények 
csak erre vonatkoznak, és a kövezeti költségeket is csak a püspöki 
város tette —, mindezek tekintetbe vétele mellett a káptalani város 
követelménye a mlgos uradalomhoz utasíttatott.

A jun. 24-Tci ülésen kérdés támadt az iránt, hogy a közelgő 
vásári alkalommal már kell-e szedni a kövezeti dijt? Abban lön a 
megállapodás, hogy miután még a szabadalom sem adatott ki, nehogy 
ezen uj szedés által a vámdijt gondolják felemeltetni és igy pana
szokra adassék alkalom, melyek által ő felsége elhatározása csak aka
dályoztatnék inkább, mint gyorsittatnék, addig is, mig ama szaba
dalom kiadatik, a következő vásárkor csak az eddig gyakorlott szo
kás tartassék meg az állomási pénz szedésében. — Aug. 4. A köve
zeti díjszedés szabadalmára nézve, melyet eddig ő felségétől számta
lan könyörgéssel szorgalmazott ő főrnga kegyes közbevetése és pár
tolása mellett e város, minthogy a legközelebb múlt vgyei kisgyülé- 
sen, melyen tek. dedinai Búrján Sámuel, a mlgos váczi püspöki ura
dalom praefektusa is jelen volt, a nmlgú httó-tanácsnak kevésbbé 
kedvező intézménye hirdettetett volna ki, melynélfogva a várost 
a további díjszedéstől eltiltani és mindenképen elmozdítani akar
ná, ezt adván elő az említett praefectus ur is az érintett kis- 
gyiilés határozatából, és Magócsy Mihály ur a váczi járás szolgabi- 
i'ája magához hivatván a bíró és jegyző urakat, ezeknek tudtokra 
adta és nyíltan kijelentette, miszerint a város a vámdijszedés előbbi 
használatában, miként a tek. vgyének iratilag adta, megmaradhat 
annak minden pontjára nézve; de a bor- és sótól, nem az akók szá
ma vagyis a súlytól, hanem a kocsitól, aszerint, amint az nagyobb 
vagy kisebb terhii, tekintve, szedheti a dijt.

Az október tí-ki ülésen már említés történt afelől, hogy a se. 
fér énei vásárt valami más alkalmatosabb napra kellene áttenni s ha
tározattá lön, hogy ezen ügyben ő főmghoz kérvényt fog a tanács 
beterjeszteni. És valóban ő főmga ezen ügyet felkarolván, a nov. 21-ki 
ülésen olvastatott azon folyamodvány, melyet a bíboros főpap ő föl- 
ségéhez intézett az iránt, hogy a se. fér end vásár as október 16-ra 
eső ss. Gál apát napjára tétetnék át. E kérvény igy hangzik :

„Cs. kir. apostoli fülség, legkegyelmesebb aszszony! Mintegy 
0 év előtt Yácz püspöki város kérvénye folytán azon alázatos folya
modványt terjesztettem fölséged elé, miszerint az azon város által 
felhozott okoknál fogva kegyesen megengedni méltóztatnék, hogy a 
vásár, mely ott október 16-kán tartatni szokott, ugyanazon hó 4-dik 
napjára tétessék át. Minthogy ezt fölséged kegyesen megengedni is 
mélfóztatván, az iránt körlevelelileg megtörtént a tudósítás. Mint
hogy azonban a város jobb· föntartására, némely, a püspökséghez 
tartozó kir. javadalmakat, és ezek közt névszerint, a vásáriakat, ha
szonbérbe adni szoktam, a nevezett város a föntérintett vásár átté
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tele óta érezhető kárral kénytelen tapasztalni az onnét eredő jöve
delmek megcsökkenését; részint azért, hogy a kereskedők az előbbi 
időhez, melyben e vásár tartatott, lévén szokva, a történt változás 
után a mostanira kevesebben jönnek ; részint, hogy október első nap
jain több más tekintélyesebb városokban szoktak esni vásárok, me
lyek a jelzett váczi vásártól a kereskedőket és üzéreket elvonják; 
részint pedig, mivel októberhó első napjai körül már a gabonavetés, 
szüret’ és más őszi gazdasági dolgok serényen szoktak űzetni, azért 
is ezen vásárok alkalmából az adózó város nagy hátramaradást szen
vedni kénytelen. Minthogy tehát királyi felséged szerencsés kormá
nya kezdete óta minden gondját és igyekezetét az alája vetett adózó 
népek könnyítésére méltóztatott kegyesen fordítani, a legalázatosab
ban esedezem fölsógednek: méltóztatnék kegyelmesen megengedni, 
miszerint az adózó Vácz városa könnyítésére a föntnevesett vásár is
mét október 16 ra tétessék viszsza, és a kir. httó-tanácsnak meghagyni, 
hogy e 'kegyes rendelést a kereskedők és más ezen országbeliek tu 
domására körlevelileg kihirdetni ne terheltessék. A ki egyébiránt 
minden tisztelettel vagyok fölségednek 1769. nov. 22-kén.“

Es itt már ismét Migazzinak, a nagy egyházfejedelemnek, 
egy igen kedves müvéről kell megemlékeznünk, t. i. a bíboros főpap 
nevéről nevezett nyaralóról, mely Verőeze helységtől nem meszsze 
emelkedik elrejtve félig az erdőben. Althánn püspök e tájon vadas
kertet létesített, Migazzi pedig e vadaskert eljén csinos kéjpalotát 
emeltetett, melyet előbb Kristóf-múzsa“-nak, azután pedig „Migazzi- 
vár“-nak (Migazzi-búig) nevezőnek el. A kilátás e nyári palota er
kélyéről a Dunára, Visegrádra és a szomszéd begyekre elragadóan 
gyönyörű. A terem és a szobák román-épitészeti modorban, szép íz
lés szerint épitvék; a palota mellett van nép. sz. János tiszteletére 
épített igen csinos és még jó karban levő kápolna, melybe a bíboros 
főpap hálószobájából belátni lehetett az áhitatossági buzgalom foko
zása tekintetéből, és az e meletti kis szobában is egy térdelő úgy 
volt alkalmazva, hogy arról, az oldalkarzat szélére támaszkodva az 
isteniszolgálatot látni és buzgólkodni lehetett. A palotából a kápolna 
karzatára egy kis folyosó vezet; e palota szegleti kabinjéből az egész 
nagy környékre felséges a kilátás.

E palota benső termeitől elkülönítve van egy, Migazzi által 
a városban római mintára emeltetett és hazánkban páratlan szerke
zetű papnöveldének mása kicsiben. Mi azt mutatja, hogy a váczi 
egyházmegye papnövendékei, a főpásztorok kegyessége folytán, a 
nyári idény alatt azelőtt több napi szórakozást és felüdülést élvez
hettek ott anélkül, hogy ez által a szokott papneveldéi fegyelem, 
és a tanulmányokbani előmenetel hátrányolva lett volna; mert hisz 
ott van a kápolna, ott a városinak teljesen megfelelő papnöveldéi 
berendezés, és ott laktak künn ezen idény alatt az illető paptanár 
urak is.
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Ezen oly felséges vidékü nyaraló díszes termeit igen értékes 
mübecsii képek, a rómaiak régi alakjai ékesiték, melyeket a régészek 
által Pompái és Herculanum nevű elsülyedt városok romjaiból fel
színre hozott, ércbe vésett minták után művészileg készítettek. Ezek 
egyike alá a költői erű főpap, ezen a múlandóságra emlékeztető igen 
elmés verseket íratta:

Orbem gens totum quondam complexa triumphis,
Quin animo toto maior et orbe fuit:

Disperiit misere! parvam quo compleat urnam,
De tanto, mirum! pulvere vix superest.

Discite, mortales! perituras temnere curas,
Quae placat divos, unica cura manet.

Ezen oly dicső törekvésű főpásztor az e nyaraló udvarára 
vezető kapu fülé e föliratot tétette: „Bmitificum. Vaciensium. Ani
mis. Loci. Amoenitate. 'Relaxandis. Eorum. Corporibus. Aeris. Salubri
tate. Reficiendis. Christ. Card. Arehiepiseopus. Viennensis. Has. Aedes. 
Condidit. El. A. Gentis. Suae. Nomine. Migassi-Burgum. Appellavit. 
Anno MDCGLXVII I .“ — „Méltó mű, jegyzi meg Katonánk nagy 
történelmi müve e főpapnak ajánlott lí-dik kötete előszavában, mely 
Migazzi igen jól életrajzát tartalmazza —, hogy e főmgú hgnek, ki 
gazdagságát mind itt, mind másutt oly bökezüleg fordította a jóra, 
nevét, kegyességét és dicsőségét a késő utókorra átszármaztassa és 
örökké megvédje “ — A kápolna oltára fölött e felirat diszlik: „S. 
Joanni Nepom. Sacrum·,“ a szentélyke boltozata elején a Migazzi-ci- 
mer alatt: „MDGCLXXIV. Christophorus Card. A M I G A Z Z Y a 
kápolna ajtaja fölött kívülről: „C. Car. Mitjassy.“ — A termek és szo
bák falain a festékek még máig is többnyire üde színűek, melyek 
egyikében még látható volt Mária Teréz királynőnknek egy valóban 
mübecsü arcképe; ezt azonban az éretlen sihederek otromba és nyo
morult pajzánsága több helyen rútál megrongálta !

Az itteni vadas-kertben e bíboros főpap korában is a bécsi 
és honi fő urak gyakran vig vadászatokat tartottak, és az akkor fé
nyesen berendezve volt nyaralóban a kegyes főpásztor szeretett időzni, 
mint ezt itt kelt több hivatalos iratai is bizonyítják. Korunkban na
gyon elhagyatva volt már e kastély s már-már dőledez vala, ha 
az áldott lelkű kegyes, a váczi egyházmegyének sor szerint már 84-dik 
főpásztora, a nmlgú és főtdő Pettier Antal József úr azt a legújab
ban ki nem javíttatja és lakályossá nem téteti. 0  is kirándul ide 
nyáron olykor a jó üde levegő és ártatlan szórakozás kedvéért.

E kastély mögött erdős hegyek, kellemes völgyek és rétvirá- 
nyok terülnek, de a vadas-kert már rég elenyészett. A váczi egy
házmegye reményei, a kispapok, azelőtt több években itt szokták 
tartani sziv*}fjés lelket üdítő májusi mulatságaikat, melyekre ily al
kalommal és máskor is a váczi és környéki papságból többen kirán-
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dúlni szoktak. A budapesti lakosok közöl is szépen fellobogózott gő
zösön zeneszó mellett vígan rándulnak ide ki számosán tavaszkor és 
nyáron, élvezendők itt a kedves üdítő léget és a természet lélekemelő 
ártatlan örömeit. Ilyenkor a tűzvérü fiatalság vígan táncolva mula- 
toz, mások az erdőben sétálnak vagy a nyaraló udvarán tekéznek; 
ismét mások felmentek a kastély szobáiba, és a termek megtekinté
sére, s a megújítás előtti években itt-ott neveik felírásával vélték 
mulatozásukat megörökíthetni. Voltak köztök, fájdalom! oly otrombák 
is, kik bemenve a papnövelde folyosói és az ezekre nyíló kis cellákba 
is, minthogy a tanintézetekről fogalommal sem bírnak, ama cellákat 
gonosz akarattal és buta eszökkel valami bűnbarlangoknak képzelve, 
azok falaira a papságot ártatlanul sújtó, és tulajdonkép önmagukat 
rútul bemocskoló gyalázatosságokat írogattak, melyeket egykor e so
rok írója egy darab korommal te tt olvashatlanokká mindenütt, azon 
megjegyzéssel, hogy az ilyenek hátain inkább az uradalmi hajdúk 
korbácsait kellett volna jól megsuhogtatni, sem mint e kedves helyet 
ama vásott sihedereknek mulatságra oda engedni.

As 1769. two. 10-kén a Kis- Vács helységének ezen püspöki 
várossal történendő egyesülése tekintetéből ugyanazon város tanácsa ál
tal a mlgos uradalomnak a következő észrevételek és kívánalmak terjesz
tettek elő a legalázatosabban:

1. Minthogy a mlgos uradalom ezen városnak némely királyi 
javadalmakat eddig még mindig kiadott volna haszonbérbe, oda tudva 
a robotok és egyéb a földesuraságot joggal megilletek megváltását, 
a legalázatosabban esedezik ugyanazon tanács, miszerint, ha a várost 
tovább is ugyanazon javadalmak és mentességekben megtartani fogná 
az uradalom, azon hely föntartassék azokban szintén, s erre nézve 
a robotokat illetőleg valami külön észrevételek ne tétessenek.

2. Mivel ezen egyesülés folytán az igavonó marhák száma 
is jelentékenyen növekednék, a város területe meg, főkép a rétek, 
oly csekélyek volnának, hogy azok a mostani polgárok marháinak 
sem voltak elegendők idáig, az volna a tanács kérése, hogy ugyan
azon helység területe, mely különben is a városéból, vétetett el, ak
kor mindjárt, midőn az benépesíthetni kezdett, — a város területéhez 
viszszakapcsoltasséb, és mindazok használata tovább is megenged
tessék, ide értvén a réteket is.

3. A közterhek miatt, úgy szintén a legmagasb szolgálat és 
több ezekhez hasonló tekintetekből az uradalmak bizonyos és meg
határozott időkben, a többi között, az italok mérését a kiszabott 
helyeken megengedni szokták; mivel pedig mindazon terhek, melye
ket eddig Kis-Váez helységének kellett viselni, a város terheinez 
adatnának, és közösekké lennének, uj teher háramlanék a városra, 
hacsak ellenben a javadalom is, kegyesen megajánlhatnék a városnak. 
Azért esedeznék hát a tanács, hogy azon korcsma használata, mely-
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nek eddig e helység örvendett, a szokott idő alatt tovább is oda 
engedtessék, és ha ezen kívül a mlgos uradalom jóságos kegyéből 
még más valami jótéteménye is le tt volna, azt azontúl is bírhassa.

4. Mivel most e város többféle adósságokkal van terhelve, a 
legalázatosabban esedezik, hogy a mennyit most évenkint tizet mind 
a két hely, beszámítva a Kis-Vácz helység roboti váltságát is, azzal 
ezután is a mlgos uradalom megelégedni méltóztatnék.

5. Minthogy végre e város, az égiek kedvezéséből, az eretne
kek lakásától eddig ment és sértetlen maradt, esedezik a tanács, hogy 
a mlgos uradalom valami üdvös módot találna, melynélfogva azon 
hely emberei és lakói, mint az ősi igaz hittől idegenek, a hit egysé
gére, az egy akolba, vezettethetnének vissza; az alatt pedig oly ren
delés tétetnék, hogy ők ugyan házaikat és ingatlan javaikat elad
hatják a katolikusoknak, de ilyeneket helybeni vagy idegen hitsor- 
sosaiknak eladni szigorúan megtiltassék; mikép így nemcsak az em
berek lakása, hanem a religióra nézve is annálelőbb egygyé lévén a 
város, ez által a lélek és szellembeni egység és béke is könnyebben 
elérethessék.

Hogy maga Kis- Vács helysége is kívánta esen egyesülést, bizo
nyítja azon folyamodványa, melyet 1769. november hóban ő főmgának 
benyújtott. Ez szóról szóra az eredeti nyelven igy hangzik:

„Miképpen ezen Püspök Vátz Várossá, mint az belső mi volta, 
mint az külső minden nemű mezej haszna egy s egyenlő határ jelek 
alat Eminentiád előtt való Szerentséssen uralkodó és nagy emléke" 
zetü Püspököktől s Uraságoktól kormányoztatott, és jó rendben tar" 
tatott, miképpen ismét annakutánna ezen utza, melly most közönsi" 
gessen „Kis- Vátz“-mik neveztetik, Eő Eminentiája Istenben boldogult 
Grójf' Kolloníts Cardinális és Herczeg, Vátz Várassátúl, a mi az belső 
mi voltát illeti, elválasztotta V Miképen azon fölül azon külső jobb
ágyi Helyekhez Vátz Városi határok el intézéssej, és ideig való je
lei alat mivoltát fönt nevezett Kiss Vátz Urához Robotával, és egyébi 
Jobbágy sorsot követő terhekkel hozzá szabta? Eminentiád nem csak 
sok Ízben be nyújtott alázatos könyörgő Instantiánkbúl, hanem az 
nyilván való tudománybúi és irásokbúl meg érteni méltóztatott.

Mivel pedig azon városhoz tartozandó Utzának ily képpen 
való rendeltetése véget, és onnat bizodalmas következendő könyeb- 
ségünk és álapotunk mind ekkoráig nem következett be, most Emi- 
nentiádnak kegyességében tellyes reminsiget vévén, mellyet mostani 
álapotoknak voltához képest Eölsiges és Koronás Királné Aszonyunk 
parantsolata szerint, más hozzánk való, és hasonló jobbágyval azon 
kegyelmessiget tselekedni méltóztatott, és azoknak terheket alkalma
tos móddal könyebbíteni magunk is tapasztaltuk. Annak okáért mi 
is szeginy Jobbágyok Eminentiádnak kegyessigihez alázatossan fo
lyamodunk, hogy termiszet szerint, és maga születet való kegyelmes - 
sigivel miként az Jobbágy és robota béli terhektől kivenni, rajtunk 
könyebbíteni. és a mint Püspök Vátz Várossának nagyobb része te-
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her alúl vagyon ki véve, minket is azon sorba hadni méltóztatnék, 
tellyes reminsigben vagyunk abban, hogy az közönsiges, értvén Ki
rályunknak, Földes Urnák, terhekk viselésire alkalmatossabbak le
hetünk.

Melly jó Aty fiaihoz és jobbágyihoz induló kegyessigiért 
Eminentiád életinek hoszab megtartássaért, és meg boldogúlássaért, 
az Fölsiges Istent minden jó tévőknek jutalmazóját magunkhoz tar- 
tozandókkal imádni el nem múlasztyuk, még élünk, kik minden jobb
ágyi kötelességgel való alázatossággal vagyunk és maradunk Emi- 
nentziádnak Földes Urunknak Igaz f'ö hajtó és engedelmes Jobbágyi, 
Kiss Vátz kössig.“

Ó fömga a kis-vácziaknak az egyesülésre nézve beadott folya
modványukat a városi tanácscsal közölvén, ez az egyesülést illetőleg az 
ö kérvényében nézetét és véleményét a következőkben terjesztette a bíbo
ros főpap elé: „Főmgú és fömlgú, a sz. r. e. áldozár-bibomoka, a 
sz. r. b. hge, legkegyelmesebb urunk! Közöltetvén velünk fingd által 
a „Kis-Vácz“ utca lakóinak azon folyamodványa, melynélfogva a 
roboti teher alól kivétetni és az adózás állapotába a többi váczi 
polgárokként a telep és terület ugyanazonságánál fogva helyeztetni 
könyörögnek, tanács-ülésünkben az iránt behatóan tanakodtunk és a 
dolgot gyökeresen meghánytuk. Hogy továbbá az ő kivánalmokra 
főmgd által alkalmatos orvoslatot hozni lehessen, a legmagasabb ki
rályi szolgálatot, főmgod földesúri joghatósága alapját, ezen Vácz 
püspöki város sérelmei kikerülését, a bekövetkező állandó egyesü
lést, és a folyamodó kis-vácziak könnyebbségét úgy vettük fel célul, 
hogy mindezen szempontok együtt tekintessenek, a velünk kegyesen 
közlött folyamodványra kivánatunkat és véleményünket a legaláza
tosabban ezennel kifejezzük.

„Ezen elvekre támaszkodva, úgy véljük, miszerint a Kis-Vácz 
utcának már rég óhajtott békéjét főmgod kegyesen viszszaadhatja, 
és annak lakóin könnyíthet, ha ezen utca Vácz városához, melytől 
Althánn bibornok ő főmga által, mint telepitvény, elválasztatott, is
mét viszszacsatoltatik és abba bekebeleztetik. llyképen ugyanis, va- 
mint a telepitvényen és területen azon utca a várossal egy testté 
lesz, épen úgy az adózási viszszakeblezés által városi minőséget ölt 
fel, és a roboti tehertől önkényt mentes leend. Ezen üdvös egyesü
lésről mindjárt az elválasztáskor történtek tanakodások, melyek a 
különbség miatt a várost az orvoslat keresésére intették, és azon, 
előbb a robothoz nem szokott utca, az előbbi állapotára, melyben az 
elválasztás előtt volt, kívánkozott viszsza komolyan. He oda nem 
gondoltak e városiak, hogy az uradalom által egyszer te tt elválasz
tást kétségbe vonják; most azonban főmgd kegyes közlése folytán 
az alkalom az iránt önkényt kínálkozván, egész alázattal ezeket ter
jesztjük elő:

1. E  viszszakebelezés a legmagasabb királyi szolgálat gyara
podására lesz; mert a város minden terheket, akár adómennyiség,
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akár a szállítások és egyebekre nézve, melyek eddig a kis-váczi u t
cára nehezedtek, a viszszakebelezéssel magára vállalja. Eddig pedig, 
valahányszor katonai átmenetek és niás közszállitások ezen dunai 
részt nyomták, annyiszor az elválasztott város és említett utca bí
rája és tanácsa közt ered ott patvarkodások és különbözetek, igen 
gyakran a legmagasabb királyi szolgálat előmozdítását, akár a ki
rendelések zavartsága, akár pedig magán-versengésekből késleltették. 
Sőt midőn Nagy-Váezra katonák rendeltettek beszállásolásra, a kis- 
váczi bíróhoz tévedtek és megfordítva. Valamint továbbá az ily el
választás előtt zavarok soha sem észleltettek, úgy, ha azon utca egy 
joghatóság alá kerülőiül, azok ismét elmaradni fognak. De külön
ben is egyesitett erővel a közterhek viselésére az erők is gy arapúi- 
ni fognak.

2. A A  fele. vármegyének is mi .scm csökken meg; mivel az 
utca szolgalmaival az adómennyiség, katonai átmenetek, és más ezek
hez tartozók, a városra származni fognak, a vgye dolga pedig keve
sebb lesz; az öszszeirást ugyanis és más hasonlókat, melyek eddig 
külön történtek, ezentúl egy munkában fogják végezni.

ii. A földesnrasáy i.s valami csökken est alig jog szenvedni; mert 
a robotok arányos megváltását magunkra vettük, és a mennyiben 
tán a robotok nagyobb hasznot hajtottak eddig a mlgos uradalomnak, 
ha azon utcának lakói a colonieális szolgálatból kivétetnek, valamint 
a népesedés nagyobb reménye kecsegteti, úgy a növekedő nép aránya 
szerint a robotok hiányát a gyarapodó kir. javak fogják pótolni. De 
különben is nagyobb fő ingd kegyessége a mi érveinknél, mint a mi
nőket a közjóra nézve felhoztunk', erősen úgy tartván, mert tapasz
talatból tanultuk, bogy ahol a közjó és a legmagasabb királyi szol
gálat a cél, ott főnigod lelke az alárendeltek könnyítésére a legkész
ségesebb.

4. A Kis- Vms u/ca legtöbbel nyer; mert levetkőzi azon szende 
igát, melyet az elválasztás által öltött fel, és megszűnvén roboti 
terhe, dunai fekvésénél fogva kereskedést és más fuvarozásokat lóg
hat gyakorolni tetszése szerint és akadály nélkül, melyekből több 
hasznot vonhat, mint a szántás-vetésből.

5. A város ugyan nem nyer a haszonban, de nyerni fog a 
béke és csendben, kikeriiltetui fognak a különbözeti de, melyek a ta 
nács különbözőségénél fogva minden jó és becsületes rendet megza
vartak, és a házi békét folyton veszélyeztették, s a kedélyek kedves
sége meg a tanácsok egyesülése reményt nyújtanak arra, hogy az 
egyetértéssel a kis dolgok nőni fognak. Ugyanis különösen, mivel e 
város alapja nagyobbrészt a szőlőkben létezik, a város a szőlőhegyek 
föntartása körül minden gondoskodást és őrködést tanúsított, és a 
város joga ellen vétő övéit a kihágás minősége szerint megfenyítette. 
Mivel pedig a Xis-Vácz utca lakói a legtöbb szőlőhegyeken közben- 
közben és vegyesen bírták szőlőiket, a város szabályozása és rendje 
ellenére, másoknak kiilönféleképen károkat szoktak okozni, és meg
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vetvén a polgári tanács rendeletét, melynek alávetve nem voltak; 
annálinkább büntetlenül vétkeztek, minthogy a tanács különbözősé
génél fogva csak a földesuradalom által fékeztethettek meg; a város 
pedig mindennapi panaszokkal lankasztatott, és a mlgos uradalom a 
kihallgatandókkal egészen elnyomatott.

Azonfölül az idegenek igaz panaszai miatt is az áthágok 
ellen szigorúbb szabálypontokat kelle alkotni a károk elhárítására, 
melyeket a roszúl értelmezett birtoklási viszonynál fogva a helybeli 
lakóknak is részben tenni szoktak. És e tekintetben, mivel a Kis- 
Yácz utca a polgárokkal vegyesen használja a malmokat, megvetvén 
a polgári rendeleteket, molnárjait bántatlanul hagyja vétkezni, és 
azokat sem ő maga nem fenyiti meg, sem a mlgos uradalomnak fel 
nem adja; hogy a hányszor a molnárok hibájából az idegeneknek 
kár okoztatik, vájjon az ily molnár a városhoz, vagy pedig a Kis- 
Yácz utcához tartozik-e, mindannyiszor csak unalmas nyomozások 
által lehet a bűnöst kitudni, pedig a megkárosítottnak keresnie kell 
az orvoslatot. Úgyszintén a városi és kisváczi hajósok között örökös 
az egyenetlenkedés, a révre nézve is, melyet a város a mlgos ura
dalomtól haszonbérelni szokott, a kisvácziak részéről nem egyszer 
sérelmes kihágások történtek; és a tanács különbözőségéből a közjóra 
is legtöbb érezhető hátrányok származnak. Végre a gonoszra termett 
veszekedő emberek a büntetést kikerülendők, a városból lakásra á t
menni szoktak a kisváczi utcába és megfordítva; s ennélfogva a ta 
nács különbözősége miatt a város az ily gaz és ártalmas emberektől 
máig sem tisztíttathatott meg.

„Minthogy tehát a kisváczi utca telepitvénye és annak me
zei vagyona a város határai közé zárolva köztudomásra fönvannak, és 
csak Althánn kardinál és hg ö fömga alatt, még meg sem született 
ez utca, más intézkedés alá ve tte te tt; és csak azon idő óta, és pedig 
a közterhek és belső igazgatás körül kezdtek a hátrányos egyenet
lenkedések lábra kapni. A íoingod által velünk kegyesen közlött fo
lyamodványra nézve és a létező egyenetlenségek miatt is az itt rész
letezetteket alattvalói hódolattal a legalázatosabban elő adtuk, és a 
kisváczi utcáni könnyítés módját is ezennel kifejeztük. Hogy tehát 
azon béke, mely e városban az elválasztás előtt uralgott, régi helyére 
főingod kegyéből megint viszszatérjen, az említett utca viszszakebe- 
lezéseért a legalázatosabban könyörgünk, minden alázattel örökölvén 
főmgdnak 1769. nov. 22-kén legalázatosabb szolgái és alattvalói: N. 
N. Uüspük-Vácz város bírája és tanácsa.“ (Az eredeti szöveg latin.)

Ezen egyesülési ügyben ö fömga is terjesztett ύ es. hir. felségé
hez folyamodványt, melyre ezen hátiratot te tte: „A tartott vizsgálat
ból kitűnvén, hogy a Kis-Vácz utca Vácz városa határainak kisza
bása és keretében, mind telepítvényi, mind pedig külső területi java
dalmakból áll, és csak a b. e. elődöm Althánn bibornok által kezdett 
ezen utca Vácz várasától különböző minőségben traktáltatni. A mi 
Vácz városunk és a mondott Kis-Vácz utca közti, az elválasztásból
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eredett és folyton uralgó, a közügyre nézve is veszélyes egyenetlen
kedések elhárítása és a jó rend helyreállítása végett: kihallgatván 
előbb magát a várost is, a legmagasabb királyi szolgálat javára a 
mondott utca a várossal egyesíttetni és viszszakebeleztetni, és ily 
módon eltöröltetvén a földesúri joghatóság tekintetében a robot-szol
gálat, azon könnyittetni rendeltetik, és arányos, az uradalmi ülés 
által kivetendő, és mind a várossal, mind pedig azon utcával köz
lendő polgári adó-teher alá vettetik; hogy t. i. igy megtörténvén a 
viszszakebelezés, a városban az igazi rend és egyensúly megtartassák, 
a város a nevezett utcát mind a köz-, mind a magán-terhekben, és 
más, a város belállapotát illető dolgokban és ügyekben egyenlő osz
tályban tartamija. Kelt Migazzi-várunliban Verőczénél 1770. jun. 
5-kén. Gróf Migassi kardinál.“ (Az eredeti szöveg latin.)

E szerint tehát Kis-Vácz a Nagyba viszszakebeleztetett; a 
helység utolsó bírája volt Kolcay István, a jegyzői lak csak paraszt
kézzel csinált és náddal födött, a roskadáshoz közeledő épületke lé
vén, a többet Ígérő Acsay Mátyásnak 100 írton eladott. — Minthogy 
Kis-Vácz bekebelezése által a Diósvölgyön és Hermányon fölüli ré
teket és legelőt, úgyszintén a Katalin pusztán és Gyadán létezőket 
is, melyek használatában eddig a kisváczi község és lakók voltak, a 
mlgos uradalom oda engedte volna, azok őrizetére az intézkedések 
megtétettek. — Azon kisvácziak kérelmére, a kik az irtásos réteket 
melyeket eddig a mlgos uradalom kegyéből a gyadai pusztán magán- 
lag bírtak, mivel azokat nagy munkával és költekezéssel létesítették, 
mások pedig azokat nem éppen régen az uradalom megengedése mellett 
készpénzen vették, ez alkalommal azokat egy ideig még birtokukban 
meghagyták. — Ő főmga a szőlőmivelést az uradalom és lakosság 
érdekében mind inkább előmozdítani akarván, ugyanazon 1770. ápril 
30-kán olvastatott az ő meghagyásából az uradalmi praef. úr azon 
parancsa, hogy megjáratváu külön-kiilön a szőlőhegyek mind, ha el
hagyott szőlőket találnának, tudnák ki, mennyi idő óta hagyatvák el 
azok, gazdáik képesek-e s akarják-e azokat tüstint mívelni ? Hanem, 
vagy azok már rég elhanyagoltattak, az ilyenek szoléit a tanács olya
noknak adja át, kik azokat szorgalmasan mívelni el nem mulasztand- 
ják, jóváhagyás végett ezt az uradalom elé terjesztendvén.

A tanács május d-lci ülésén ő főmga némely üdvös intézke
déseit tartalmazó irat olvastatott fel, mely szerint a törvényes 6-tos 
kamaton túl pénzt kiadni mercsslcedölc a tőkepénz elvesztésével fognak 
fenyittetni. ■— Majd ő főmga ő felsége és a httó-tanáes intózvényei- 
nek eleget teendő, magához hitta a bírót és jegyzőt, meghagyta ne
kik, miszerint úgy intézkedjenek, hogy a sarjadzó fiatal erdőkre nézve 
ártalmas állatok azoktól távoltartassanak, a kecskék pedig, mint 
azokra legveszedelmesebbek, elkobzás büntetése alatt semmiféle erdőkbe 
ne bocsáttassanak. Aztán felvigyáztassanak, hogy azok az utcai fákat
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meg ne rongálják, különben az ilyenek agyon lövetendők lesznek; azért 
rendelte ő főniga, hogy a kecskék a városon kívül egy külön felügyelő 
pásztor által őriztessenek egy külön helyen. — A bíboros főpap fel
hívja a tanácsot, hogy az utcákat tisztán tartani, a kövezetét, melyre 
a város oly sokat költött, kijavíttatni, azt téli és őszi időben a sár
tól megtisztittatni el ne mnlaszsza. Mindezek teljesítésével a tanács 
megbízta a városi kapitányt, ki ezen munkákra a közpénztárból fize
tendő emberek után látott azonnal.

Λ koldusokra nézve ő főniga rendeletéből más nap, azaz má
jus Ó-kén, nyomozást kellett tartani, és ha köztök idegenek találtat
nának, minthogy különben is azon parancsa a nrnlgú littó-tanács
nak, hogy azok a tekergéstől eltiltás,sanak és meg ne engedtessék 
nekik szigora büntetés alatt egyik helyről a másikra csavarogni, ha
nem kiki azon helyen, ahol elszegényiilt és tönkre jutott, segélyt és 
könyör-adományt keressen, s azzal megelégedjék, — azok a város
ból tű stint kiutasittassannak és lakhelyeikre toloneoztassanak. Hogy 
pedig az ily csavargók jövőre kizárva legyenek, a helybeli koldusok
ból három bíró rendeltessek, kik szorgalmasan felvigyázzanak, és ha 
valakit kódúim észreveszünk, hacsak a szentszéktől arra engedélyük 
nincs, innét azonnal elűzni el ne mulasszák.

A helybeli mészárosok részint azért, hogy a gödi puszta ha
szonbérlete két év előtt 2U0 ittál felemeltetett, részint pedig, mivel 
azon pusztán külön nekik barmaikat legeltetni megengedtetik, min
den egyes mészárszéktől, volt pedig már ekkor összesen hét, az ed
dig fizetni szokott másfél körmöd arany helyett ezentúl kettőt, (8 írt, 
40 dr) fognak évenkiut fizetni. — A. Na,szálhegy tetejéni tó, bogy a 
marhák tisztább vizet ihassanak, a tanács rendeletére május 0-án ki- 
tisztittatott. — 0 főmga nem csal·; a .jelen, hanem a múlt évben is, 
tapasztalta, hogy a város által oly nagy költséggel szerzett tűzoltó 
szerek Tukinssky György kamarás gondatlansága miatt elromolva az 
utcán szerteszét hevernek, ezt a május 17-ki ülésen kamarás! tisz
tétől felfüggeszti s az ő hanyagsága miatt okozott károkat fizetésé
ből megtéríttetni rendeli, úgy szintén a helyettesül kiszemelt Frcy 
Jakab alkamarást is annak fizetéséből akarta díjazni ő főmga. A ká
rok megvizsgálása, és ez ügyben teendő tudósítás végett a tanács 
kebeléből egy bizottságot küldött ki.

0 fomgnak mindenre kiterjedt figyelme. Így május 18-lei ülé
sen azon akarata olvastatott, mikép a kövezett utcák tisztasága kö- 
nyebb fentartása végett ki-ki az o háza előtt minden szombaton az 
utcát felseperje, a sarat és szemetet rakásra hordja, hogy a tovaszál- 
litásra oda rendelendő város kocsija azokat künyebben felrakhassa. 
E rendelet ellen vétők mindanyiszor 50 dénárral biintettetnek. — 
E városban az ebek elszaporodván, s azok veszettjei által többen 
megsértettek, s a veszettség többekre elragadván, c miatt, kikből hár
man már meghaltak, a többi betegen fekvőkre is még e sors vár, és 
minthogy az elszaporodott kóborló ebek miatt az utczákon járni is
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veszélyes, annyi sok ily állatra pedig a városnak szüksége nincs, a 
közbiztonság tekintetéből ő f'őmga azon intézkedést adta ki a május 
25-ki gazdászati ülés által, bogy ezentúl minden mészáros csak '-2, s 
minden házi gazda csak egy ebet tarthasson, és ezeket is csak köt
ve. A tanács kebeléből küldjön ki egy megbízottat, a ki sorban járja 
el a házakat és ha egynél többet, vagy azt nem megkötve találja, 
a tulajdonos minden kivétel nélkül 14 napi börtönre vettetik, és ha 
ez nem használna, kényszermunkára Ítéltetik. E rendelet május 26-ki 
ülésen hirdettetett ki, melyet is úgy játszottak ki többen, hogy ku
tyáikat a szőlőkben tartották, hol azok az érett szőlőfürtökben nagy 
károkat okoztak; miért is azok agyonlövetése elrendeltetett ét ottan 
tartásuk__szigorúan eltiltatott.

0 lomiga sajátkezüleg irt rendeletében, melyet Béesbe mene
tele előtt (,Szomltober Wolfgang két fogadott és a város négy lova 
vitték) jun. 9 én kiadott, meghagyta, miszerint, „a város utcái a ta 
nácsbéliek közt osztassanak fel, s ki-ki eszközölje, hogy a rábízott 
ntezában a vízlefolyásra árkok ásattassanak, ezek föntartassanak, 
fák ültettessenek és ezek gondoztassanak; a ki hanyag lesz, bűntettes- 
sék, és a mondottak az ő fizetéséből eszközöltessenek; a kiveszett 
fák helyett újak ültettessenek. Kinek-kinek szőlejében vagy föld
jén legyen egy darabka helye az cpcrfatmycsstésre. A bíró, a jegy
ző aláírásával minden évnegyedben tudósitványt fog beterjeszteni az 
iránt ő főmgnak, hogy a szabálypontok és rendeletekből mi tartatott 
meg s mi hanyagoItatott el és miért?“ Ennélfogva ezen jun. 12-hi 
ülésen az utcák a város tanáesbéliei közt felosztattak és felhozatott 
mikép az árva-ügyek jobb karba hozatala végett az uradalmi ülés 
a váczi születésű és nőtlen Keller Józsefet nevezte ki a több folya
modók közöl árvagoudnokúl, kinek a város pénztárából 40 írt fize
tése és az 1715. OH. tck. szerint az árvák industriális jövedelmeiből 
a hatodrész övé leend, de a városnál! GOÖ írtnyi tőkepénze hivatala 
bevégezteig biztonságul ott marad zár alatt s utódjai is, kik ezentúl 
az uradalom előleges tudta és beleegyezésével fognak választatni, 
hivatalba léptükkel ily óvadékot foknak beadni és minden évről külön 
számolni.

Spacirer Jalcab gyöpmester helyett, ki évenkint kijárandó 
illetmény mellett hét év előtt Vác.zra befogadtatott s utóbb a püspöki 
uradalom által is „pro ministro J u s t i t i a e azaz hóhérul szerződteti, 
be, de most Hont és Nógrád vgyék által e minőségben meghivatván, 
jobb ellátás reményében Yáczról elköltözendő volt, elmenetele előtt 
az általa ajánlott Weinhoff er Ferencet Esztergomijói fogadta be a 
tanács aug. 14-hi ülésen, a 17-hin pedig Bauer Adum budai cs. kir. 
hitrigyüjtőt, miután a tanács előtt ő felségétől nyert nyílt iratot elő ■ 
mutatta — A ssept. 28-ki ülésen félolvastatott azon tudósitvány, 
melyben ő főmgát értesíti a városi tanács arról, hogy a fönt egész 
terjedelmében közlőit s e főpap által kiadott hires szabványponto). 
mikép teljesittettek, ,s a mi elmaradt, mi oknál fogva nem történi
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meg. Azután az alsóvárosi elemiskolai épület eladásáról tesznek jelen
tést. — Az október 30-ki ülésen felolvastattak azon pontok és észrevételek, 
melyeket a közelgő városi tisztujitásra belső és külső tanács által meg
vitatva, a mlgos uradalomnak beterjesztettek.

Ezek 1-jében felhozatik, miszerint a tanács a legközelebb 
múlt 1769. évi tisztujitáskor úgy vélekedett, hogy előnyösebb lenne, 
ha a tisztviselők az ő kebeléből választatnának, s ez úgy is lön; 
ezt azonban most hátrányosnak ta lálják ; mert azok különféle ügyek
ben lévén elfoglalva, az ülésekről kimaradnak és több ügynek elin
tézése sokára halasztatik el. Szükségesnek látja azért a tanács, ha 
ama tisztviselők a tanácsonkivíiliekből leendenek választva.

A 4-dik pontban, miután a sz. Gál napjáról sz. Fcrncére át
tett vásár mind a városra átalán véve, mind a magán emberek és 
polgárok, mind pedig a külső kereskedők és mesteremberekre nézve 
igen hátrányosnak lenni tapasztaltatott, ismét a legalázatosabban 
megujittatik azon folyamodvány, melyet a város nevében a múlt 
1769. év vége felé ő fömga ő felsége elé terjeszteni kegyeskedett.

5. Az idegen borok behozatala ugyan eltiltatott, nehogy azok 
a vácziak neve alatt adatván el, ezek jó hírnevét megrontsák, De mi
vel némely polgároknak a külső boroknál egyebök nincs, miből adó
ikat fizethetnék, azért alázatosan esedeznek, hogy legalább az adók 
letisztázására elegendő borok hozattathassanak be, különben a köz
ségnek vesznie kell, és máskép is azon dézsmaboroknál, melyek más- 
honnét ide behozatnak, ama borok épen nem roszabbak.

6. Noha az alattomos bormérés miatt többen testileg, pénzbír
sággal és minden boruk elkoboztatásával gyakran példásan megbíin- 
tettettek, mégés e vakmerő áthágástól máig is el nem állanak, fő
kép pedig a káptalan alsó városában, mi által nem csak a városnak 
az „aranyhordó“-nál, hanem a mlgos uradalomnak is a „zöhl-fá“-nál 
nagy mérvben ártanak. Hogy tehát az ily viszszaélések és vakme
rőségek ezentúl elkerültetnének, némelyek azt vélik a mlgos urada- 
dalomtól alázatosan kikérendőnek, hogy minden egyes akó bor után 
fizetendő bizonyos dij fejében, melylyel a mlgos uradalomnak az, 
a mit korcsmáin elveszítene, az év bizonyos részében, mint némely 
püspöki városokban dívik, egyes polgároknak is a szabad bormérés 
kegyesen megengedtetnék.

7. Az uradalmi erdőkből kegyesen engedendő tűzifáért is 
alázatosan könyörög a tanács, azon hozzátevéssel, hogy a száraz és 
hullatag fák a mlgos uradalom részére ne vágattassanak ölbe, és ne 
hordassanak öszsze, hanem a szegény nép szükségére engedtetnék 
oda. — Kelt Váczott 1770. október 30-kán.

A mely iratot ő főmga nevében tek. praef. ur a tanácshoz 
átküldött, az az ő elnöklete alatt nov. 20-ki ülésen felolvastatott. 
Hangzik pedig ilyképen: „Gondos tanács! Tetszett ő fő ingnak a 
folyó nov. 3-ra ezen váczi tanács tiszta jitását kitűzni, de bizonyos 
okoknál fogva megváltoztatván ezen határozatát, mindkét tanácsot,
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a külsőt és belsőt üszszehivatta, és a tisztviselők mikép felelnek meg 
tisztüknek, adván mindegyik hibájának kifejezésére szabadságot, ő 
főmga maga megvizsgálta. Miket hoztak ott föl némelyek őfőmgnak 
és a melyek miatt azok szigorúan megintettek, azt már uraságaitok 
igen jól todják, t. i. Benkc István biró ur, mi panasz sem emeltet
vén ellene, megdicsértetek, és bogy tovább is a község megelége
désére vigye tisztét, kegyesen megintetett. Benedek István fő- és 
Drobny Adám aljegyző urak, hogy az ő hivatalukban oly hanyagok 
ne |egyenek, megintettek; Gyúr ász István perceptornak az adóhát
ralékok szorgalmatosabb beszedése meghagyatott; Tóth János kul
csárnak a pincékbeni tisztaság ajánltatott; Hyros Pál ur városi ka
pitánynak a polgárok iránti nyersebb bánásmódja nem helyeseltetek ; 
mindkét kamarás pedig: Tukinszky György és Frey Jakab, mivel te 
endőiket a város kárára nagyon elhanyagolták, keményen meg- 
feddettek.

A melyeket tavábbá ő főmga asm alkalommal kegyesen rendelni 
méltóztatott, azok ma uraságaitokhoz miheztartás végett átküldetnek, 
tudnillik:

1. Havonként vagy gyakrabban is, de bizonyos napon a kul
csár a város korcsmáit látogassa meg, vájjon a korcsmárosok min
dent tisztán tartanak-e, mértékük igaz, az italok nem hamisítottak, 
a hozzájok beszállókat a széna és zab eladásában szerfölött nem 
húzzák-e ? Minek úgy kell a jó rend tekintetéből elejét venni, hogy 
a piaci ár aránya szerint, az egy garason adni szokott egy adag 
szénának rendes egy fontnyi súlya, épen úgy a zab ára is mérsékelt 
nyereséggel állapitassék meg.

2. Nehogy, mint eddig szokásban volt, a korcsmárosok hát
raléka fölszaporodjék, minden egyes kimért hordótól az illető ára a 
korcsmárosoktól bevétessék.

3. A perceptor az évről-évre maradt hátralékokat pontosan 
részletezve leírja és az ily lajstromot minélelőbb a tanácsnak bemu
tassa, mely aztán az uradalmi tiszt jelenlétében a beszedhetőket a 
be nem vehetőktől elkülöníti, és hogy ezen utóbbiak hasztalanul a 
számadásokba ismét be ne vétessenek, egyszerűen kitörlendők. Ama
zok pedig, hogy minélelőbb bevétethessenek, valami jó módot kell 
találni ki. Minthogy pedig maga a perceptor, más dolgai miatt, ezen 
lajstrom elkészítésére oly hamar nem érne rá, mindkét jegyző az ő 
segítségére melléje rendeltetik, haladék nélkül hozzá fogván e mun
kálathoz; és mivel

4. A hátralékok beszedése nemcsak a perceptor, hanem az 
egész tanács gondjai közé is kell, hogy tartozzék, azokat évnegye
denként megvizsgálandják, és beszedésükre nézve, nehogy felszapo
rodjanak, kellő intézkedéseket tegyenek. És hogy a népnek panaszra 
alkalma ne legyen, midőn keményebb szavakkal a több évi hátralé
kokat beszedni kell, bogy magú le a tanácsbéliek is hátralékosak, ha 
valaki ezek közöl a kincstár részére adós, az tüstint akár készpénz
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zel, akár bormennyiséggel a tartozást lerója. A bírónak pedig mcg- 
hagyatik, hogy hallogatás nélkül teljesítse e kegyes intézkedést.

5. A perceptori fizetés emelése a jövő tisztujitásra halasz- 
tatik el.

6. A kamarás az 1769. évi számadásait 14 nap alatt elké
szítse, a tanácsnak bemutassa; mert a határidő eltelte után fizetése 
felfüggesztetik.

7. A városi vámos, Ke,seri Ferenc ellen emelt panaszok meg
vizsgálása, hogy hanyag és az átmenők elbocsátásában késedelmes, 
nemkülönben szerfölött iszákos, a következő tiszujitó ülésre halasz- 
tatik  el.

8. Az idegen koldusokat és csavargókat innét szorgalmat«- 
sabban tiltsa el, és hogy a meghatározott órán túl a vendéglőkben 
és korcsmákon a zene elhalhasson, serény gondot fordítson erre 
az illető.

9. Minden évnegyedben, t. i. máre., jun., sept. és dec. utolján 
a tanács a segédpüspök ő mlga elé öszszehivatik, amidőn a száma
dók kivonatai átnézetnek, és komolyan megvizsgál tátik, mennyiben 
tétetett elég a statútumok pontjainak, vagy azok ellen mi történt.

10. A tanácsbeliek főbb ünnepeken fáklyatartásra vagy a meny- 
nyezet vitelére sorban, a bíró által előre kinevezve jelenjenek meg, 
kikből, ha valaki törvényes ok nélkül elmarad, ahányszor ezt teszi, 
annyiszor fizetésükből egy forint lehuzattassék.

11. Ha valaki törvényes ok nélkül a tanácsból az ülésről el
marad, annyiszor fizetéséből egy forint vonattassék le. Miért a jegy
zőkönyvbe híven vezettessék be, kik voltak a tanácsbeliek közöl je 
len és kik nem. Ugyanez áll az állomásokhoz rendeltekre nézve is, 
ha ott meg nem jelennének.

12. Mi pedig a más hivatalokat viselő tanácsbelieket illeti, 
ha tisztük távollétöket szükségek, az mi büntetést sem vonjon ma
ga irtán.

13 A végrendeletek tevésénél az újon rendelt árvagondnok 
jelen legyen.

14. A tanácsbéliek mindegyike a rábízott utcákat, hogy az 
útak és árkok tiszták legyenek, szorgalmatosán gondozza, főképen a 
nagy kölséggel létesített csatornákat, hogy a víz jobban lefolyjék, 
sárral és potyadékokkal be ne töltessenek, ahányszor a szükség kí
vánja, gondosan megtisztogattassa.

15. Az elszáradt fák kiásattassanak és friss eperfák, vagy 
ezek hiányában más nemű csemeték is még ezen az őszön iiltettes- 
senek, melyek hogy annál biztosabban idúlhassanak a növekedésnek, 
nem vékony veszszők, hanem vastagabb facsemeték kerestessenek ki, 
azon gazdák gondjaira lévén bizandók, kiknek házai előtt iiltettetnek 
el, oly megintéssel, hogyha azok az ő hibáik miatt száradnak el, e 
miatt lakolni fognak.
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16. Az uradalmi tiszttartó háza melletti teljesen elromlott 
út igazítassék ki.

17. A polgároknak újra megtiltatik, hogy házaikat szalmával 
vagy náddal födjék és hogy belteikeiket karókkal kerítsék be.

18. A közbiztonság úgy kívánván, azon polgároknak, kiknek 
kéményeik nincsenek, pénzbírság büntetése alatt hagyattassék meg, 
hogy falas kéményeket emeltessenek.

19. Az elévült Stockinger-féle ügy bevégzésére Beicher Ferenc 
uradalmi perceptor, a városi biró, Tascbl András, a városi főjegyző 
és perceptor neveztetnek ki, kik az iránt minélelőbb ülést tartani fognak.

20. Kegyesen megengedtetik a városnak, mikép az uradalom
tól vett pincékre a piacon nem felemelt, hanem a földdel egyenlő 
ajtókat tétethessen, de úgy, hogy azok sem az arra járkelő kocsik
nak akadályul ne szolgáljanak, sem a piacot el ne rutitsák.

21. Ezentúl a polgároknak az uradalmi erdőkbőli száraz fák 
hordására adni szokott szabadalmi cédulák nem a tanács által, hanem 
az uradalmi irodából adattassanak ki.“

Egyébiránt a tanács által ö fömga elé alázatosan terjesztett s 
föntebb leözlött pontokra nézve a következő határozatok adattak ki, és 
pedig az

1-re, a melynél fogva a városi tisztviselők a tanácson kívüli 
egyénekből inditványoztatnak rendeltetni, végeztetett: óvás lévén 
téve arra, hogy az ily hivatalokat viselő tanácsbéliek tisztök ürügye 
alatt az ülésről el ne maradjanak, különben egy forintnyi bírsággal 
bűntetteinek, e szerint az 1769. évi tisztujitás megváltoztatása e 
pontban szükségkép elesik.

2. Vájjon a mlgos uradalom rendeléséből a dézsmálok az adó
fizetéstől mentesek-e ? e kérdésre ez a határozat: a dézsmálok régi 
szokását az adómentességre nézve már csak azért sem lehet megvál
toztatni, mivel az uradalom csupa kegyelemből sokkal több ujjon 
épült és az adó alá be nem irtt házat már több évek óta a város 
közpénztára részére adózni enged, melyeknek pedig inkább az ura
daloméba kellene fizetniük.

3. Hogy a tdő káptalan gabonadézsmája szállításakor szalma 
és szénával beszemetelni szokott piac tisztán tartassák, a prépost ur 
ő mlga a tisztelendő káptalan részéről az iránt a szükségeseket 
megteszi.

4. A sz. Ferenc napjáról sz. Gáléra átteendő vásárt illetőleg, 
minthogy az előbbi kérvény elveszett, újat kell beterjeszteni, mely 
ügy aztán ő főmga által előmozdittatni fog.

5. Az idegen borok behozatalára nézve: ami egyszer egyhan
gúlag elhatároztatott, azt egyesek kedvéért megváltoztatni nem lehet, 
és azért a polgárok az idegen borok behozatalától továbbá is, az el
kobzás büntetése alatt eltiltatnak.

6. Hogy a polgárok minden akó bor kimérése után fizetendő 
dij fejében szabad bormérési engedélyt nyerjenek, az meg nem adható.

Vúcs város története. 11. 7
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7. Az uradalmi erdőkből szabadon viendő száraz és hnllatag 
iákra nézve, bogy engedély adattassék, az intézkedések már meg
tétettek. _

És ezek oly végből közöltettek uraságaitokkal, bogy ő főmga 
mint földesúr kegyes parancsainak elég legyen téve, nem lévén azok
tól szabad egy hajszálnyira is, a legszigorúbb büntetés alatt, eltérni. 
A mai ülésen a latinál nem értőknek magyarul és németül magya
ráztassanak meg, és ezen tanácsülés irataival együtt a jegyzőkönyvbe 
vezettessenek. Kiadatott az uradalmi irodából 1770. nov. 20-kán, 
Oedinai Burján Sámuel praef. m. k.“

A rendeletek azonban nemcsak közhírré tétettek, hanem ar
ról is gondoskodva volt, hogy mégis tartassanak. így a nov. 2 9-ki 
ülésen, a tek. praef. urnák a tanácshoz érkezett meghagyása folytán, 
hogy a jövevény és csavargó emberek ldkutattassanak, háza előtt ki-ki 
fákat ültessen, az elszáradtak helyére friss csemetéket tegyen, és an
nak megvizsgálására, hogy a kémények jó rendben vannak-e, a ta 
nács kebeléből a tabán, felső, magyar és német negyedekbe felügye
lőket rendelt ki, oldaluk mellé adván az illető negyedmestereket. — 
Majd dec. 4-kén tek. praef. ur intő figyelmeztetése folytán a tanács 
tudósítást terjesztett be hozzá az iránt, hogy ő főmghoz azon nagy ke
gyességéért, melynél fogva a vásárnak okt. 4-ről e hó 16-ra történt 
visszahelyezését kieszközölni méltóztatott, köszönő iratot, Stiff el Já
nos ő cs. kir. fölsége udvari ügynökének pedig Bécsbe ezen ügyben 
tanúsított fáradalmai jutalmait! egy hordó bort küldött, lévén ennek 
a hajón szállítási dija 8 frt 16 kr. — Azon számos pontokra nézve, 
melyeket ő főmga ezen évi nov. 4-kén meghagyni méltóztatott, ezen 
ülésből tudósítást terjesztett elő az uradalmi praefectusnak a tanács.

Miután Kis-Vácz a Nagyba kebeleztetvén vissza, a városi 
perceptor teendői nagyon megsokasadtak, tek. praef., tiszttartó és hasz
nál’ urak jelenlétében 1771. febr. 6-án tarto tt városi tisztújító ülésen 
ő főmga akarata folytán Gyúrásé István perceptor ur fizetéséhez 2(1 
írt adatott, és igy készpénzbeni fizetése illetményén kívül, 150 írtra rú
gott. A felső város, illetőleg Kis-Vácz volt községházában, mely az illető 
mesteremberekből álló küldöttség által megvizsgáltatott, az ez által 
tett jelentés szerint 425 írtra becsültetett még a múlt évi szept. hó
nán, koronként lakóknak adatott ki bérbe, utóbb azonban többet Ígé
rőknek eladatni rendeltetett. — Hogy az eső, viz, hó stb. azon piacz 
alatti pincékbe, melyeket a város mintegy 5 év előtt a mlgos ura
dalomtól 500 frton vett, be ne hatoljon, azok környéke Jordán Ven
cel pesti kőrakó által kiköveztetni elhatároztatott, ki is e mai napon 
a munkához hozzá fogott. 0 főmga, mint föntebb említők, azon ren
deletet adván ki, mikép a tanács az e főpásztor által kiadott és egész 
terjedelmében közlött hires szabványpontjai mikép teljesittettek, er
ről minden évnegyed utolsó napján értesitvényt terjesszen a város ő 
főmga elé, ezt az első évnegyedre ezen 1771. május 6-tól keltezve be
adta. — A gyadai réteknek a kisvácziak közötti kiosztására jul. 5-ki
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ülésről a tanács küldöttséget menesztett ki, mely egyszersmind a köz
ségét is kijelölendi, s ezt a kis-vácziak fogják lekaszálni és behordani, 
a többi lakók hozzájárulása nélkül; mert ezek a város többi rétjeit 
tartoznak ez évben is lekaszálni és betakarítani,

Tek, praef. ur elnöklete alatt jul. 20-lcán ülés tartatván, ez 
alkalommal, minthogy ő fomgnak névnapja e hó 25-re esik és az egész 
tanács illőnek találná, hogy az teljes és méltó tisztelettel ünnepel
tessék, azért a kegyelet biztosítékául egyhangúlag rendeltetett, úgy 
tanácsolván és helyeselvén a mlgos segédpüspök ur, miszerint a ma
gyar és német polgárokból választassanak ki annyian a mostani idö- 
hez képest, midőn mezei munkákkal vannak elfoglalva sokan, és ara
tás végett nagyobb távolságra elköltözni szoktak, amennyien a ren
des katonaság mintájára szervezve egy magyar és egy német csapa
tot kiadnak, melyek azon idő alatt, midőn ő íőmga a templomba megy 
és ott időzik, diszszolgálatot teendnek. Kiválasztatott pedig a magya
rokból 52, a németekből pedig 50 polgár és azon idő alatt a tanács 
rendeleté folytán, a városház altányán a karmester vezénylete alatt 
zene is hirdette a nap ünnepélyét.

A tanács ssc.pt. 26-ki üléséből az iránt folyamodványt me
nesztett ő főmgboz, miszerint kegyeskednék megengedni, hogy a kö
vetkező október-hó 2-án a szüretelést általánosan megkezdeni lehes
sen. — E hó, t. i. ssept. 27-leélt, minthogy ő mlga parancscsa foly
tán tiltatik az idegen és lielybeni kereskedőknek a szegény itteni 
nép sérelmével és kárával a kiszabott idő előtti vásárlás, mi által 
csali a gabona és más élelmiek ára szökkentetik fel, a tanács érett 
megfontolás és tanakodás után azt határozta, a visszaélések és sérel
mek kikerülése végett, hogy szigorúan tartassák meg a kiszabott óra, 
melyen túl a kereskedők, kupeeek s üzérkedők vásárolhatnak.

Miután a régi .szállásháznak, melynek felső része már mint
egy hét év előtt eltöröltetett, alsó részét is haladéktalanul lebonta
nia kelletik a székesegyház téraránya miatt, úgy rendelvén ezt ő 
fő inga, és e dologhoz már hozzá is fogtak, a tanács nov. 15-lci ülésen 
arról kezdett a káptalan-városi küldöttel tanakodni, hogy legalább, 
ha már más kárpótlásért lilában folyamodnának, a lebontásból előke
rülő anyagoknak vegye a két város hasznát, s e végből vegyes küldött
ség menvén ki a helyszínére, az épületi anyagokat megvizsgálta, me
lyekhez annyiban van a káptalani résznek is joga, hogy midőn 4 év 
előtt egy vezénylő kapitány beszállásolhatása végett ezen épületben 
egy részt lakhatóvá kelle még tenni, ezen költséghez a nyolezadiság 
aránya szerint a káptalani város hozzájárult. — Prunner Györijy Ba
jorhon Freisiny nevű városából neje, hajadon nővére és 3 gyermeké
vel, mint elbocsátó levele mutatja Váczra származván el, it t lakási 
engedélyt kért; mire nézve a mlgos uradalomhoz utasittatott, és ad
dig is, mig azt innét megnyerné, a kis-váczi volt községházat bérelte 
ki, havonként egy frtnyi lakbért lizetendvén, mikép ez a dec. 3-Jei 
ülésen előfordult.

7 *
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A tanács a következő, 1772. évi január 2l-kén már felemlí
tette, mikép a közelgő tisztujitásra csak azon egyetlen kérvényt ter
jesztette a mlgos uradalom elé, hogy miután Kis-Vácznak a Nagyba 
történt viszszakebelezése által a perceptori teendők nagyon megsoka
sodtak, más jól rendezett városok példájára a közpénztár kezelése az 
adóbeszedéstől külön választatván, ez az u. n. „incassator“-ra bizat- 
tassék. Ennélfogva a jan. 27-hi tisztújító ülésen a perceptori tiszt
ben megerősíttetett Gyúrásé István, 120 frt évi készpénz-fizetés ha- 
tároztatván részére, egyéb illetményen kívül, adószedővé pedig Drobny 
Adám úr választatott meg, az eddigi aljegyzői fizetés biztosíttatván 
részére a szokott illetményekkel, aljegyzővé meg Morlin Ádám ur té
tetett. — Még ezen hó 11-kén a segédpüspök ő mlga a múlt évben 
betegeskedése miatt leköszönt vámos helyére Keller József urat ne
vezte ki, mint a nyelvek tudása miatt is a három folyamodó közt 
legalkalmatosabbat, megtartva e minősége mellett az árvagondnoki 
tisztet is. Jan. 31-Jci ülésen a tanács által kiadatott neki mint vá
mosnak a 7 pontra terjedő utasítás, a vámdijt, mutató tábla és a 
révpénz-tariffa is

A régi, lebontott szállásház ablakai, kulcsai stb. Vajser Já
nos kamarás ur felügyelete alatt eladatván, ide nem tudva a kápta
lani várost illető nyolczadrészt, jutott a püspökinek 74 frt s 40 dr. 
a nagy kapukat Jitter Gáspár vette meg 2 frt s 35 dénáron, mint 
ez a fébr. 7-ki ülésen emlittetik. — Ugyanekkor felhozatik, hogy 
Grein Jakab mészáros a kisváczi volt községházat 825 írton meg
vette. — A márc. 15-ki ülésből a tanács azon alázatos kérvényt in
tézte ő főmghoz, mikép azon szerzödvényt, melyet az évi adó és a 
többi, királyi javadalmaknak haszonbérletére nézve a város gr. Eszter- 
házy Károly akkor váczi, most pedig egri püspökkel kötött, és azóta 
egész máig megerősíteni kegyeskedett, azon bérletben ekkor is ke
gyesen meghagyni méltóztatnék azon évi 7000 frtnyi öszszeg tízeté- 
sével, mennyiben a város a segédpüspök ő f'őmga teljhatalmazottja 
és a tek. praef. ur előtt megegyezett. E kérelemnek ő főmga enge
dett oly meghagyással, hogy az évi 700 frt adó az uradalmi absolut 
jog elismeréséül évenként 5 írttal emeltessék. — A márc. 28-lá ülés 
iratai közt felhozatik, mikép az ezen évi tisztujitáskor a tanács ki
kérte Morlin Adám Írnokot, hogy aljegyzővé megválaszsza; de te
kintetes praef úr azon nyilatkozatot tette, hogy ő rá az uradalom
nak szüksége van s igy aljegyzővé Benke János tétetett.

A Váczra érkező főmgú bibornok úr elé küldendő lovasok 
kiállítása a jul. 30 ki ülésen Hyros kapitány urra bízatott, s a ne
gyedmesterek által házról házra hirdettetett, hogy mivel ő f'őmga 
holnaputánra váratik, kiki háza előtt az utcát tisztán tartsa. — A 
múlt napokon hirdettetvén az is, hogy miután a város, a tek. vgye 
kivetése szerint mintegy 10,000 verébfejet szerezni és azokat avgyé- 
nek minden egyes fejért egy dénár büntetés alatt bemutatni és át
adni köteleztetik, a tanács dec. 22-kén meghagyta, miszerint minden
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háztulajdonos 10, házat nem biró zsellér pedig 5 verébfejet tartozik 
a negyedmestereknek kézbesíteni, a városházán leendő átadás végett. 
Minthogy azonban a verebek lődözésében némelyek vigyázatlanok 
lévén, már több panaszok történtek, a házak, kertek, széna és szal
mával megrakott épületek körül a lődözés szigorúan megtiltatott.

Mielőtt ezen évtől megválnék, fölemlítjük, miszerint ö főmga 
az általa 1762. jun. 20-kán építtetni kezdett székesegyházat, melynek 
építése ezen 1772. aug. elején befejeztetett, mint müvei legdiesőbbjét ezen 
utóbb említett hó ló-kén, Nagyboldogaszszony ünnepén, roppant fény- 
nyél és pompával felszentelte. Az ünnepély leírását, mely ezen 1772. 
évi városi jegyzőkönyvbe, úgy mint azt maga ő főmga leírta, dec. 
30-ki ülésen, a 348. sz. a. ékes latinsággal egész terjedelmében be
vezetve van örök emlékül, és a püspöki lakban lévő uradalmi irat
tár Bublaféle Regestrumában is emlittetik (Nr. 10. pag. 377.) — 
ezen nagyszerű székesegyház történelmében magyarítva közleni fogjuk.

A belső és külső tanács a mlgos uradalomnak a közelgő tiszt- 
ujitásra 1773. jan. 20-ról azon előterjesztést tette, hogy célszerűbb
nek tartják, ha a kamarásság és kulcsárságra a külső tanácsbeliek
ből emeltetik valaki. Ez alkalommal azon kívánságát is nyilvánította 
a külső tanács, hogy kebeléből egy u. n. „szószóló“ (orator) nevez
tetnék ki, a ki, midőn a külső tanácsnak valami felmerülő ügyben 
szavazni, beszélnie kell, véleményét, nézetét kijelentse s annak nevé
ben szóljon. — Vácz város elöljárósága febr. 6-ról azon bizonyítványt 
terjeszti a tek. vgyhez fel, hogy gr. Migazzi Kristóf ő főmga elhatá
rozása és kegyességéből az adó, robotok, és más, a földesurat illető 
kir. javadalmak haszonbérletében az ő alázatos könyörgésökre meg
hagyattak s azért a mlgos uradalom ellen épen mi panaszra sincs 
okuk. — A jogilag dívó szokásnál fogva a püsp. uradalmi praef. ur 
elnökölvén a városi tisztújító ülésén az al áj a rendelt gazdatiszt urak
kal, amannak ilyenkor a város 6, emezeknek pedig egy-egy arany 
tiszteleti dijat szokot adni, a febr. 9-ki ülésen azonban takarékosság 
szempontjából abban állapodott meg a tanács, hogy a praef. ur em
lítette tiszteletdija ezután is kiadatni fog a régi szokás szerint, de 
minthogy a város különben is adósságokkal (és pedig több mint 
11,000 írttal) van terhelve, amennyire lehetséges kivinni, a többi 
uradalmi tisztek ama díjtól elejtetni fognak, e költség inkább a vá
ros egyéb szükségeire lévén fordítandó.

0 főmga a város jóllétét szüntelen előmozdítani igyekezvén, 
az ő parancsára meghagyatott a kamarásnak, hogy a tűzvész elleni 
szerek kocsiait minélelőbb kijavíttassa. — Ugyanezen máj. 2 l-ki ülé
sen szintén ő főmga rendelete folytán, minthogy a viz rohama elleni 
nagy költséggel létesített dunaparti falnak több helyen nagy része 
leomlott, nehogy későbbi helyreállítása még többe kerüljön, a tanács 
annak kijavítását elrendelte. — Mivel a város alsó végét érintő pa
takon! hidat, a zöldfa vendéglő közelében, még 1763. évben erős anya
gokból kellett volna elkészíttetni, de az akkori zavaros gátló körül-
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menyek miatt azt eszközölni nem lehetvén, most ő főmga meghagyta, 
hogy annak szilárd felépíttetése a legközelebbi hétfőn megkezdettes
sék s az utcai kövezet kitatarozására az illető mesteremberek részére 
30 irtot ajánlani méltóztatott, a szükséges köveket a város tartozván 
beszerezni. — A tanács jul. 2-kán fontolóra vévén a csekély vásári 
jövedelmet, a város adóssággali terheltetését, pénztára szomorú álla
potát, abban állapodott meg, hogy e körülményeknél fogva a segéd
püspökül’ ő mlga és a tek. praef. urnák eddig „vásári discretio“-rí! adni 
szokott tiszteletdijt mellőzendi, mennyiben ezt teheti és ahelyett 
„vásári ajándék“ címén más valamivel fog ama két urnák kedveskedni.

A vármegye jul. 16-lcán tudatja a városi hatósággal, hogy 
ha kiki az aránylag rá kivetett számú verébfejeket be nem mutatja, 
melyek e tanács által hozzá átteendők lesznek, büntetésül minden 
egyes ily hiányzó fejért egy hetest fizetni köteles leend. — E hó 
20-kán a gyepmester fizetése minden egyes állat megnyuzásáért, úgy
szintén a csatornák kitisztogatása és a hulláknak az utcákróli eltá
volításáért megállapittatott s a város részéről egy kocsi széna, és 
egyéb semmi, részére megajánltatott, keltvén neki egy lovat tartani. 
Az ekkori gyepmester Bolessál Antal csehországi származású volt, 
ki Váczra Körmöczről költözött át.

O folsége parancsa folytán, az újra kivetendő adók ügyében 
az aug.-hóban e végre kiküldött tisztviselők elvégezték ugyan az 
öszszeirást, és a kásáknak eddig még soha nem gyakorlott számokkali 
megjelölését, de mivel a haszonbérben tarto tt javadalmakra nézve az 
még be nem végeztetett teljesen, és azért a tanácstól értesitvény ki- 
vántatott, az az érintett aug. hó 28-kán következőleg terjesztetett az 
öszszeiró bizottság e lé :

„Püspök Váes városa esen kir. javadalmakat haszonbérli as 
uradalomtól, t. i. az évi négy vásárt, vámot, révet, két egész éven 
át hzsznált bormérést, Szór és Csörög, pusztákat, a melyekért betud
va az adót is, űzet évenként (5000 Irtot. Tehát a négy, évenkénti 
vásár haszonbérlete 2000 Írtra számittatik, melyekből tekintve a 
mostani szükebb viszonyokat, jó volna, ha 150 frtnyi hasznot lehet
ne számítani. — A vám évenkénti haszonbérlete, mint a szerződvény 
kötésekor az uradalom felszámításából kitűnt, 500 írtra tétetett 
melyből levonva a hidak építtetése, utcák kövezése, az utak szünte
lent. tatarozása, úgyszintén benn a városban tett, és ezen kívül te
endő beruházások költségeit és a tőkepénzek kamatait, hasznúi mit- 
sem lehet számítani. — A rév haszonbérlete, mely nincs meghatáro
zott számra téve, tudvalevőleg mi haszonra sincs, de mivel az ura
dalom a többi kir. javadalmait anélkül oda engedni nem szokta, azt 
is a város a többiekkel együtt haszonbérbe venni tartozik. Az egész 
éven át használt két korcsmái bormérés, t. i. az arany-hordónál, le
vonva a levonandókat, behoz a városnak 100 frtnyi hasznot, a sor
ház pedig 50 irtot; más két félévi korcsmái körmérés, t. i. a város
ház alatti 80, a fehérhajói meg 20 irtot jövedelmez.
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„A Szór és Csörög pusztákból a községnek mi haszna sincs, 
hanem a magán polgároknak, s ez is nem áll egyébből, mint csekély 
tűből, mely ha a polgárok közt felosztatik, a katonaságot rendesen 
szállító egy ily polgárnak 4 lova után ju t két kocsi széna, más elő- 
togatolóknak pedig egy kocsival. Vájjon ezt jótétemény vagy haszon
nak lehet-e venni, ha előbb a haszonbérleti dij kivonatnék, bizony
talan. Más haszon pedig az volna a nevezett pusztákból, hogy a 
kaszálás és széna öszszehordása után egy ideig, míg t. i. a fű tart, 
azon puszták legelőkké fordittatnak, melyeken csak a magán embe
rek igavonó marhái legeltetnek.

„A serfözödétől haszonbérlet címén évenkint fizettetik 1000 
írt, melyből levonván a levonandókat, t. i. a haszonbért, árpa, ölfa, 
komló árát, az épületek fentartási költségeit, a mintegy 12,000 írtra 
könnyen tehető tőkepénz kamatait, a különféle javításokat, eszközök 
igazítását, lovak tartását stb., a nyereséget alig lehet 100 írtnál 
többre tenni. — A gödi pusztából, melyet a város a gödöllői urada
lomtól haszonbérel 2060 írton, semmi más nyeresége sincs, minthogy 
a tehén-csorda a váczi határban levő csekély és alig valami becsű 
legelő miatt, főkép az őszi és tavaszi időben és nyáron is a vásárok 
után, melyek alatt a legelő minden része megfogyatkozik, a vásári 
barmok által felemésztetvén, ugyanazon pusztára szokott naponként 
kihajtatni.“

A gondos tanács, letdöben lévén már a gödi puszta haszon
bérletének hat évi tartama, 1774. jan. 29-ről igen szivreható folya
modványt intézett az Istenben elhunyt gr. Grassalhovics ő nmlga 
özvegyéhez, alázatosan kérvén, mikép a következő sz. György nap
jától számítva, a nevezett pusztát a váczi eddigi jó haszonbérlőinek 
ismét oda engedni, azon darab plágával együtt, melyet a boldogult 
gróf ő nagyméltóságától városunk már külön bérlet címén 3 óv óta 
bírt, méltóztatnék. E darab föld szomszédságában s határa szélén 
fekszik, s ekkor az hallatszott, hogy a dunakeszieknek lett volna 
már kiadva. — Tek. Burján praef. ur márc. 20-ra a tanácsot és az 
előkelőbb polgárokból többeket meghiván, értésökre adta, mint az 
ülés elnöke, hogy a mlgos uradalom ragaszkodván az ősi szokáshoz 
mely szerint itt minden év elején tisztujitást kell tartani, ez azon
ban most kivételesen a jövő évre halasztatik azon fontos oknál fogva 
hogy ö cs. Jár. felségeik a jövő augusztus hóban Váczot ismét meglá
togatni szándékozna1c, mint ezt 1764. évi augusztusban is tették, ami
dőn mindazok, mik ő felségeik iránti tiszteletből tétettek, igen jól 
sikerültek, és még most is nagy részt az azokat oly szépen rende
zett urak volnának a hivatalokban, hogy az ünnepélyes tisztelgések 
most is majd jól üssenek ki, ezen évre elkezdve a bírótól egész vé
gig, a jelenvolt segédpüspök ő mlga által az uradalom nevében 
mindnyájan megerősittettek és ebbe a tanács és a gazdák is örömest 
beleegyeztek.

Az ápril 8-lci ülésen felemlíttetett, mikép a kisváczi község
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egy kása, melyet eddig a pásztorok használtak lakúi, úgy kívánván 
a közszükség, egy utcanyitás végett lebontatott és az anyagok az 
útból elhordattak, az uradalom parancsára, különben is már oly ros
katag volt, hogy a kijavítást meg nem érdemelte volna. Azért azon 
könyörögtek a kisváczi lakosok, hogy a pásztorok egy más közös 
házba, mely az előtt szállásháznak neveztetett, szállásoltathassanah 
b e ; de kérelmüktől elüttettek, minthogy ezen ház is, mint fölösleges, 
áruba bocsáttatott.

A tanács által 1775. jan. 25-kén a városi kapitányi és őr
mesteri tisztség, melyek különben is nem rég hozattak be, takarékos- 
sági tekintetből, egy időre megszüntetett a község ismételt kérelmére, 
s addig is Jerovlauszky Gáspárra ruháztatott ama két tisztség teen
dője „hadnagy“ név alatt. — A tisztújító szék alkalmával, mint ez 
a jan. 26-ki ülésen felolvastatott, a község bizonyos indítványokat 
tett, melyeket a tanács kérvény-alakban a mlgos uradalom elé te r
jesztett. E  13 pontra terjedő beterjesztvényböl csak ezen érdekesebbe
ket közöljük:

1. Kéri a tanács, hogy a 12 külső tanácsbéli helyett a község
ből 30 személyt választani szabad legyen, kikkel akár az uradalom, 
akár a város részéről gyakran előfordulható fontosabb dolgok és ügyek, 
valamint azok fölött is, melyek a várost akár általán, akár annak 
egyes lakóit, hasznát vagy kái'át illetik, tanakodni lehessen.

2. A község a szegény nép sérelmét, melyet szüretek alatt 
mind a két sekrestyés által gyakorolni szokott erőszakos borkövetelés 
miatt tapasztalni kénytelen, adja elő, amily nemű bormennyiség csak 
a felsőnél 1772. évben 200 akót meghaladni mondatik, és alig volt 
valaha 100 akó alatt, sőt azt hangoztatta, hogy 60 vagy 70 akót meg 
;:em köszönne. Minthogy tehát tovább ily viszszaélést eltűrni nem le
ltet, azt eltöröltetni kéri.

4. Esedezik a szántóföldek uj felosztásáért, minthogy ezek 
már évek óta zavarban vannak, hogy ebben is az adózók között az 
igazságos arány fentartassék, már csak azért is, mert ez ügyben bi
zonyos Aispergh mérnöknek már 10 év előtt a város pénztárából 300 
irtot kellett fizetni.

5. Hogy az adósságokat tisztázni lehessen, apasztani kell az 
• lkerülhető kiadásokat; azért eltöröltetni kéri a város az uradalmi 
és városi tisztviselőknek adni szokott márciusi sert és ürmös bort.

6. Úgyszintén ide érti azon bort is, mely idáig a tisztújító 
és megerősítő szék alkalmával évenként a népnek adatni szokott és 
16 akónál is többre ment.

7. A község az orvos fizetésére nézve nem ok nélkül panasz
kodik, nem tudván, mért köteles a város ezt annak adni.

8. Azért is könyörög, hogy a szüretek alkalmával évenként 
a dézsmáló uraknak adni szokott 88 írt s 90 dr, valamint a 80 s 
még több forintra is rúgó ebédek, melyek nekik a bárány- és gabna- 
üzedeléskor adatnak, a mlgos uradalom által eltöröltessenek.
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11. A vámdij csak készpénzben szedettessék.
12. Vásári alkalomra perselyekhez kirendelt városi tanácsbe

liek ne merészeljenek magoknak az állomási pénzből cukrot és kávét 
venni, miután ez eddig sem volt szokásban.

Az ápril 19-ki ülésen előfordult, mikép Legindi János kis- 
váczi, katbolikussá lett lakos a községnek egy ottani házát 308 írton 
megvevén, minthogy a kath. hivektőli távolság miatt annakelőtti há
zára kath. vevőt nem talált, a segédpüspök engedélye mellett Bor
bély György kálvinistának eladta. — A praef. ur rendeletére a kis- 
váczi és gyadai határoknak a következő napon történendő megtekin
tésére a biró s főjegyző urak, Kis-Váczról pedig Szíjgyártó Mihály, 
Kurdi Mihály, Pap András és Együd János küldettek ki ápril 21- 
hén. — Máj. 5-lci ülés iratai közt említtetik, hogy a községből né
hánynak kérelmére, a márc. 30-dik és következett napokon tartott 
urszéki ülés által rendeltetett, mikép a város számadásai, mit honnét 
vett be, és mire adott ki, főkép Benke István úr bírósága alatt, kö
zöltessenek a községgel és megvizsgáltassanak, azért tek. praef. ur 
erre május 8-hát tűzte ki, oly meghagyással, hogy minden negyedből 
kettőt bízzon meg a község, a kiket akar, de a dologhoz értőket, hogy 
az időt hiába ne töltsék.

A május 24-hi ülésen előfordul, mikép gyepmester s egyszers 
mind hóhérul Győrből egy Ilalla Simon nevű ember ajánlkozott, az 
előbbinek Váczról történt elköltözése után, s minthogy rá szükség- 
volt, az uradalom által is befogadtatott. — Mária Teréz ő cs. s kir. 
felsége 1775. jun. 23-ról keltezett nyomdai szabadalmat adott a Vá- 
czott letelepült Ambró Ferencnek, mely is ezen évi jul. 31-kén s 
Pesten tartott megyei gyűlésen kihirdettetett, s ez volt Váczott az 
első nyomda, melynek történelmét a maga helyén körülményesebben 
közleni fogjuk. — A városi hatóság jul. 21-kén az iránt folyamodott 
a segédpüspök ő mlghoz, hogy az aratók részéröli kilenced és tized ne 
természetben szedessék, hanem, mint az előbbi években volt szokás, 
készpénzben megváltani engedtessék meg. E kérvényre a segédpüs
pök kegyességéből tek. praef. ur a kért engedélyt jul. 29-kén meg
adta, de csak ezen évre, minden a jövőrei kihatás nélkül. — A ta 
nács sept. 23-ki üléséről következő előterjesztést te tt az előbbi évek 
alatt lebontott régi szállásházra nézve ő főmagasságának:

„Főmgú és főmlgú úr, a sz. r. egyház bibornoka, a sz. r. bir 
hge, legkegyesebb urunk! Főmgod parancsára, a régi szállásház árát 
illetőleg, melyet a székesegyház prospectie, és ez előtt nyerendő tér 
miatt egyrészt, másrészt pedig azon épület miatt, melyet a kegyes- 
rendiek nemesi tápintézetül terveztek, eltörölni és teljesen megszün
tetni kellett, — a következőket terjesztjük főmgod elé a legalázato- 
-abban, tudniilik: Annak felső része, midőn főmgod parancsára 1765- 
ben a helybeli mesteremberek által megbecsiiltetett, 1262 frtra, az 
alsó rész pedig gr. Esztcrházy püspök alatt, mint hitelesen előada- 
tik, ugyanazon székesegyház teréni többi lebontott házakkal együtt
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megbecsültetve, 1600 írtra tétetett. Azon alsó rész 1767. és 1768. 
évekbeni kijavítására, midőn oda a CaramelU-ezredbóli bizonyos ka
pitányt kelle behelyezni, 628 forint f'ordittatott. — Tehát az egész 
szállásliáz teljes ára tenne 3488 irtot. Ezen üszszegből a pincéért 
a kegyes-rendiektől bevétetett 300 frt; maradna tehát még 3188 
írt. Minthogy pedig mind a felső, mind az alsó rész anyagait meg
kapta volna a város, melyek nagyobb részben csak cirádanyagok- 
ból állottak és oly fákból, melyeknek alig lehetne valami hasznu
kat venni, mégis azok mind, ha a ház háborítatlanul fennmaradt 
volna eddig, és ki tudja, meddig állhatott volna még kevés ta 
tarozással, mily értékűek lehetnek, főmgod legbölcsebb tetszésére 
bízzuk és kegyesssége elé terjesztjük. Püspük-Vácz város bírája és 
tanácsa.“

Előkerült az is a sept. 30-lci ülésen, hogy a múlt tisztujitó- 
szék előtt, alatt és után is, mily rút zendülést és zenebonát indí
tottak némely gonosz akaratú, zavargó és nyugtalan fejű emberek itt 
a városban, nemcsak a tanácsot és némely magán embereket igye
kezvén meggyalázni, hanem még a mlgos uraságot is megsértették. 
Gonosz törekvéseiktől pedig nem hogy elállottak és botrányos kihá
gásaikat megbánták volna, sőt kérvényükkel még Becsbe ő Fölsége 
elé is folyamodtak és feltolakodtak négyen, köztök lévén Kép János, 
a zenebona legfőbb indító oka és kezdője. 0 főmga pedig nagyon 
szivére vette, hogy az ő, mint földesurok, elmellőztetésével, a kelle
metlen ügyet épen magához az uralkodóhoz vitték ! — Az old. 26-ki 
ülésen említtetik: Mivel Salbe eh Károly segédpüspök és nagyprépost 
úr szepesi (első) megyés főpásztorrá lön kinevezve, s ennélfogva a 
jövő 1776. év elején Váczról elköltözendő lévén egyházmegyéje szék
helyére, azért felmondja a városnak azon 4000 frtnyi tőkepénzt, 
mely annál 6-tos kamatra elhelyezve volt. Mivel pedig ekkor a pénz
tárban ennyi pénz nem találtatott, kölcsön kelle azt előteremteni a 
városnak.

Esen 1775. évi februárban emlékül as utódok részére a kővet
kező tudósítás van a városi jkönyvbe bevezetve: „A most elmúlt év dec. 
havában iszonyú, emberi emlékezetet meghaladó idő óta nem látott, 
folyton eső hó borította el az egész vidéket, úgy, hogy onnét a leg
szomorúbbakat gyanítani, s a következő év elejét a tapasztaltabbak 
mint igen veszélyest kezdték sejteni. Az aggodalom nem is volt 
alaptalan; ugyanis a Duna ugyanazon hóban igen vastag jéggé tö
mörülvén, ezen hó 15-keig megmaradt ugyan a szilárd hidegségben, 
de folyton növekedve emelkedésében, mig a hidegség enyhülni kezd
vén, az olvatag hó a földekről és hegyekből nagy folyamokban ro
hanván le, a már önkényt megáradó Dunát szerfölött feldagasztotta, 
és az eddig kiáradó viz nagyságát majdnem megközelítette; midőn 
ime a következő nap hajnala hasadtakor, iszonyú dördüléssel, mint
ha az ég dörgött volna, talán folyását gátoltatni nem akarván, meg
törte a jeget, és egy kissé szabad folyást engedett a vizeknek, de
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déli 11 órakor (löd szigeténél feltorlódott, és a homokra emelkedő 
jég gátolta a folyást, és a midőn igy a szegény polgárok magokat 
a legnagyobb veszélynek kitéve lenni vélték, az akadályozott- viz 
visszatért az ismert mederbe, s ezt csakhamar elhagyva, az egész 
közeli földre annyira kiöntött, hogy mig az emberek aggódva néznek 
körül és holmiaik összeszedéséről gondoskodnak, ezen káptalani várós 
alsó részén, mely alacsonyabb fekvésű és a Dunához közelebb van, a 
legtöbb házat anyira elfoglalta, hogy mindkét városban 105 házat nagy
részt leomlasztott, a többit pedig nagyon megrongálta.

„Végre a harmadik napon, vagyis 17-kén, miután a sok és 
különbféle szomszéd helyeket iszonyúan eltemette és pusztította vol
na el, az egész Sz. Endre szigetén a kisebb Dunával egyesülve, mi 
dőn az erős szól által helyéből kimozdított jég a vizeknek szabad 
menetet nyitott volna, délutáni egy vagy két óra körül, a félelmen 
és nyomoron kívül mitsem hagyván hátra, a mindenki által óhajtott 
lefolyást megtartotta ugyan, de a házakon kívül a legtöbb emberek
nek holmiaikbau mily sok károkat okozott, azt felszámítani nem le
het ! Oh a hideg által e téli időben elcsigázottak nagy zavarukban mit 
tehettek volna az ő és vagyonuk megmentésére, a kik bizonyára csak 
a távolból nézték inkább holmiaik elveszését, és fájlalták inkább azt, 
semhogy megvédhették volna! Sokan ugyanis köznapi ruháiktól födve 
mások iparkodása folytán a halált kikerülték; az elöljárók paran
csára sok mindennemű marhákat a felső városból kocsikon behozva 
csáklyákkal szabadították ki.

„Azonban nyomorultan, a Mindenható gondoskodása folytán 
egy ember vagy nagyobb állat sem veszett el; de igen szomorú és 
nyomora eset volt az, hogy a legtöbbeknek gabonája, lisztje és min
den télre beszerzett tápcikkeik, másoknak meg mesterség! szereik és 
anyagaik, részint a viz, részint pedig a leroskadó házak terhei által 
jutottak tönkre és lettek liaszonvehetetlenekké, kiket, ha csak a jó 
lelkű emberek bőkezű segélye a szükséges táplálékkal el nem lát, éhen 
vesznek vala el, és nem csekély volt azok száma is, a kik ezekért ház- 
ról-házra jártak kéregetni. És a dolgok ezen alakját nem csak az 
ügymenetek naplói hirdetik, hanem a hét-kápolnánáli őseink által 
nagy költságekkel a Pest felé történő biztosabb utazás végett létesí
te tt és az e kor által bámult hid is, melyet a viz magassága a sz. 
szobrok felső részeiig egészen eltemetett. Ügy szintén a más hid u t
cácskáját is, mely a kegyesrendiek temlomától a városi serfőződe mel
lett a Dunára vezet le, elborította, annak partjától be az utcácska 
magasabb pontjáig s ama hídon a viz felé e feliratot helyezték el 
emlékül: „Altitudo Aquae 16-ta Februarii Anno 1775. notata

Végre a piaczra tekintő dunai hídon, Migazzi Kristóf fömgú 
lig és bibornok címere körül, ki ezen időben Váczott a püspökség 
örökös administratora és földesura volt, szintén megjegyezve lön em
lékül a vízmagasság. — Ezen „PRO M EM ORIA FU TU RO RU M l' 
külön ívre van írva s az 1775—1776. évi városi jkönyvbe beillesztve.
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— E szerény történelmi mű alkotója e sorokat épen fahr. 16-kán írva 
ki a nevezett könyvből, eszébe jutott, hogy épen akkor volt száz éve 
az itt szóban levő váczi nagy vizáradásnak, melynek erős rohanni 
jégtorlata a város és földesúr által nagy költséggel létesített s az 
előbbinek diszül, a Duna hullámai ellen meg védül szolgált 30 öl 
hosszú erős kőfalat is tönkre tette. Migazzi belátván, hogy a rév las
súsága csak a közlekedés hátrányára szolgál, azért ez akkor még 
bizonyára nem oly széles Dunán, mint Róka állítja, erős hidat vere
tett, ennek főjétől pedig be a városba födeles járdát, folyosót húza- 
to tt; de ezeket is mind megsemmisítette az 1775. évi árvíz és jég- 
torlat, sokáig érezhetők lévén a károk! — —

Tek. Burján Sámuel praef. úrnak az 177(i. jan. 9-ki ülésen 
olvastatott fel az e napról kelt átirata, melyben a tanácscsal tudatja, 
hogy a következő napon az ő elnöklete alatt megtartatni fog a tiszt
újító-szék, délelőtti 9 órakor veendvén az kezdetét a városházi terem
ben, melyre minden negyedből 15—20 előkelőbb gazda hivattassék 
meg, a kisvácziakat sem mellőzvén e l; de az ismert zavargó embe
rek meg ne hivattassanak, és ha a tanácsnak valami észrevételei vol
nának, azokat előre közölje vele.

Ennek folytán a felső magyar-negyedből ezek hivattak meg: 
Mrázik Mihály, Boros György, Kertész Pál, Együd György, Tordai 
Mihály, Pap András, Szíjgyártó Mihály, Kurdi István, Kurdi György, 
Gyepes János, Együd János, Virasztik István, Dombay Sándor, Ben- 
ke Ferenc, Rődinger Péter, Tóth Máté, Nagy Ferenc, Zweig Ignác, 
Rácz János, Fóris Ferenc, Kopitka József, Együd József, Molnár 
Sándor, Kis István, Sipos István, Szigetközi János, Kecskés János, 
Leszenszky János, Budai András, Hajnik János, Leitgeb Péter, Re- 
zetka Mihály, Obermann Mihály, Kozák János, Majer András, Ber- 
celi János, Schwarzl János, Rákóczi József.

A német-negyedből: Ernst József, Gál János, Nagy János, 
Talpas József, Mizser Pál, Heffendrüger Ádám, Melin Miklós, Fog! 
Mátyás, Regele József, Rózsa Károly, Bitterer János, Schwetz György, 
Yojtek Mihály, Remis István, Guba János, Fellner Sebők.

Az alsó negyedből: Pintér Pál, Lovassy Mátyás, Kalácska J á 
nos, Hanácsek János, Sághy László, Takács György, Mlinárik Mihály, 
Szőke András, Gavaldik Pál, Késmárki István, Galba Márton, Kraj- 
csik János, Schweitzer Ádám, Haulik György, Leitner János, Pozso
nyi András, Gál Péter, Pozsonyi Mihály.

A káptalani kúria előtti kút helyreállítását Naisz András febr. 
5-kén 105 írton vállalta fel olyképen, hogy abba két csövet helyezni 
köteleztetik, a két oldalról leendő vizhuzás*. végett. — A márc. 3-ki 
ülésen, ő főmga kegyes rendelete folytán, a segédpüspök és tek. praef. 
ur meghagyásából, a székesegyház prospeetje és téraránya miatt az 
előbbi években lebontott régi szállásházra nézve, hogy annak kár
pótlásáért mit lehetne kérni, köztanakodás után abban lön megálla
podás, hogy: jóllehet a múlt 1775. évi szept. hóban tett és ő főmga
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elé terjesztett előadásban azért 3188 írtok volnának feltéve, de mivel 
ezen összegben a mindkét város által az illető nyolczadisági arány 
szerint természetben elhordott épületi anyagok is bennfoglaltatnak, 
ezen összegből azokat igazi és méltányos értékben tekintve kivonni 
kellene. De mivel azon épületből már mi sincs fönn többé, és azért, 
amit szemmel látni nem lehet, azt megbecsleni sem lehet, csekélyebb 
értékben véve fel azon anyagokat. 688 írtra tétetnek csak, és igy a 
kérvény tárgyául maradna 2500 frt, mely öszszeg a mlgos uradalom 
elé terjesztetik e sorokban. Ehhez adva a mérnöknek 1764. évben 
kifizetett 237 frt s 92 J/2 drt, e két tétel öszszege 2737 írtra s 92 
Y2 drra rúgna.

Helybeli mesteremberek ö fölségének az országban körleveli - 
leg többször hirdetett tilalma ellenére, a múlt vasárnapokon kézmü
veikkel a kocsikat megrakván, 60 drjával számítva félfont viaszra 
büntettettek, és pedig a következők: Pintér János, Yadassy József, 
iíjabb Zuber János, Schidlik János, Gedey István, Keller János, Szé
kács Mihály, Stefánovic.s György, Geber és társa, Kovács György, 
Tanka József, Zelenka József, Simon Mihály, Kolosztonyi János, Táj- 
bér, Berczely János, Traxler Márton, Krebesz Mihály, öregebb Zuber 
János, Komik Ferencz, Bukalovits János, Strobl István, Sobaj Mi
hály, Való István. így őrködtek még ekkor az ünnepek és vasárna
pok megszentelése fölött, de volt is nagyobb áldás az emberiségen!

Ezen időben már mindenütt oda működtek a vgyei hatósá
gok, hogy hazánkban a selyemtenyésztés is jól jövedelmező forrássá emel
tessék. E tekintetben Váczott is elég élénknek lehetett mondani a 
törekvést; igy úpril 6-Jcáról a pvárosi hatóság nyugtát állított ki 
tek. Csabai/ László pestvgyei szolgabiró úrnak a felől, hogy anmlgú 
htitó-tanács által Pest, Pilis és Solt t. e. vgyék részére letétemé - 
nyezett eperfákból 2000-et valóban megkapott, melyeket alkalmatos 
és biztos helyen elültetni és fentartani kötelesek. E csemetékből 
1700 a püspöki és 300 a káptalani város részére esett. — A máj. 4 ki 
ülés az illető negyedekbe kiküldötte a fertálymestereket a selyem
bogarak és eperfák megtekintése végett, tartozván minden másod
nap gondosan megvizsgálni: váj jon mindkettőre megvan-e a kellő 
gond. — Az ápril 12-ki ülésen a káptalani város egy küldöttsége 
által tndósittatni kívánt az iránt, vájjon a kövezett díjból, melyet a 
nmlgú httó-tanács 3 krra tett, mivel a káptalani város is az ő ut- 
czáin saját költségén létesítette a kövezetét, és azt fentartani tarto
zik, az arányos nyolcadiságot a pváros kiadni fogja-e vagy nem? 
Mivel ezen ügyet a mindkét uradalom előleges tudta nélkül tárgyalni 
nem lehet, az érintett kérdésnek eleget tenni nem lehetett.

A káptalani városból Benovits Fái a püspökibe akarván át- 
köítözködni, ebbeli kérését a tanács jun. 18-ki ülésen azon oknál 
fogva is, hogy a sebészetből vizsgát nem tett, elütötte. — - Az előre 
gondoskodó tanács aug. 30-ki- üléséből kiküldeni határozott egy ta 
nácsbélit, hogy az a jövő héten, miután a gödi haszonbérlet ideje a
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következő sz. György napján lejár, Gödöllőre ránduljon, megtudandó 
ott az uradalomtól, vájjon 2060 rfrton továbbra is oda engedi-e az a 
városnak haszonbérletbe a gödi pusztát.

A városi tanács 1776. noo. 15-kén tartott ülése ügyiratai kosé, 
a 193. SS. a. a jkönyvbe vezette be azon úrbéri szerződést., mely a püs
pöki uradalom és város közt ezen pontok szeriül köttetett meg:

1. Van e városban, t. i. a püspöki részen, 842 ház,amelyek 
mindegyikétől földesúri adó óimén 1 irtot fizetnek az uradalmi pénz
tárba, két részletben, azaz: sz. György és sz. Mihály napjai körül.

2. A legújabban történt fölmérés szerint, van e város terü
letén 103 tV*lsessio, tehát öszszesen Sl '/ egész sessio oolonieális ta r
tozékai, melyek szekorezési munkái 4238 napot tennének, de ezekből 
az uradalom 1000 napi munkát elenged, és a többi 3238 szekeres 
munkát 20 krjával megválthatják, és az ily megváltásért 1079 írt, 
20 krt. fizetendőnek le az uradalmi pénztárnak angariális részletekben.

3. Van 5SS házas zsellér (lin|uilini domiciliati,) kiknek 18 
napjával számított kézi munkájuk 10,581 napot tenne, de ezekből le
engedvén az uradalom 1000 napot, a többi 9584 napi* kézi munkát 
10 krral megváltani s e váltság fejében 1597 írt s 20 krt az urada
lomnak angáriánként leolvasni fognak.

4. Van ezeken fölül tényleg 531 a!zsellér (subiiupiilini,) a 
kiknek kézi munkájok 12 napjával számítva 0372 napra rúgna, de 
ezekből is elengedvén 1000 napot, a többi 5372-től 10 krjával, vagy
is öszszesen 895 írt s 20 kron megválthatják, és az illető öszszeget 
szintén részletenként az uradalmi pénztárba befizetni kütekdesek.

5. Az urbérilcg clöirotl konyhai szolgalmak címén, minden se.s- 
siótól 48 krt vévén fél, a fönt említett 103 félsessio colonusaitól, esik 
összesen 65 frt s 12 kr., az ugyanannyi félsesio colonusaitól hornyára 
4 frt 4 */2 kr. tehát öszszesen 69 frt, 1 6 krt  fizetnek ugyanazon 
uradalmi pénztárnak.

6. A fonást, melyet a fönt kitett coloniealis sessiók az úr
béri szabályozás szerint adni tartoznak, t. i. a 163 félsessio cotónu
saira 3 fontjával esik 498 font, minden fontot 9 krjával véve 73 
forint s 21 krajcáron váltandják meg.

7. Az úrbéri 4-dik pont 4. 5. és 6. §. szerint, ha országgyű
lés tartatik, mérsékelt költséggel hozzájárulni köteleztetnek.

8. Valamint ő fölsége kegyes rendelete szerint, az utcák és 
utak kijavítása és föntartása minden helyet, helységet t. i. vagy vá
rost a maga körében illetne, úgy az utak ily kijavítását, minden a 
földesúriéi várandó kárpótlás nélkül tovább is- készségesen megté
tetni. tartozandanak.

9. A hoszszú szállítást, az úrbéri 3-dik pont, 12. §. szerint, 
az uradalom természetben maga részére tartja  ion.

10. A vadászást, az úrbéri 3-dik pont 17. §. szerint, az ura-
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dalom által adandó lőporral és golyókkal teendik, és az úrbéri 3-ik 
pont 12. §. szerint kiszabott büntetés alatt tiltatik a polgároknak 
fegyvereket és vadászkutyákat tartani.

11. Ha e város kebelében véghagyatékok merülnek fel, azo 
kát a polgárok maguknak nem követelik, hanem az rírbéri 6-dik 
pont 1. §. szerint, a foldesuraságnak jelentik be azokat.

12. Minden üsttől, ha azt az uradalom engedélye mellett a. 
polgárok valamelyike valóban használta, évenként két frtot fizet 
ugyanazon uradalmi pénztárba; de a pálinka eladása bármely colo
nus vagy házas-zsellérnek, a ki üstöt tart, itcénként vagy kisebb 
részletekben is, elkobzás büntetése alatt tiltatik.

13. A bor, mindennemű vetemények és gabonák, a föld más 
terményeiből (ide nem értve a házutáni kerteket), bárányok, kecskék 
és méhekből kilencedet fognak az uradalomnak adni, és azt oda, hova 
az uradalom rendelni fogja, e város területén helül, öszszehordani 
köteleztetnek.

14. Mivel a polgároknak e város hegységén szüleik vannak, 
és azért őket a bormérés törvényszeriileg sz. Mihály napjától sz. Györ
gyig megilletné, a mondott idő alatt két korcsmában, t. i. egy a 
városház alattiban, a másikban pedig, mely a várossal egyesitett 
Kis-Vácz részére számittatik, a „fehér hajó“-uá\, bort (a ser és pá
linka mérése a kir. javadalmakhoz tartozván) mérni fognak.

15. Szabad lesz ugyan bármely polgárnak, az uradalomnak 
elölegesen teendő jelentés mellett, a városból elköltözködni; de tilta 
tik bárkinek az itteni letelepülés az uradalom eloleges tudta és en
gedélye nélkül, és hogy a polgárok közül bárki az uradalom tudta 
nélkül a pénz elvesztése alatt telkeket és colonicális tartozékokat 
bárkinek eladni, elidegeníteni ne merészeljen.

Közöltük itt ezen úrbéri szerződési pontokat, hogy lássa az 
utókor, mily életviszonyok között forogtak az ősök s minők voltak 
a terhek, melyeket viselniük kellett, és hogy ezt tudván a késő ma
radék, a szerencsésebb viszonyok közötti könnyebb terheket annál 
békésebben viselje.

Mivel az ilyképen kötendő szerzodvény az előbbinél mivel 
sem könnyebb, hanem inkább súlyosabb lenne, a tanács és a község, 
hogy a város az előbbiben meghagyattassék, ő főmghoz egy igen 
szivreható folyamodványt intézett, a melyben a többi között felho- 
zatik, hogy mindjárt ő bge kormányzata elején azon szives hajlan
dóságot tanúsította a város iránt, hogy sokkal enyhébb lön az úr
béri szerzodvény, mint az rírbéri helyzet kívánta. Majd a szerződ - 
vény ajánlott pontjai némelyikére tesznek helyreigazító észrevétele
ket, kérvén végre az iránt ő főmgát, hogy az úrbéri tárgyakra nézve 
az uradalom 3500, a kir. javadalmakra nézve pedig 3505 frtnyi szer
ződési öszszeggel megelégedni kegyeskednék. — A város ezen kér-
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vényére, melyben a tanács és község azt kérik, hogy a város az 
előbbi 7005 frtnyi öszszeg mellett, melyet eddig az adó és a kir. 
javadalmak haszonbérlete címén évenként az uradalomnak fizetni szo
kott, meghagyatnék továbbra is, ő főmga ezen határozatot hozta:

„Az úrbéri kötelezettségre nézve sokkal enyhébb tartalmú, 
sem mint azt az úrbéri szabályozás kívánná, szerződvénytől el nem 
térünk. A nekünk mint földesuraságnak absolut rendelkezésünk alá 
tartozó kir. javadalmakra nézve pedig: hogy a mi váczi polgáraink 
megismerjék, mikép az ő írántoki atyai indulatunk és jótevői haj
landóságunk, némely polgártársaink, a mi alattvalóink hálátlansága 
miatt éppen nőm változott meg, és nem is akarjuk, hogy a jók sorsa 
némely zúgolódók miatt roszszabbá tétessék, hanem inkább, hogy a 
rósz akaratú vádaskodók beismerjék, mikép tőlök függ, hogy jóté
konyságunk részesei lehessenek, a kir. javadalmat, melyeket a város 
eddig tőlünk haszanbérben bírt, annak továbbra is, mig nekünk te t
szeni fog, haszonbérbe kiadjuk, és egyszersmind rendeljük, miszerint 
e kir. javadalmakra nézve, az általunk a mi teljhatalmazottunknak 
adott pontok és utasítás szerint, szerződvény köttessék. A haszon
béri öszszeg pedig az előbbi évekbeni fizetést csak 20 írttal múlja 
fölül. Kelt püspöki lakunkban Vácsott 1776. nov. 16-kán Migassi 
Kristóf, m. k. bibornok.

A város emelkedése koronként kereskedőket is vonzott ide, 
kik finomabb cikkeket árultak. így dec. 3-hán olvastatott a tanács
ülésen ő főmgnak azon hátirata, melynélfogva Barindelli Ambrusnak 
megengedtetik a püspöki városban csakis a galanterie-cikkek árulása. 
— A felső-városi hajósok hajóik téli állomásaira nézve megegyezni 
nem bírván, az uradalom és város által kiküldött biztosok ez ügy
ben, a te tt vizsgálat után, azon indítványt tették, hogy a Duna men
tén a hajók e sorban kövessék egymást: 1. Nyári György és András,
2. Varga István, 3. Nyári János, 4. Bodonyi András s 5. Együd Já
nos. E sorba ők is beleegyeztek, mely hogy állandóan meg is tar
tassák. a város jegyzőkönyvébe vezettetni rendeltetett.

A tisztujitó-szék 1777. jan. 'J-lcén megtörténvén, a tek. telj
hatalmú tiszt úr, a jelen volt polgárokat kegyesen megintette, hogy 
megemlékezvén, mikép ő főmga a szerződvényt ezen évre is alig érez
hető béremeléssel atyailag megerősíteni kegyeskedett, és azért az 
utcák tisztaságát és föntartását az útakkal együtt, mint a vám ha
szonbérlői, a szerződvény tartalma szerint, szemeik előtt tartsák és 
a legszorgalmatosabban gondozzák, mikép igy ő főmga kegyét a to
vábbi megerősítésre is kiérdemeljék. Aztán intette őket a kamat
törvény szigorú megtartására, mert az ezen rendelet ellen vétők a 
tőkepénzt és kamatot is elveszteni fogják. — Jan. 21-kí ülésen fel
olvastatott tek. Burján Sámuel plenipotentiarius urnák azon irata, 
melyben jelentetik, miszerint Benedek István úr, ki több éveken át 
a várost, mint főjegyző és senator szolgálta, uradalmi pénztárnokká, 
az ő helyére pedig Drobny Adátn úr perceptor senátorrá neveztetett
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ki, Benke János úr nyervén el a főjegyzői tisztet. A nevezett irat 
felolvasása után, az uj bíró, Tóth János, a plenip. úr által neki adott 
utasítás szerint, a városi tisztviselőket kötelmeik pontos teljesítésére 
buzdította.

Mikép a fchr. ló -hi ülés iratai mutatják, a jövő márc. 7-re 
a vgye által kivetett 6730 ló- és 3270 szalmadagot keltvén a város
nak a katonaság részére kiszolgáltatni, minthogy pedig enynyi kész
lete most nem volt, a vidékre küldött ki embereket azok beszerzése 
végett. Ekkor gr. Almássy Ignác tábornok ő nmlga volt it t beszál
lásolva ezrede egy részével, kiknek a város 100 öl fát szolgáltatott, 
melyek árát széna, zab és más ily szükségek födözésére kívánta for
dítani. — Az itt lakó hajósgasdák fenforgott civakodások kikerülése 
végett, az általok szállitandókra nézve egy, kilenc pontra terjedő 
szabályzat állapíttatott meg, mely az ápril 26-ki ülésen felolvasta
tott és a városi jkünyvbe vezettetett be. E szabályzati pontok tel
jesítése és a heti soros hajók megvizsgálása Kurdy Mihály őrmes
terre bízatott, kötelmévé tétetvén a romladozó hajót és annak gaz
dáját bejelenteni azonnal. A régi jó olcsó világ emlékéül felhozzuk 
itt, mikép, a 7-ik pont szerint, a Budapestre menőtől 4, az onnét 
viszszajövőtől pedig 5 krajcárnál többet követelni nem volt szabad 
a soros heti-hajó gazdájának. Ki az említett 9 pontok valamelyikét 
áthágta, hat forintra biintettetett.

Hulla Simeon gyepmester és bakónak saját kérelmére, jobb 
ellátás címén 10 kila gabona és egy kocsi széna ajánltatott meg a 
jul 22-ki ülésen s megengedtetett neki, hogy a város által az azon 
kívül az ily szolgálat-tevő részére épített házat lakhassa, oly föltét 
alatt azonban, hogy mig abban tartózkodik, saját költségén leend 
azt köteles kijavíttatni. — Magyar és német nyelveken kihirdette- 
tett a piacon aug. 19-kcn, hogy a kofáknak szárnyasokat és egye
beket, vagy bár miféle gyümölcsöt is déli 12 óráig venni nem sza
bad, pénzük elvesztése a la t t ; amiért is avégre szerzett zászló min
dennap a kiszabott időig a városházán kitüzetik. — Részint a nagy 
szárazság, részint a vidékeni sok tűzvész miatt a város u. a. aug. 19-hén 
kihirdettette, hogy minden udvarban kádak és edényekben vízkész
let tartassék. Mivel azonban a tanácsnak értésére esett, hogy a múlt 
éjjel a helybeli tdő sz. ferencrendiek kolostora udvarán is két csomó 
tüzkanóc találtatott, azért is minden eshetőségre e hó 30-Tcán még 
behatóbb intézkedéseket tett, és a város minden egyes utcái és he
lyei őrizetére a tanácsbelieket, tisztviselőket, negyedmestereket, haj
dúkat és másokat is kirendelt, hogy a rajok bízott területen őr
ködjenek.

Tek. plenip. úr a non. 25-ki ülésen megjelenvén, különböző 
ügyekben 9 pontra menő intelmet és jó utasítást adott a tanácsnak 
miheztartás végett. Ezek hatodikríban is nagyon hangsulyoztatik az 
áldott béke föntartása a tanácsban, és hogy a kik a város kormány
zatára rendelvék, minden tetteikben mérsékeltek és kötelmeiknek

Veíca város története. I I .  8
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megfelelők legyenek, a kihágásokat gondosan kerülvén. A hetedikben 
meghagyatik, mikép Vajser János kamarás úrnak számadásai nem 
lévén rendben, addig is, mig a többi számadókkal együtt ez ügy is 
elintéztetik, az elmarasztalt öszszeg erejeig, a városi pénztár bizto
sítása végett zár alá vétessék.

Minthogy a szőlőkben alig kezd érni a gyümölcs, már is te
temes károk szoktak okoztatni, a teljhatalmú urad. főtiszt úr azok 
elhárítása végett a városi tanácscsal tanakodván, 14 pontból álló 
igen beható óvintézkedést szerkesztettek és hirdettek ki 1778. jan. 
15-kén, melyek nagyon célszerűeknek bizonyúltak be. — A febr. 10-ki 
ülés iratai közt olvashatni azon kérvényt, melyet a tanács a legkö
zelebb Pesten tarto tt vgyei gyűlésre Taschl András tanácsbeli és 
Senke János főjegyző urak által leküldött. E kérvényben felhozatik, 
hogy a város nagy országútban lévén, egész éven át az itt átmenő 
katonaságnak mily sok széna- és zabadagot kell kiszolgáltatni a vá
ros nagy kárával, s ezek kiadása annál terhesebb, mivel a város ha
tárának csekélyvolta miatt ama természetieket é\renként legalább is 
1000 frtnyi beszerzéssel kell megtoldani ok. Felhozzák aztán, hogy a 
már majd 10 év óta itt szállásoló tábornok nraknaknak 15—16 sze
mélyből álló őrségük számára mintegy 6000 széna-, zab- s szalma
adagokat, fát és' más szükségeseket kell kiszolgáltatniok, azért ké
rik a tek. vgyét, hogy könnyitésökre valami módot találni mél- 
tóztatnék.

A bíró a köröztetett kir. intézvényből megértvén, miszerint 
a pestvármegyei helységek, területük aránya szerint nagyobb alkatú 
kancákat és méneket tartanak, mely intézvénynél fogva, részint azért, 
hogy nagyobb alkati! lovak a terhek vitelére alkaímatosabbak; ré
szint pedig hogy ő fölségének a katonaság részére szükséges lovakat 
kellvén beszerezni, a pénzzel inkább saját országait kivárnia boldo
gítani, mint az idegeneket, a lakosokra nagy haszon háramlanék; 
minthogy e városra két mén és 28 kanca volna kivetve, a tanács
csal tanakodni kezdett egy lótelep állításáról, s noha a határ szűk- 
voltánál fogva ez a város nem kis terhére lenne, nehogy az mondat
hassák, mintha ő főlsége kegyes rendeletét a város megvetné, az ez 
iránti hűség bebizonyitásaúl ama lótelep a gödi haszonbérleti pasztán 
rendeltetett felállittatni az ápr. 21-hi ülésen.

A tanács sept. 4-ki ülésén olvastatott tek. Burján Sámuel 
plenip. úr által átküldött s e hó 3-kán kelt 10 pontra terjedő utasí
tás az árvaügyekre nézve, melyeket illetőleg a nevezett uradalmi fő
tiszt azt rendelte, hogy azok megmagyaráztassanak, a városi jegyző
könyvbe vezettessenek, s aztán a város hivatalos pecsétje alatt mi
heztartás végett az árvagondnoknak kiadattassanak. — A püsp. és 
káptalani városok együttesen folyamodványt intézvén ismét a vár
megyei közönséghez, előadják, miszerint már több évek során át a 
tek. vgye biztos urait nagy költséggel fogadott szállással látták el, 
most is egy raktári tisztet 4 s utóbb több embereivel, úgy a vgyei



115

alszolgabirót, ki itt az ö fölsége részére az ország több vgyéiből ide 
szállítandó zab fölmérésénél tanúbizonyságul működik, azokat lakás
sal, fűtővel, ezt pedig még élelmezéssel is ellátni és neki a város 
szolgáiból oldala mellé mindig kelle egyet az ő szükségére rendelni. 
Mivel pedig mind e terhellek viselésére a nevezett városok nem kö
telesek, kérik a vgyét, hogy e nehéz sorsukon könnyíteni ne terhel
teknek. — Erre a vgye dec. 2 -ki üléséről azon választ adta, hogy 
egyedül az oda rendelt biztosnak a városok csak is hajlékot adni 
tartoznak, a vgye által nyújtandó kárpótlás fejében, de élelmezést, 
világitót és fát szolgáltatni épen nem kötelesek.

Plenip. ur a várossal azon szívességet tette, hogy a 4 üres
ségben lévő senátori állást a közpénztár jobb karba hozatala végett 
néhány éven át betöltetlenül hagyta. De mivel a senátorok legtöbb- 
nyire már hajlott karúak és betegesek is lévén, nehogy a váos ügyei 
tovább is hátramaradást szenvedjenek, 1779. jau. 12-kén egy állo
mást függőben hagyva, a többi hármat betölteni rendelte tek. plenip. 
ur, s noha e betöltést több évi gyakorlat bizonyítása, de ő felsége 
nem rég kiadott határozata szerint is egyenesen az uradalmat illeti, 
azonban a név. tek. plenip. ur, hogy azon jó hajlandóságát, melyet 
eddig is minden lehető esetben a nép iránt készségesen és bőven ta 
núsított, továbbra is kimutassa, a németekből hármat, a magyarok
ból pedig ötöt jelölt ki, hogy azokból, és pedig egyet a németekből 
kettőt meg a magyarokból a nép tetszése szerint válaszszon, kiket ő 
aztán megerősíteni fog. így lett a németekből Trailer Márton, köz
felkiáltással megválasztva, a magyarokból pedig 'B&ike, János főjegyző 
és Sk riport János több évek óta főkamarás. Ékkor a senatust ezen 
tagok képezték: Tóth János, Vajser János, Gyuráss István, Drobnyi 
Ádáin, Slcripeips János s Bailee János a magyar részről, a németről 
]ledig: Taschl András, Stoekinyer Ferenci, Stolts Antal, Tukinssky 
György, Ttaxier Márton. —  Vajser János ur a kicsapohgó hadnagy 
helyett város kapitányává választatott meg, mely tiszte tekintetéből 
senatori fizetése 50 írttal emeltetett fölebb és egy pár csizmával.

A tisztujitás a legnagyobb békességben bevégződvén, tek. 
plenip. ur, a közjót illető és a tanács által megtartandó, 20 pontra 
terjedő intelmet adott elő, melyek a városi jkönyvbe magyarul ve- 
zetvék he. Ezek 8-ha így szól: „ As ollyatin terhes állapotokban, mely- 
li/ek külön oson as égést város javát vagy kárát illetnék, as külső Tanács, 
rs as Kösségbűl 20. 20. jobb sorsit gasdák be hioattassanak, és a mi
ket, ha helyeseknek találtatnak, átok végesnek, as Tanács által megerö- 
siUessenekJ — A 0-dik: „Kamrássá", Kultsárság minden holnapnak 
végivel a rendelendő Deputátnsok által megvisgáltassék, kik is a 
legközelebb tartandó »Sessióban, mitsoda gondviselés alatt a major
ban fa, széna, szalma etc., pinozében Bor, pálinka hordó etc. ta rtas
sanak, relátiót tegyenek. — Ezen intelmi pontok nagyon gyakorla
tiak lévén, jó hatással voltak a közügyek előmozdítására s a jólétet 
nem kissé emelek.

8*
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Ezen januárhó 7-kén s a köv. napokon tartott urszéki ülés 
ezen parancsot adta ki, mely a tanács jan. 13-ki illésén olvastatott 
fel és hirdettetett ki: „Most múlt napokban tartato tt Mlgos Uraság 
Székinek hatalmával parantsoltatik mindeneknek, hogy mivel itten a 
tórvinytélen fölös interesek szokásban vannak és alkalmasint meg rög- 
söttek, ezen rósz szokásoknak eltávoztatására ezen túl senkinek Tör- 
vinyes 6 pro Cento interes fölött akár ajándékokban, akár más natu- 
rálékban, vagy egyéb Szín és praetextus alatt többet adni ne meré- 
széllyen. Ha pedig egy Néméllyek adósaiktól a Türvinyes Interes 
fölött valamit ki zsarolnának, az a károsítottál™ak az adósság le 
íüzetésiben számitasson. Sign. Vadi 11-a Jan. 1779. sub sede Ihili: 
Fogarassy Gábor Mlgos Váczi Püspökség Fiscálissa.“

Külső tanácsbeliekből választattak és feleskettettek jan. lö 
kén: Hajnik János, Szalag Mihály, Kis István, Herrl Mátyás és Ke
gele József. — Harminc férfiakiil ezek szemeltettek ki, és pedig a 
magyarokból: Zsilka Tamás, Nagy Mátyás, Melis György, Stephano- 
vits György, Obermann Mátyás, Welser Sebestény, Tóth Máté, Nagy 
Ferenc, Rákóczy József, Rózsa Imre, Pozsonyi András, Talpas Jó
zsef, Yály Ferenc, Papp András, Együd Ggyörgy, Szíjgyártó Mihály, 
Kecskés János, Berczely János, Takács György, Pozsonyi János; 
németekből: Zweig Ignácz, Krenbart, Platnetz, Dolezsál, Hefenträ
ger, Gamel, Kukumusz, Kernikker és Stickker. — Buck András urad. 
írnok a városház nagy teremét az ifjúság bálhelyiségeiil kérvén, mi
vel a kávésnak sem engedték oda, nehogy az átellenben lakó püs
pök ő mlgának és az angol-kisasszonyoknak alkalmatlan legyen, 
részint pedig, hogy ezen zavargó időben az ellenfélt követőknek al
kalmat ne adjon a tanács megszóllására, a  jan. 26-ki ülésen a terem 
oda nem igértetett, hanem a szállásházi.

Ugyanezen hó 29-kén fontos ügyet intézett el a tanács, t. i. 
értésére esvén, hogy a várostól több fizetést húzó bábaszszonyok csak 
a vagyonosabb és előkelőbb személyekhez mennek a nagyobb ju ta
lom reményében, a szegény aszszonyokhoz pedig csak úgy erőltetve 
s hanyagéi járnak; azért, a természetiben kijárt illetményök kész
pénzben 98 frtot tévén, ezt a tanács 2 írttal megtoldotta s a 100 
irtot mind az 5 bába-aszszony (Vikiin Judití Vikiin Orz.se, Erhardt 
Julianna, Bognár Katalin és Haimin Joakna) között 20 írtjával 
egyenlően kiszabta évi fizetésül s megintette őket, hogy a szegényebb 
nőkhez is szorgalmatosán, a nehéz sziilésii esetekben pedig többen is, 
eljárjanak, mert a hanyag eljárók fizetésüket elvesztendik.

Tek. plenip. ur a városi tisztviselők miheztartása végett ezek 
részére márc 20-ról kelt 13 pontnyi utasítást küldött, melyek töb- 
nyire a pénzkezelés, ide tartozó naplók vezetése, számadások stb. 
ilyenekre vonatkoznak. — Május 9-ki üléséből a tanács, oly tartal
mú kérvényt intézett a vgyre, hogy miután a múlt évben érkezett 
kir. intézvény folytán, melyben parancsoltatott, hogy a közjó eme
lése tekintetéből, lótelepek állíttassanak, és oly helyeken, melyeken
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a határok szükvolta miatt ezt tenni nem lehetne, a házi kancák 
szükségére a helyek minősége szerint te tt kivetésbeni számú mének 
tartassanak, — hogy a kegyes intézvénynek elég tétessék és a közjó 
előmozdittassék, a köröztetett kivetés nyomán a város is azonnal 
szerzett a fedezésre szükséges lovakat; de mivel ezek tartása a köz
pénztárnak kárával járna, és a gazdák a kancákat csakis a dologra 
tartják, melyeket a tenyésztésre használni úgysem lehet, azért e te 
her alól a vgye által a város magát felmenteni béri.

A zavargó elégületlen lakókra nézve véglegesen kiadott kir. ha
tározat máj. 20-kán kihirdettetvén, a tanács ismételten folyamodott 
ő főmghoz, hogy nem tekintvén a zavargókat, hanem a város adós
ságokkal! terheltségét, a szegény nép fizetési képtelenségét, mely
nek már napi élelme is megfogyatkozott, minthogy most már úrbéri 
szerzödvényt kellene kötni, ebben ő főmga könnyíteni méltóztatnék, 
hogy igy atyai jó indulatánál fogva az ekkoriak és az utódok előtt 
halhatatlan legyen emlékezete. — A tanács jun. í-k i ülésén kebe
léből és a községből bizottságot menesztett Pestre avégett, hogy 
„miután a múlt héten Tettes Uraság Székén az Uj Contractus a 

.Tanács és Kösség eleibe terjesztetvén, és azoknak Subscriptiója 
Sürgettetvén, a Tanácsnak szüntelen kérésire 14 napi respirium ada
tott, addig is, miglen ezen Contractusnak meg fontolására adott 14 
napi terminus el jövend, a nemes Vgye Urainál esedezzenek, hogy a 
Mlgos Uraságunk úgy is Kegyelmes Földes Urunk lévén, s nem te 
kintvén némely nyughatatlanoknak, a kik miát a Város ezen nyomorú
ságra jutott,' illetlenségit, a Nemes Vgye Uraj közben vetésivel a 
Szegénységen különössen könyörülne, és az Urbárialis Contractus- 
tól, melly a Város részire igen károsnak lenni látzotik, megmenteni 
mélytóztatna.“

A kiküldöttség azzal is megbizatott, hogy az alispán urat 
értesítenék az itteni őrségek állapotáról, melyeknek a szokásos szál
lásházi lakásukat Almásy gróf tábornok megengedni nem akarja, s 
tudósítsák arról is, hogy a vgyei parancs ellenére a kápt. város ne
vezett ő nmlgnak segédtisztjét szállással ellátni nem akarja. Végre 
arra is kérjék az alispán urat, hogy az említett őrségek számára a 
kápt. város, mint a vgye rendelte, nyolcadisági arányban a szénát és 
zabot kiszolgáltatni kényszerittessék. — Az úrbéri szerződvény a 
mlgos uraság által 18 pontban tétetvén fel, mivel a tanács ezt úgy 
találta, hogy némely nyughatatlanok hálátlansága miatt az a régi, 
még terhesebbre vitetett viszsza, azért Dombay Sándor aljegyző úr 
által egy szivreható, siralmas folyamodványt tétetett fel, mely ő fő
mghoz Bécsbe felküldetett, s előbb magyar nyelven a község előtt 
felolvastatván, igy a jkönyvbe vezettetett. — Tek. plenip. ur Sze- 
pességben lévén, hogy ő is hathatós pártfogásával az úrbéri szerződ
vény elmellőzése végett ő főmgnál magát levél által közbevetni 
méltóztatnék, jun. 8-ról ezen igen érdekes kérvényt intézte hozzá 
a tanács:
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„Tek. Ur! Plenipotentiarius lkunk és Kegyes Atyánk! Va 
lamint keseredett Szívvel mind ekkoráig hallanunk kelletik, hogy 
boldog emlékezetű tíróff Kolomts Ő Exllja űrhaj Vátz-i Püspök, midőn 
Vátz Várassál különös Altijai Szcrvtetiböl Szabadnak kívánta, lenni 
akkorbéli Tanúin béliek esen, Nagy Jó voltát meg nem akarván -ismerni 
örökössen tartandó gyalázatokkal Keyyességitül elállottak, úgy mini 
ellenben most az Uj Urbar iál-is Contract ásnak ki dolgozásával, kö
vetkezendő képen be jövetelivel ollyan üdőben elől járókká magun
kat rendeltetve lenni tapasztallyuk, a mellynek mostohasága végett, 
ha gyámolyítónkhoz nem folyamodunk, nekünk és gyermekinknek. 
Szomorú Szó! Örökös áthúzódását föl maradni Siránkozó Szemekkel 
által Láttyuk. Boldog volt eddig Vácz Várassa, mert örvendezhetett 
Földes Uraik által tapasztalt gyüztesítésiben és Ilidnek neveltetési
ben, boldogtalan lészen ezután, a midőn némely ellenkező Lakóssa- 
inknak háladatlansága végett az ártatlanok is hivségekért meg nyo
moritatván, maid Fő ditsőségiben annál is inkább, hogy már is a?, 
körül belül lévő falukhoz hasonlítunk, hídelemben gyászos változásával 
egészlen homályban menend.

„liettegnek Lakóssaink az Urbárium nevitül és a Szerint ein- 
boráltatott Contractusnak megváltásától, melly maid, két ezerrel, fölül 
haladgya az régi Coniractust, tévelygő észszel keserve,w;i Fohász
kodván, rémülnek és azt állíttyák, hogy boldogabb üdőben kevesebb 
adóit meg nem tudván adni, Várassunknak adósságai naponként Sza
porodtak, már most több esztendőkben az bornak ára, a honnand az 
Szeginység egyedül élelmit táplállya, adóját tűzette, fölöttébb meg 
csekkenyvén, egy Szóval Semminek Üdeje nem lévén, ha jobban ter- 
helytetik, végső Veszedelmit várhattya. Tekéntetes Urunk miótátó! 
fogvást ezen Dominium Fő Tisztinek rendeltetett, egyebet mit mond
hatunk, hanem hogy Attyai Gondviselése alatt gyönyörködve virág
zottunk, és mindenek előtt attyai Kegyessége által magasztaltattunk ; 
azért tellyes Reménséggel ezen véletlen állapotban fájdalommal szo- 
rongatottak magunknak sem tudván Tanátsot adni, azon attyai Ke- 
gyességiliez sietvén, alázatossággal esedezünk, hogy mostanságig hoz
zánk mutatott Attyáskodását tovább is reánk terjesztvén, s nem te- 
kéntvén az el pártóltaknak Veszedelmünkre fordult vakmerő csele- 
kedetit, hanem az híveknek álhatatosságát Szívire vévén, mellettünk 
Fel állani, és 0 Emtiája előtt, kinek Szerencsés vezérlése alatt Váras
sunk gyarapodván, Lakosságaink tellyes örömekkel jó karban meg tar
tattak, hathatós pártfogásával oda járulni, hogy az pjrbariális Oon- 
tractusnak kire, neve el múlván (mely iránt 0  Faltjának is alázatos 
Instántiinkát nyuitotíuk), az régi mellett tovább is meg haggattassimk.

„Lgy 0 Exllját Szalhek (>üspök Kegyelmes Urunkat, kinek 
vélünk te tt Számtalan Attyai jó Voltáért Kezeit s Lábait tsókolván, 
örökös köszönettel alázatos Szolgálatunkat fejhajtással ajánlyuk, mel- 
lettünkre való közben vetésre Fel gerjeszteni, Szokott Kegyességgel 
méltóztatna, így lészen, hogy a Tkts Urnák Varassunkban örökös
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emlékezete, mindenkori óhajtása és szüntelen áldása fel maradand, 
tőlünk pediglen és maradékinktúl a tsufos fel hányás el távoztatik. 
Kik is a hivségben megmaradott Kösséggel egyetemben, úgy SuccesT 
soraink és ezeknek Successorai a Minden ható Ur Istent, hogy az 
Tek. Urat Úri hálához tartozandókkal együtt minden nemű Boldog
sággal e földön, más világon pedig örökös Yigaztalással meg áldani 
méltóztassék, imáddani nem Szűnvén, Tkts Aszonynak kezei Csóko
lásával Attyai Gondviselésében ajánlottak állandóul maradunk Te- 
kéntetes Urnák alázatos óhajtva váró szolgái NN. Püspök Yácz Vá
rassa Bírája s Tanátsa.“

A belső és külső tanácsból, úgy szintén a községből is szá
mosán jelen lévén, az 1779. jun. 4-kén föltett úrbéri szerződvény 
pontjaira vonatkozó hoszszas a tek. úriszék elé terjesztetett, szaba
tosan kifejtvén abban e szerződvény terhességét a városra nézve. A 
benyújtott iratból pedig „Tek. Plenip. ur által látta, hogy az Gaz
daság egyedül az Urbárium nemtől rettegne, mivel Váts Várassa úgy 
soha sem tractáltatott, ugyan az Gazdaság előtt ki nyilatkoztatta, 
hogy ne vélnék, hogy ezen Contractus azért volna igy kidolgozva, 
mintha a Földes Uraság az Várast Urbárium Szerént akarná trac- 
tálni, hogy egyedül az onnand származott, hogy ő Fölsége az Uj 
Contractusnak ki dolgoztatását az Urbárium tzikkelyeihez képest 
megtétettni kívánta. Hogy tehát az illyetin vélekedést elméjekbül 
annál is inkább ki vethessék, proponálta, hogy az Urbáriumban ne
vezett munkáknak megváltását el halgatván, egyedül a felül tana
kodnának, hogy átalyában semmit nem nevezvén, Census bériben az 
Földes IJraságnak mit ajánlanának, és a mit concludálnának, holnapi 
naj) az Úri Szék előtt kiterjesztenék.“

Erre jun. 15-lccn e válasz adatott: „Tek. Úri Törvény Szék! 
Tegnapi Nap kegyessen meg engedni méltóztatott az T. Úri Tör
vény Szék, hogy az Uj Contractusban foglaltaknak megváltása iránt 
gondolkodnánk, mivel pediglen mostanság azon törekedvén, Semmi 
úttal móddal (annál is inkább, mivel ekkoráig az Contractusoknak 
tenora tsak egy Formán ment, Várasunk ismét adóssággal, az Kös- 
ség Szegénységgel tellyes volna) föl nem érhetnénk eszünkkel miben 
kölletnék meg állapodnunk, és mit kölletnék tennünk, tartván attúl, 
netalán vagy a Mlgos Uraság meg hántásával, vagy a Yáras ter- 
helytetésivel ígérnénk, azért is, hogy tűlünk és maradékunktól az 
örökös átkózódás eltávoztassék, egyenlő akarattal azt találtuk, hogy 
a Mlgos Uraságunknak attyai Kegyelmiben reménységünket helyez- 
tettvén, és azon esedezvén, hogy tsak a régi Contractus mellett meg
maradhassunk, ha máskép meg nem eshetne, az Uj Contractusnak 
ki Dolgoztatásában is egyedül a Mlgos Uraságunk A ttyai kegyel
mében magunkat ajánlyuk, úgy is, a mint hallyuk, hogy a Fölséges 
Consiliumra kölletnek annak Felmenni, a mint ott el végződik, kén- 
telenek leszünk azhoz magunkat kaptsolni. Többnyire a midőn azért 
hogy az Uj Contractusnak Subscriptiójátúl addig is bennünket meg
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menteni méltóztatna, nagy alázatossággal esedezünk. Maradtunk a 
Tek. Úri Széknek alázatos Szolgáj Szegény Yátzi Kösség.“

Mire a város tanakodása ez lön: „Jól lehet a Contractusnak 
meg tételire az részek erővel nem kénszeríttethetnének, tanácsos volna 
mind ez által a Mlgos Uraságnak Kegyelmit meg ösmerni, ne talán, 
midőn már ő Emtjának kegyes igéretit abban értették, hogy A ttyai 
Kegyelmit, nem tekintvén némely háladatlanoknak vakmerő csele
kedeteit, hiveitül el nem kívánná vonni, ez ilyetin hitetlen vélekedé
sekkel Várasunknak eddig volt gyiizsös állapotjok meg homályosítá
sára járjunk. Erre való nézve, hogy a dolognak mi voltáról különö
sen beszélgetődhessék, Respirium kéretett, az alatt tanakozván, mind 
azért, hogy ne talán az ellenkezés kárára vállyon az Várasnak, mind 
pediglen remélyvén, hogy 0  Emja igirete szerint attyai kegyelmit 
tovább is reánk terjesztvén, ha engedelmességünket mutattyuk, az 
régi állapotunkban meg hagyhat.

. Végeztetett, hogy ennyihányan az Tek. Úri Szék eleiben az 
Község nevében be menvén, declarálnák, hogy ha a Mlgos Uraságot 
meg nem bántanák, Census fejében három ezer ftohat igirnénelc, ez igi- 
retre minémű felelet adódnék, ismét referálnák, igy tehát némellyek 
be menvén, midőn ebbéli Szándékját a Gazdaságnak kinyilatkoztat
ván, azon esedeztek volna, hogy ezzel a mlgos Uraság be elégedni 
mélytóztatna. Tkts Plenip. Ur végsőképpen megmondotta, hogy noha 
az Urbariális Contractus szerint ámbár abban is sokat el engedett, 
azon Icivül mégis 4560 ftohat tartozna füzetni Vácz Várassa, de hogy 
tovább is az Mlgos Uraság Attyáskodását meg mutassa, ezekbűi is 
560 frtot el enged, és ha az Kösségnek úgy tetszik, 4000 irtot min- 
dennémü adózásoknak megváltásáért ajánlott, úgy mindazon által, hogy 
Tekts Plenip. Úr a beneficiumoknak ki árendálásában Ő Emja előtt 
magát abban közben vetni méltóztatna, hogy azokért esendő tűzetés 
az említett 4000 fkai öszve kaptsoltatván, mind ezeknek megváltása 
az Régi adót fölül ne haladgya.“

Az uj szerződvény kidolgoztatván, a község akaratával jun. 
16-lcán végre aláíratott. A következő napon tek. plenip, úr azt ja 
vasolta, hogy mi a kir. javadalmak haszonbérletét illeti, az iránt 
nem késvén, Bécsbe egy folyamodványt küldenének ő főmghoz, hogy 
azon atyai kegyességénél fogva, melylyel eddig is a város iránt vi
seltetett, jelenleg is a Regálékat oly öszszeg fejében adná annak ha
szonbérbe, mikép az a 4000 ftokkal együtt véve az előbbeni adót 
fölül ne múlja, s a maga közbenjárását is ajánlotta a tekint, plenip. 
ur. Az ily értelemben feltett kérvény fel is küldetett Bécsbe ő fő
mghoz.

A vgye rendelete folytán a városnak 2828 lóadagot kel Ivén 
Czeglédre leszállítani, Taschl András úr szénavásárlás végett az al
földre leküldetett, hol is 4 ölet vásárlóit, melyekért öszszesen 400 
frtot adott ki. — A jun. 18-Jci ülésen olvastatott az e hó 15-kén az
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úrszéke által kiadott, az adó alól kivett házak e sorozata: 1. az 
uradalmi tisztelőéi (számvevő, tiszttartó, pénztárnok, kasznár, kulcsár, 
gazdáé), 2. Majerszkyház, 3. Uausman János, 4. Schuck Ferencs, 5. 
Mátyási Mátyás, 6. Csermák János, 7. Potzheim János házai és 8. a 
gyógyszerészé, mely szokás szerint mentesül tekintetett. Ide já ru l, 
hogyha az uradalmi huszárok és hajdúk valamelyikének háza találna 
lenni, az eddigi szokás szerint személyi mentességük leend.

Olvastatott jun. 24-kén a vgye közgyűlésének rendelete, a 
kápt. város által beadott azon kérvény folytán, ide áttéve, hogy a vgye 
mentené fel a várost Almássy gróf tábornok ő nmga segédtisztének 
szállással! ellátásától. A rendelet úgy szól, hogy a szolgabiró hagyja 
meg mindkét városnak a szállás terhébeni arányosság föntartását, 
mert a kérelmező város kívánsága nem teljesíthető. — A vgye em
lített gyűlésére mindkét város által beadott kérvényben felliozatik, 
miszerint e városban folyton fekszenek átmenő katonák és pedig leg- 
többnyire lovasok. Ezenfelül Ó-Buda és Sz. Endre városokba nagy meny- 
nyiségben kell a vgye által kivetett lóadagokat szállítani, mivel egyéb 
községek annyira nem terheltetnek. Viszszatérte után gróf Almássy 
tábornok is itt szállásol megint, a kinek tisztjei s emberei, lovai ré 
szére naponként 40 adagot kell kiszolgáltatni, s mindezek mellett 
még a két város a vgyei kivetés szerint Czeglédre 3290 lóadagot 
köteleztetik szállítani, a mennyit 11 község sem ad összesen, noha 
ezek bármelyike nagyobb határral bir Váczénál, mely természetiek 
beszerzése a városnak több mint 2000 írtjába kerül, nem is említ
ve ama körülményt, hogy a 40 írtjával vett széna ölét csak mint
egy 20 frtot érő adagokban veszik be a város iszonyú veszteségével, 
csak azt hozzuk még fel, hogy régi szenvedőleges adósságán kívül a 
két városnak, melyek körülbelül 16,000 írtra rúgnak, uradalmi szol
galmak és vgyei adók címén még letisztázandó 10,000 írt fekszik a 
a két város nyakán teherül.

Azért a legalázatosabban folyamodnak a vgyei közönséghez, 
hogy az adózók iránti különös tekintetből, atyailag valami oly mó
dot kitalálni kegyeskednék, melylyel a két várost az oly nehéz te
hertől, miután a közterhek viselése alól különben sem szokták ma
gokat kivonni, fölmenteni lehetne. — Mire a vgye azon határozata 
érkezett, hogy a két város folyamodványábani indokok tekintetéből 
azok a mostani kivetés szerinti illetmények Czeglédre leendő szállí
tásától fölmentetnek, de az ottan beszállásolt tábornok fir őrségét a 
köztüki arány szerint ellátni tartoznak. — A város bírája jul. 9-én 
azon iditványt tévén, nem volna-e tanácsos, a tanácsból kettőt Bécs- 
be küldeni, kik ő főmgval a kir. javadalmak haszonbérlésére nézve 
tanakodnának, elhatároztatott: hogy miután ő hge ide érkezése rö
vid időn váratnék, és különben is a város pénztára kimerülve volna, 
a Bécsbe menetel elmaradjon, itt ugyanis a helyszínén a tanács é- 
község érzelmeit ő főmga előtt minden költekezés nélkül jobban kis 
fejezhetendi.



122

A püspöki városnak 12 évre szóló számadásai a nmlgú httó- 
tanácskoz felküldve lévén a vgye által 1777. dec. 1-én, az azokra 
vonatkozó észrevételeket a jnl. 4-ki intézvény következtén a httó-ta- 
nács oly végből tette át a vgye utján, bogy azok miheztartás végett 
a bíráknak hézbesittessenek, és mindezek, mind pedig az egész köz
ség a jövedelmek pazarló kezelésétől szigorúan eltiltassanak. Mint
hogy a püspöki város több kiadásai közt olyanok is találtatnak, mi- 
kép az ide mellékelt résztetes kimutatás tartalmazza, melyek a köz
pénztár rovására a cs. kir. rendeletek által tiltatnak, u. m. 1. A hely
beli plébánosnak az ujbiró esküje fogadásáért adni szokott egy arany. 
— 2. A városi tisztujításkor vagy egyébkor a katonai és vgyei tisz
teknek adni szokott ebédek. —  8 . Konyhai és asztali eszközök a köz
ebédekhez, m in t: kések, kanalak, poharak s más ilyen a közpénztári 
költségen beszerzettek. — 4. A vgyei, katonai és uradalmi tisztek
nek felajánlani szokott ajándékok. — 5. A dézsmásoknak adni szo
kott ellátás. — 6. A püspököt illető székesegyházi helyreállításra 
1761-ben adott 4000 frt. — 7. A késedelmes adófizetőket terhelő, a 
közpénztárból helytelenül te tt végrehajtói költségek. Ennélfogva az 
ily s más e nemű kiadásoktól, melyek a közpénztárból a nyilvános 
jövedelmek hátrányára tétettek, a városi tanács jövőre egyszerűen 
eltiltatik ; a múltra nézve pedig az e péztárból szerzett asztali és kony
hai szerek, amennyiben még megvolnának, árverés utján eladandók 
lesznek a többet ajánlónak, és az igy bejövendő pénz ama pénztárba 
tétessék vissza. A nmlgu httó-tanács ezen intézvénye, mely ezen 1779. 
évi jun. 4-kén kelt Pozsonyban, a városi tanács juh 16-ki ülésén ol
vastatott fel. — Taschl András, Skripecz János, Juháss György és Bom
bay Sándor urak az aug. 13-ki ülésről az e hó 17-kén a vgynek bu
davári házában (melyben azelőtt tartatni szokott gyűlések 1690. év 
óta megszűntek) tartandó közgyűlésre kiküldettek.

Szept. 24. „E folyó holnapnak 20-dik napján Szabad Királyi 
Pest Várassában Tkts N. Vgynek tartato tt Gyűlése alkalmatosságá
gával tsendas békességben élő Gazdákat alább meg irt haszontalan 
költeményekkel s igiretekkel az fölháborodásra gerjesztő Lakosok iránt 
érkezett Ő Fölséginek Kegyelmes Kesolutiója publicáltatván, annak- 
véghez vitelire ugyan Váczra Tkts Muslay Substitutus Vicelspány Ur, 
Czabay László Vice Szolga Biró, Iványi János Eskütt Urak deputáltat- 
tak, melly kegyelmes rendeléshez képest ezen holnapnak 23-dik nap
ján Czabay László V. Szolga Biró és Iványi János Eskütt Urak 
négy, Vgye Katonáival és két hajdúval elérkezvén, K É P  JÁNOS-t, 
mind a zenebonának elöl járóját a Mlgos Uraság Tömlöeziben, Virasz- 
tik Istványt, Puszii Mihályt, Nagy Mátyást, Kartali Józsefei, Partos 
Jánost, Kiss Jánost, Puff Jánost, Solty Mihályt, Simonyi Istvánt az 
Város árestomában fegyveres kézzel, említett Vgye Katonái által 
be fogadtatták más napon Tkts Vice Ispány Muslay Ur a Nemes 
Vgye embere elől lovaglásával megjelenvén, minek utánna az meg
nevezettek (Rik Lörinez és König Ferencs ide haza nem lételek vé



123

gett nem árestáltatódhatván) úgy több öszve hivattatott Társaik 
előtt, kik tudniillik egyedül különös Annyai Kegyelmiből 0  Fölséginek 
a büntetéstől föl szabadittattak, először a Tks. Ns.Vgynek determinátió- 
ját, mely Szerént Kép János-nak, König Ferencz-nek és Kiélt András
nak a Várasbúi ki tsapattatní, az Többieknek pediglen ötven páltzát 
el Szenvedni kölletett volna, annak utánna Ő Pölséginek kegyelmes 
resolutióját abban megmagyarázni méltóztatott, liogy 0 Fölsige még 
most egyszer a Várasbái való ki iizetéstül kegyelmessen praesindál- 
ván, Kép János 30, König Ferencz és Ilik Lörincs 20—20, a többi 
ismét 12—12 páltzával a piarcs Jcöscpin deresben veregessenek, és bogy 
a ki ennek utánna közülök valamellyik a Zendülésre legkisebb mó
dot mutat, az Várasbái ki tsapattassék, megint a Város árestomá- 
ban viszsza küldettettek, a honnét is először Kép János azonnal 
fegyveres kézzel ki vezettetvén, a derest ki hózta. s reája is fekiitt, 
tekéntvén mind azon által a Törvény, melly Édes A ttya inkább, 
mint mostoha szokott lenni, vérhasban lévő nyavalyás állapottyát, 
addig is, méglen előbbeni egésségihez viszsza tér, a büntetésitül el 
állott, az többi pedig (kik is meddig verettettek, Kép János a Deres 
mellett lévén, ezeknek kinnyát Szemlélte), az föl jedzett érdemeknek 
jutalmát ugyan Fegyveres kezek között két Vármegyei Hajdá által 
(kik is egyik egy felül, másik más felül halkal folytában osztogat
ták kinek-kinek bérit) el vették.

„Ezek meg lévén, VSzolga Biró Execirtor Ur az körül álló 
Számos Embereket keményen meg intette, hogy az ily din ámító Em
bereit Szavain soha el ne indúllyanak, Mlgos líraságok ellen föl ne 
háborodgyanak, ha az illyetin gyalázatos állapottá!, mollynek l·1;)! há
nyása még a Gyermekeikre is terjed, meg menekülni kívánnak. Fraj 
Jakab marusi Nótárius, König Ferencs és Kik Lörincs ide haza nem 
lévén, mihelest be keritődhetnek, ágy Kép János mihelest nyavalyá- 
jábál föl gyógyul, szabott büntetéseket el veszik. —■ Valóban gyá
szos indulat volt ez, mivel a midőn Városunk sok Esztendők el Fo
lyása alatt Földes Uraságunk Kegyes elől mozdításával látható ké
pen épülvén, leg Főbb ékesség.ire jutott volna, ezeknek párt ütése 
Földes Uraságánk háladatlan meg vetése mellett következendőképen 
tsáfos büntetések által rövid üdö allatt tsak nem minden ditsőségit 
homályban hozván, el enyiztette.“

Ssept. 30. „E folyó holnapnak 28. napján Kénig Ferencs Kép 
Jánosnak első követője (ki is az most September holnapnak 24-dik 
napján, a midőn tudni illik a Többi Kép János Társay érdemlett 
büntetéseket el vették, magát el rejtette) meg ragadtatván, a Mlgos 
Uraság tömlöcziben be vitetett, a honnénd is mai napon hat Varas 
Hajdúi Fegyveres kezek között ötét az Váras házához fel hozván, 
Tettes Plenipotentiarius Ur Sámuel Burján, és Fiscális Fogarassy 
Gábor Úrnak, ágy a többi, belső és külső Tanátsbéliek jelen létiben 
Lacskovils György Szolga Biró Ur által a Tanáts házban lett 0 Föl
sige Kegyes Kesolutiója publicatiója után ismét Fegyveres kezek
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között a Yáras Udvarában le vezettetett, és onnand azon fegyveres 
kezek között a derest az Utza közepire ki húzván, abban Ö Fölségi Ke
gyes Rendelése Szerént 20 páltza tsapással megbüntettetett. Mellyek 
ntán a Derest be húzván, ismét a Tanáts házban fel vezettetett, a 
holott is mind Tettes Plenipotentiárius Úr, mind Szolga Biró Úr ál
ta l keményen meg intettetett, hogy legkisebb föl háborodásra a Va
ras bélieknek módot ne mutasson, azokat híjában való költemények
kel ne ámítsa, más különben valami reá tapasztalódván, ó  Fölségi- 
nek Kegyes Resolutiójához képest a Varasbúi kiüzettetik, többnyire 
Kapitány Uramnak meg parantsoltatott, hogy addig az árestombúl 
ötét ki ne botsássa, még az reája repartiált 6 írtbúi, 20 krbul s 1 
dénárbúi álló Collectát le nem teszi.“

így lőnek megbüntetve a földesuraság elleni lázadók, és ő 
főmga különös szivjóságának tulajdonitan dó, hogy e hálátlanok miatt 
a békés polgárok iránti szeretete éppen nem csökkent. E bíboros fő
pap sept. 25-kén a tanácsot magához hivatta, és tek. plenip úr, úgy 
a többi uradalmi tisztek jelenlétében ezen pontok szigorú megtartá
sára in tette : 1. A telkek eladása, mivel azok egyedül a földesura- 
ságot illetik, tiltatik. — 2. A földesuraság birtokain kívül termett 
borok behozatala elkobzás büntetése alatt meg nem engedtetik. —
3. A statumok minden pontjait megtartsa a tanács, mert különben 
földesúri kegyeit megvonni lesz kénytelen ő főmga. ■— 4. E statútu
mok szerint az ülési napok megtartassanak, a rendelt órákra kiki 
megjelenjen, az elmaradó a kiszabott büntetés alá vettessék. — 5. 
Tett esküjük szerint a titkokat híven megőrizzék, és a tanácsházon 
kívül azokat elméjükből kivessék. — 6. A békeség, egyeség, feleba
ráti szeretet föntartásában egymás közt buzgólkodjanak. — A tanács 
viszszatérvén, azonnal kijelentette, hogy a titkok megőrzése végett 
ezentúl a jegyzőkönyvet a nótáriusok a tanácsházból magokkal haza 
ne vigyék, nehogy ott abba valaki betekintvén, onnét a titkokat 
kibeszélje.

A felsővárosi gazdák nov. 23-kán azon panaszkodván, hogy 
gyadai rétjükből a szendehelyiek miatt már nagyon kifogyván, en
gedtetnék meg nekik az ő saját hasznok és a közszolgálatok érde
kében marháikat Szórban legeltetni. E kérelmüket a tanács, „hogy 
as hervat Varas Cassájának is provideállhásson, oly féltét alatt tel
jesítette, hogy minden darabtól 10 dénárt (mire a káptalan-résziek 
is kötelesek), a mészárosok pedig általában 60 darabtól 6 irtot fizes
senek, de minden a jövőrei következtetés nélkül. -— Gyuráss István 
és Skripecs János a kamarásságot megvizsgálván, tudositványuk foly
tán, dec. 3-kán a tanács 12 pontra terjedő igen célszerű intézkedé
seket tőn. — Tek. plenip. úrnak dec. 17-kén kelt azon meghagyása, 
hogy miután a statútumok szerint a számadóknak minden évnegyed
ben kötelességük a imilt évről számadásaikat beadni, a városi főka
marás pedig a szigorú megintés és kitűzött határidő dacára is egész 
1778-tól az ispányi számadásokat máig sem adta be, mi által a két
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varas közötti számadás csak hátráltatok, ennélfogva a főkamarásnak 
a múlt évi nov. 19-től fizetése felfüggesztetik, mig számadásait be 
nem terjeszti —, a tanács által dec. 18-ki ülésen felolvastatott és 
teljesittetett.

liosits Tivadar bajai bíró, az ottani tanács nevében megje
lenvén, azon esedezett, hogy miután a fölséges Aszszonytól a vásári 
szabaldalmat ők is kinyerték, és a vásárokra érkezők s másoktól is 
a szokott taksát szedni akarják, nehogy abban tévedjenek, több vá
rosok szokásaihoz alkalmazkodni akarván, aziránt kérte a tanácsot, 
miszerint az itt gyakoroltatni szokott taksa neki írásban kiadatnék. 
Ez neki a jegyzői hivatal által kiadatni is rendeltetett, oly szóbeli 
megegyezéssel, hogy e taksák ő fölsége által Írásban kiadva nincse
nek, hanem csak szokásból szedetnek. — A káptalani várastól a 
püspöki dec. 31-Mn az eddig közös ménlovat 40 írton megvevén, e 
naptól kezdve egyedül a püspöki város fogja azt eltartani.

Az 1777., 1778. s 1779. évi városi Jegyzőkönyvek már lap- 
számozvák és Henke János senátor s főjegyző által betiirendi ta rta 
lom-lajstrommal is ellátvák.

1780. jan. 17-Jcén tek. Eogarassy Gábor ügyvéd úr elnöklete 
alatt s a többi gazdatisztek, meg a község jelenlétében megerősítő 
szék tartatván, az egész városi elöljáróság egyhangúlag megerősit- 
tetett. Aztán elnök úr a múlt évi tisztujitáskor kiadott pontok szi 
gorú megtartását hangsúlyozta, melyeken kívül ezen alkalommal 
egyéb szükséges intézkedéseket is tőn, és ugyan: 1. hogy a tanács
beliek az ülésekre rendesen járjanak, és az elmaradók az 50 dénár- 
nyi büntetést a városi pénztárba befizessék, — 2. A mesteremberek 
évnegyedenként fizettessenek munkáikért. — 3. Az aljegyzőnek ismé
telten meghagyatott az irattár lajstromozása. — 4. A tanács csak 
az árvagondnok tudtával adhat ki kamatra a gyámság kezeléséhez 
tartozó öszszeget, és ezt karhatalommal is segíteni köteles. —· 5. 
Az árvagondnok számadásait egy bizottság vizsgálja meg koronként.

Jan. 25-lcén a két város gyepmestere és bakója Hala Simon
nak azon bizonyítványt állítja ki a tanács, hogy az a két város 
költségén épült, a város alatt az uradalmi káposztás mellett építte
te tt házat, a tatarozások kikerülése tekintetéből 200 írton eladta. — 
Jan. 28-lcán, a közelgő sz. György-napra a gödi puszta haszonbér
lete lejárandván, annak leendő megújítása végett Stockinger Ferencs 
bíró, Tóth Jánes polgármester, Taschl András tanácsbeli és Henke 
János főjegyző urak Gödöllőre kiküldettek a grófnő ő nmlghoz egy 
folyamodványnyal. Hogy pedig nem három, hanem több évre szóló 
szerződvényt annál könnyebben eszközölhessenek ki, határozottá lön, 
miszerint a gödöllői jószág-igazgató úrnak, ki ő nmlgnál legtöbbet 
tehet, tiszteletdijúl egy vég vásznat s egy aranyat kézbesítsenek, 
kinek a jan. 25-ki, ülésen a tanács egy hordó fehér sert is ajánlott 
s a sződi ispány által elküldött. — Febr. 25. Miután Gyertyaszen
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telő-Boldogaszszony ünnepén s azután is nehány napig, amidőn tud
niillik máskor a legkeményebb hidegek szoktak lenni, szép derülten 
sütött volna a nap, végre váratlanul, márc. 26-kán reggeli hét óra kö
rül úgy befagyott a Duna, hogy jegén gyalogemberek átjárhattak; 
de nemsokára, t. í. ápril 1-jén, éji 11 óra körül minden baj nélkül 
már eltávozott.

Hogy a város utcái annál tisztábban tartassanak, és azok 
hiányai előbb helyrehozathassanak, azok a tanácsbeliek és tisztvise
lők közt már. 11-lcén felosztattak, tartozván kiki a neki jutott részre 
felügyelni. — E  hó lé-kén gr. Grassalkovitsnő ő nmlga orvosának 
a város ismételten tanúsított jó hajlandóságáért tiszteleti díjúi 2 akó 
márciusi sert ajánlott meg. — Krakovitser Miksa sz. kir. Esztergom 
városa által az ottani serfőzüde bérlőjéül fogadtatván be. saját ké
relmére ápril 10 kén a tanács oly tartalmú bizonyítványt adott ki 
részére, hogy itt Yáczott két háza és szoléi vannak, melyek 5000 
frtnyi értéket meghaladnak és semmi szenvedőleges adósságokkal 
sem terhelvék, bútorai értékesek, kihelyezett tőkepénzeket is bír, s 
azon 20 év alatt, még itt mint városi serfőző működött, magát jól 
és szorgalmatoson viselte.

A tanács ápril IS  kán egyhangúlag elhatározta, mikép ezen
túl a kis-váczi lakósok pénzen vagy bármikép a nagy-váezi gazdák
hoz tartozó földeket a magok részére haszonbérbe kivenni ne meré
szeljenek, részint, hogy a szántóföldekkel! üzérkedés kikerültessék, 
részint pedig, mivel a nagy-váczi határok szűk volta miatt az itteni 
gazdáknak sem elegendők a földek. A törvény ellen vétők az oly 
föld birtokából kiiizetnek, annak elvesztésével, amit a felszántásért 
érdemeltek volna. — April 21-ki ülésen pedig, a többi között, vé
gezte a tanács lö -r: Minthogy a régi Vácz határa oly csekély volna, 
hogy azon az itt lakó marhás-gazdák is csak nyomorúságosán ten
gődnének, azért rendeltetett, hogy ennekutánna a kis-váczi gazdák 
megelégedvén előbbi határukkal, az öregvárosi földek részökre való 
felszántásától tartózkodjanak, úgyszintén lovaik, ökreik s juhaikat 
ezen határra bocsátani ne merészeljék, ha a kemény büntetéstől ment- 
tok kívánnának lenni. — 5-ör: A ki ezután valami jövevény embert, 
vagy „paszaportos Katonát“ az elöljárók tudta nélkül egy nap vagy 
csak egy éjszakára is befogadni mer, a 30 pálcacsapást el nem kerüli.

Ápril 26. „El olvastatván Tek. Consiliarius és Plenip. Úr
nak Marótról Biró Úrnak küldött levele, melly által az Duna mcl ■ 
léki kő falnak helyre hozása eránt az méltóságos Uraság résziről 
Szendi erdőből meszetnek való fáknak, úgy szüksiges tégláknak in
gyen való adásának ajánlásával az Magistratu,st reftectálni méltóz- 
tatott, ezen kegyes jelentésihez képpest Tkts Plenip. Úrnak, végez
tetett, hogy noha az Yáras Cassája mostanság igen meg tsekkenve 
volna, mivel mind azon által az két kár között az kissebbhöz kel
letnék ragaszkodni, és itt is addig kölletne az igazításhoz látni, a 
meddig az kevesebb hibák tsekéllyebb költsiggel helyre hozattat-
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hatnának, ne talán egyszer egészlen le omolván, volt karban leendő 
föl állítása fölöttébb nagy sulyositást okozna, de ugyan tsak, hogy 
annál is inkább 0 Emja az Varasnak hivségit tapasztalván, azzal is 
az Váras terhein való könnyebitésire föl gerjeztetődhessen, halásztás 
nélkül az kőnek megszerzésirül rendölés tételődvén, többször emlí
te tt kőfal igazításához hozzá kezdettesik. “ — Hogy e kőfal helyre 
állításához előbb hozzákezdeni lehessen, ápril 28-kán a megjelent 
visegrádi kőtörők előtt a sebegényi bányából, mivel ennek kövei a víz
ben tartósabbaknak lenni tapasztaltattak, történendő szállításra nézve 
ölenként 4 írt 50 dijával az egyezség megköttetett.

Minthogy ismételten tapasztalhatnék, miszerint a vásárokra 
ide járó kávésok sátraikban a nagyobb, de piszkos nyereség remé
nyében gonosz, becstelen életű nőket szoktak tartani, az ily kicsa
pongásoknak az uradalom véget vetendő, az idegen kávésok előtt az 
utat elzárta, egyedül a helybeni Mansa Domonkos kávésnak adván 
jogot az itteni vásárokon sátort állíthatni, ki is ezért a városi köz- 
pénztárba évenként 3 ttjával 12 ftot befizetni köteleztetett, oly meg
jegyzéssel, hogy az idegen kávésok elűzésére a városi tanács neki kar
hatalmat is adni tartozik, ő pedig kávé,sátorától minden helytelensé
get távol-tartson, nehogy becsületét teljesen elveszítse. — A kor 
vallásos szelleménél fogva Istenét és ősi szent hitét igazán szerető 
tanács jun. 'J lern elhatározta, hogy senki ünnep- és vasárnapokon 
puttonyokban, vagy más ily nagyobb edényekben a szőlőkből gyü
mölcsöket hazavinni ne merészeljen. — Örményi vgyei helytartó ün
nepélyes beigtatására jun. Ki-kán Gyurász István és Benke János 
főjegyző urak küldettek ki Pestre.

A gödi határban némely jó lelkű vácziak által emeltetett ke
reszt, milyen eddig ott nem létezett, az e pusztai rétek kiosztása 
alkalmával, ntdő ílugyiáts sződi pleb. úr által a mindkét tanács és 
számos előkelő váczi polgár jelenlétében, mozsarok dörgése közt, jul. 
fí-kán 11 óra körül ünnepélyesen megszenteltetvén, ezen öröm-ünne
pélyt magyaros ebéd és zeneszó melleti ártatlan mulatság követte. 
— Tek. Laczkovits Imre alispány úr megkeresésére tiszteletdijul Pest 
vgye httója Örményi ő mlgnak a tanács jul 28-kán 4 akó fehér sert. 
ajánlott meg. — Az előhívott hajósoknak sept. 9-kén szigorúan meg 
hagyatott, mikép jövőre hajóikat ünnepeken és vasárnapokon meg 
terhelni ne merészeljék s csak az isteniszolgálatok után induljanak 
útjokra. Meghagyatott a molnároknak is, mikép a szent szolgálatok 
alatt dereglyéiket megterhelni és az őrleni való gabonát malmaikba 
bevinni ne bátorkodjanak.

Czabay László alszbiró urnák az úrbéri vizsgálat alkalmával 
a tanács által nov. 3-kán e bizonyítvány szolgáltatott ki: „Alább 
irttak reeognosoállyuk, hogy Urbariális Investigatiónale alkalmatossá 
gával as Mlgos Uraságunk eilen semmi legkissebb panaszunkat nem 
tettük, mivel jól lehet az Contraetusunk még az kezünk között nem 
volna, mind azon által az Mlgos Uraságunk által az előbbeni karban
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mind ekkoráig megtartattunk. MN. Piisp. Vácz Várassa Bírája és 
Tanátsa.“ — Gróf Almássy tábornok ő nmlga az e napokban tiszte - 
let-dijul a tanács által neki fölajánlott két akó ürmös-bort ugyan 
el nem fogadta, de nov. 7-hm udvari főnöke által azt illően meg
köszönvén, a tanácsot az iránt megkeresni méltóztatott, mikép em
lített j szives hajlamát 8 téli álluk csináltatnia álltai mutatná ki. 
Tekintetbe vévén tehát az előbbi éveket, midőn a katona-tiszt urak 
nem megkeresésök, hanem mintegy erőszakos követelésökre sokkal 
többet kellett megtenni, ő nmlga pedig, amióta itt lakik, a legna
gyobb békeségben, semmi rendkívüli követelésekkel elő nem állva 
töltötte itt napjait, azért is e kegyeség megismeréséül a tanács a 
szállásház részére ama téli ablakokat elkészíttetni határozta.

1781. jan. 4-kén, tek. Dedinai Burján Sámuel kir. tanácsos 
és plenip. ő nga, úgyszintén Fogarassy Gábor urad. ügyvéd ur a ta 
nácsházban megjelenvén, az előbbi Tóth János és Tuchinssky György 
tanácsbéli uraknak hivatali állásukkal ellenkező hibáikat eléjük adta. 
aztán kinyilatkoztatta, mikép a tanácsbéliek közt mi titok sem ma
radhat meg. Majd kijelenté a két jegyző közötti ujhuzásokat és tisz
tük teljesitésébeni hanyagságukat. Ezek elhárítása végett a főjegyző 
teendőit 8, az aljegyzőiét pedig 6 pontban külön, s mindkettőjük kö
telmeit, a melyek közösek, 3-ban előadta, megjegyezvén, miszerint a 
hivatali iratokért járandó és a kiküldetési dijak kettőjük között 
egyenlően lesznek felosztandók. — Plenip. úr ő nga jan. 16-kán Tu- 
chinszky György tanácsbelit tisztéhez nem illő kihágások miatt e 
naptól számítva két hónapra rangjától és fizetésétől felfüggesztette.

Mily híven és lelkiismeretesen já rt el a tanács az igazság 
kiszolgáltatásában, s ebben mily bölcs tapintató szokott lenni, mu
tatja ezen a febr. 3-ki ülésen előfordult eset is. Tudniillik Sáyhy 
György káromkodásban tapasztaltatván, noha ő fölsége rendelete 
szerint 30 pálcacsapással kellett volna bűnhődnie, mivel azonban a 
tanácsnak értésére esett, hogy e tettéért már atyja által is kemé
nyen megveretett volna, azért csak 15 pálcaütésre Ítéltetett. Tekin
tetbe vévén pedig édes atyjának mint külső-tanácsbelinek érdemeit 
és éltességét, úgy szinte azt is, hogy az elitéit még eddig kihágó
nak lenni nem tapasztaltatott, végeztetett: miszerint kiszabott bün
tetését nem a deresben, hanem a folyosón vagy a kihallgató-szó - 
ban vegye el.

A tanács márc. 13-hán a főjegyzőt megbízta, hogy a Szepe- 
sen időző plenip. úrhoz menesztendő kérvényt tegyen fel, melyben az
iránt könyörög a város, hogy azon szántóföldet, mely az előbbi 
években a községnek adatott, most pedig a mlgos uraság azt elvenni 
határozta, továbbra is a községnél meghagyni ne terheltetnék, ré
szint azért, hogy a város azt már egészen megtrágyáztatta, részint 
pedig, mivel eddig a régi szerződés szerint maradván meg a város
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a területi épségnek is sértetlen kellene maradni meg a város m ellett; 
mivel noha az évi haszonbér is egyenlően fizettetik, a terület pedig 
már eddig is érezhető leg megkissebbittetett, a gazdák pedig való
ban érzékenyen panaszkodnának, hogy annyi földjeik sincsenek, me
lyekből élelmi fentartásukat remélhetnék, ha ismét akkora plága e l
vetetnek, és a mlgos uradalom részére fordittatnék, mi eddig még 
soha nem történt, annál nagyobb leendne azok sérelme. A szivreható 
folyamodvány elkészülvén, maré. 16-kán a nagyon népes ülésen fel
olvastatott s egyhangúlag minden változtatás nélkül elfogadtatván, 
rendeltetése helyére az illetőhez elküldetni végeztetett. Ebben külö
nösen hangsúlyozva felhozatik, hogy a

„Mlgos Uraság az Várasnak ez előtt kimutatott Szántás alá
való táblát a maga Számára meg tartani szándékozna, Sziveinket 
nem heves keserűséggel környül vétetve lenni meg vallani kéntele
nít etünk midőn az Árendának egyenlő füzetésit, az határnak ellen
ben rész szerént a Kákáit Kúti darabnak Kosdiaknak való adása, 
rész szerént a Kender földeknek, Mlgos Uraság Komlós kertinek, úgy 
a Szántó földeknek, az Mlgos Uraság Majorjának s Pajtájának el- 
foglaítatása által történt sok fogyatkozását, s most újra ezen soha 
szokásban nem volt reméntelen állapotnak hirtelen föl tetczésit te
kintetbe veszsziik, illyetinekre mai napig némelyek fájdalmas Sóhaj
tásokkal emlékezvén, a régi Üdőkhöz képest (mellyekben még az Va
ras határjai meg nem Szaggattalak) ezen Üllőkben annyira jutáso
kat panaszollyák, hogy a Szántó földeknek termékenységeiből nem 
hogy valamit áruban boesájthatnánk, hanem Esztendőbéli táplálá
sukról sem tehetnének elegendő provisiót.“

Aztán megjegyzik, hogy „ámbár az Marhás gazdák meg sza
porodtak, mégis az Mlgos Uraság Tisztei is a földek birtokába ve
gyülnének.“ Valamivel odább pedig: „a város is említett károsodá
sán kívül, mivel az most kimért földek be vannak vetve, azoknak 
idei haszna vételivel különös rövidségivei elmaradandó Emlittetik, 
hogy a város nagyobbitása miatt a legelők tetemesen megkisebbed
tek, pedig a juhtartás is egyre növekszik, s a vgye részére fizetendő 
adó 2000 s nehány száz forinttal emeltetett fölebb. — Ápril 9-Jci 
ülésen határozattá lön, hogy a ki három nap alatt földjeit föl nem 
szántja, az ilyenek földjeit szabad lesz bárkinek elfoglalni és fel
szántani. — Azután olvastatott plenip. úrnak a város által márc. 
16-ról hozzá menesztett levelére érkezett válasza, mely szóról szóra 
igy hangzik:

„Nemes Tanáts! Tegnapi napon vettem kegyelmetek pana
szos levelit, mellyre az Üdőnek rövidsége miatt tsak azt felelek, 
hogy Kegyelmetek nem láttzatnak, úgy amint kelletett volna, föl
venni, minüek legyenek földes Urasságoknak jussai, és hogy a jobb
ágy maga földes lírának nem praescribálhat, sem pedig mi csele
kedendő legyen, módot nem szabhat. Az Uraság még ekkoráig Vátzon 
semmi Majorságnál nem gondolkodott, és magának különösen semmit 
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meg nem tartott, jól lehet azt meg/selekedliette volna és meg is 
tselekedheti, hanem azon volt, hogy a Szántóföldek föl oszlassanak, 
és az által jól·h és hasznosul·!} munkára az Lakosok ösztönöztessenek. A 
várasnak hasonló képen elegendő és Tágas földek ki mérettettek, 
bírják K E N T E K  azokat a Varas köz Szükségire, de más felé ura
ság tilalma ellen magokat ne terjeszszék, mert azt egy áttalyában 
meg nem engedem. Bár volna valami látszatja az Várasnál ez ilye- 
tin föld mivelésnek, de a Számadások kevés hasznot mutatnak; de 
ezekről máskor bővebb Szóllásunk lészen.

„Meg vallom, hogy tellyes Szándékom vala átallyában azon 
darabb földtől, a melly Kenderesek mellett fekszik, az Yárast az 
idén kitiltani és azt mások közt Dézsmára föl osztani, mert az már 
két Esztendőnek előtte meg volt Kegyelmeteknek mondva, de mivel 
Exactor Uram azt írja, hogy Stantibus modernis Circumstantiis több 
80 kila vetésnél az Várasnak nem maradna, tehát hogy tavaszi nél
kül ne maradgyon Kegyelmetek, az üdén be vethetik, de az után a 
Váras számára ki Szabót földekben vessenek, és magoknak per Spon
taneam occupationem Terreni földes Uri just ne arrogállyanak, mert 
nem volna hasznokra; arra kérem pedig Kegyelmeteket, hogy más, 
Váras dolgaiban magok Szorgalmatosságát mutassák inkább, hogy 
sem mint ilyetinekben, a mellyekből még ekkoráig semmi vagy igen 
kevés hasznot mutattak. Kegyelmeteknek Schavnik 26. Mart. 1781. 
Igaz jó akaró Szolgájok Burján Sámuel Plenipotentiarus.“

A május 11-ki ülésről az e hó 14-kén tartandó vgyei gyű
lésre Hajnik János és Bombay Sándor aljegyző urak küldettek ki, 
mely alkalommal egy folyamodványt lesznek átnynjtandók, kérvén 
ebben a tanács a tek. vgyét, mikép tekintetbe vévén az átmenő ka
tonaság sokszori voltát, és hogy gr. Almássy tábornok ő nmlgnak 
lovai részére is természetieket kell szolgáltatnia, a várasra kivetett 
Czeglédre szállítandó zab- és szénaadagok mennyisége beszolgáltatá
sától azt kegyes felmenteni méltóztatnék. E folyamodványt az al
jegyző tette fel, mely is a május 12-ki tanácsülésen jóváhagyatott 
és a jkönyvbe is bevezettetett. — Olvastatott az úriszékiilés alkal
mából itt levő Czabay László alszbiró úrnak azon meghagyása, mi
szerint az e város által szedni szokott vásári, vám- és révdijakról 
a vgyhez beterjesztendő részletes tudósítást adjon. Ez a nevezett al
szbiró úrnak kézbesittetett is.

A váczi u. n. „fehér ser“ az úri világ előtt jó hirhen áll- 
ván, noha a varos, mivel abból mi hasznot sem húzott, a főzést a 
múlt tisztujitáskor beszüntette, mégis, minthogy a vgyei httó ő nga, 
az ifjú gr. Károlyi, a budai egyetem, theresianumi Covictus,a váczi, 
pesti és budai urak azt dicséreteikkel nagyban kiemelték, s az eddi
ginél nagyobb áron is élvezni akarnák, a tanács május 18-ki ülésén 
a főzést ismét megengedte oly foltét alatt, hogy a korcsmákon iteéje 
5 pénzivei, akója 2 írt 50 dénáron árultassék, a vgyei httó ő ngnak 
meg akója csak 2 írton adassák, mivel ő az ily engedményeket a vá-
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rosnak sokban meghálálja. — Juhász György pénztárnok úr a vgyre 
pénzekkel leküldetvén, azzal is megbizatott a jun. [11-ki ülésen, mi
kép a netán ott levő czeglédi biztos Sulyok úrral alkudozzék az e 
városba szállítandó 2589 lóadagra nézve, ha azok beszerzését, adag
já t 10 krjával számítva, magára vállalná-e? |E tekintetben a város 
kérvényének kevés sikere lett. — Olvastatott jul. 20-án Czabay alsz- 
biró úrtól érkezett oly tartalmú sürgető levél, hogy a püspöki város 
a 2589 zab- és széna-adagot, a szalmából pedig 1297-et még e hóban 
beszolgáltasson. Ezen adagokat Nyári András és Nyári János felső
városi hajósok 35 írton vállalkoztak hajójukon Harasztiba leszállítani.

Fach András incassator úr aug. 3-kán kelt észrevételeit a 
tanács elé terjesztvén 7 pontban, ez azok mindegyikére e hó 13-Tcán 
megtette feleleteit. Az iucassátor beterjesztvényéből kiderül, hogy 
főkép a jobb-módúak vannak az adófizetést illetőleg hátralékban, és 
hogy a múlt s ezen évi hátralék 16,156 frt 28n /24 drnyi megdöb
bentő öszszegre rúg. Azért a tanács azt rendelte, hogy ha máskép 
a hátralékosaktól az adót beszedni nem lehetne, szüretkor mustjaik 
adóba erőszakkal is lefoglaltassanak. — Olvastatott a vgyei gyűlés 
azon határozata, miszerint a püspöki uradalom azon rendelete, mely
nél fogva az azon kívüli, idegen szőlőhegyekről, milyen például a 
csörögi is, borokat a városba beszállítani tiltatik, érvényben hagya- 
tik, annál is inkább, mivel a kamarai uradalmak is gyakorolják e 
jogot. — A város révészei eddig, a tanács tudta nélkül, évenként 4 
öl fát kaptak, amiért Tótfaluból a kath. híveket Yáczra, a templom- 
bamenetel végett átszállitgatták, a tanács nov. 6-kán csak ezen évre 
még ama 4 öl fát megajánlotta, jövőre máskép ígérvén ezen ügyben 
határozni.

Vojser András úr a nov. 16-ki ülésen előadja, mikép Pesten 
Miskey biztossal az ügyet feladata szerint elvégezvén, a 7658 zab
adagot és 3829 szalmaportiót készpénzen, és pedig a zabot adagon
ként 4 krjával számítva 510 frt 40 dr, a szalmát 1 krjával 63 frt 
49 krt kifizette. — A mlgos uraság a tanács megkeresésére a város
nak ajánlott 1000 kila zabot 40 dijával számítván, az ezért járó ösz- 
szeget Juhász György pénztárnok már ki is fizette. — A nov. 20-ki 
ülésen előfordúl, miszerint a viz lefolyására, a Theresianumnál a 
Duna felé, a főbb utcából az i t t  alább megnevezett gazdák telkei 
mellett elmenő, létesített csatornára nézve azok a költséghez ilyké- 
pen kötelezték magokat já rú ln i: Kossonits Béla 8, Vigh Mátyás 6, 
Kiss József 6, Kacs József 7. 50., Szédülik Mihály 8, Molnár Sándor 
7, Huszár József 6, Csulyák Ferenc 6, Kolozsvári János 4. 50., Együd 
József 4, Krizsány Mihály 4, Walter Ferenc 5, Révész István 3 irtok
kal. — A városi hatóság dec. 7-kén Nolli József gödöllői jószágigaz
gatónak megengedi saját kérelmére, hogy a város által haszonbérelt 
gödi pusztára 600 juhot legeltetés végett ingyen behajthasson, de 
jövőre a város szegény állapotát tekintetbe venni kéri.

9*
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1782. febr. 8-ról a tanács kérvényt intéz ő főmghoz a gödi 
puszta haszonbérlési ügyében, felhozván atban, miszerint a gödöllői 
jószág-igazgató Bolti József utói oly tartalmi! iratot vettek, hogy t. 
i. a grófnő ő nmlga elhunyván, annak folytán a haszonbéri szerződ- 
vény érvénye is elenyészett, pedig annak még egy évig kellett volna 
tartani, és hogyha ama pusztát haszonbérben továbbra is megtartani 
akarják, az eddig fizetett 2060 frtnyi bér helyett 3000 írtra köte
lezzék magukat, — azért könyörögnek ő főmgnak, hogy eddig is 
irántok tanúsított atyai hajlamánál fogva vesse magát közbe az el
hunytnak örökösénél, gr. GrassalTcoviis Antalnál, hogy a gödi pusz
tá t, melyet már 38 éveken át haszonbéreltek, és a haszonbéri dijt 
jó és rósz években pontosan megfizették, az eddigi bér mellett to
vábbra is nálok meghagyni kegyeskednék.

JerosslaussJcy Gáspárt, azon tekintetből, hogy midőn ő felsé
geik, a főhgek s más mlgos uraságok e várost meglátogatták, a hadi 
tisztelgésekre kiszemelt polgárokat a maga gazdasága kárával is a 
város becsülete végett a hadi fordulatok és fegyverforgatásra tanit- 
gatta, és mint külső tanácsos is jó szolgálatokat te tt a városnak, 
márc. 23-ld ülésen a tanács egyhangúlag a személyi adótól, mint 
volt katonát a házitól, nejét pedig csak a személyitől felmentette. 
—· Biró úr jun. 1-én felolvasta a gödöllői jószág-igazgató űr levelét, 
melyben az jelenti, hogy a nmlgú gróf úrnak biztosa, Beller úr, Gö
döllőre már megérkezett, s ha a város a gödi puszta haszonbérlete 
iránt egyezkedni kíván, megbízottjait a város pecsétével ellátva a 
helyszínére kiküldje. Mire aztán a tanács a teendők teljesítésével 
Benlce, Tóth és Juhász aljegyző urakat bízta meg. — Jun. 7-ről pe
dig postailag Pozsonyba gr. Grassalkovits Antal ő mnlghoz egy igen 
alázatos folyamodványt menesztett, melyben azt kérik, hogy a ha
szonbérleti, még fon levő egy évre az eddigi 2060 írton a várost a 
bérletben meghagyni, a következőkre nézve pedig, hogy ő uralgnak 
hajlamát annálinkább kinyerjék, hálájok jeleid, régente a szödiek 
által használt plágával együtt, 2500 írton a többször említett gödi 
pusztát nálok meghagyni kegyeskednék.

A jun. IS-lci ülésen, az ő cs. kir. felségének tanácsosa és 
plenip. úr ő nga iratilag a tanácsnak üdvös intelmeket és megjegyzése ■ 
kel kühlvén, azok félolvastattak, és a küldő által szigorúan megtar
tatni rendeltettek. Ezen iratban kifejti ő nga, hogy mily szerencsés 
azon város, melyben a kereskedés virágzik; mely kedvező azon kö
rülmény, hogy az idegen üzérkedők az itteni lakósok terményeit meg
veszik, a külső tartományokból hozott árucikkeiket itt lerakják, a 
bevásárlásokért évenként tetemes öszszegeket hagynak a városban. 
De ezek majd más városokba folynak, ha a kereskedők, üzérek s 
több ilyesek itt nem pártóltatnak. nein védelmeztetnek, hanem rósz 
bánásmóddal innét el idegen ittetnek. Hallja ugyanis o nga, hogy 
azokkal igen gorombán bánnak, kik tolok állomási, vám- vagy rév- 
dijt szedni szoktak, a szállítók által megcsalatnak és különféleképen
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megkárosittatnak, háborgattatnak. Ennélfogva oly utasításokat adjon 
és úgy intézkedjék a tanács, bogy panaszra oka kinek sem legyen, 
és ha kell, igazságot szolgáltasson az említetteknek.

„Nem szólok itt, Írja ő nga, azon csalásokról, melyek a bo
rokkal történnek, mutatja a következmény, hogy sokan, kik eddig 
váczi borokat vásároltak, most azokat máshonnét szerzik, s a vácziak 
kénytelenek boraikat azokhoz szállítani el, kik eddig őket keresték 
itt fel. Csak egy esetet hozok fel, LeuJwvits asztalos a múlt évben 
hajón borokat szállítván, erősen ittak s az üresen maradt hordókat 
alvónként vízzel töltötték meg, mint ezt Kép Tóbiás szemtanú be
szélte; s most a Leukovits ravaszsága és esalfasága által rászedett 
nagyszegi öreg zsidó, ki itt ezreket szokott hagyni, másunnét szerzi 
meg a bort.“ Azért meghagyja a tanácsnak, hogy e tekintetben szi
gorúan felvigyázzon, és az ily csalókat az uradalomnak az adandó 
nyilvános büntetés végett bejelentse, a Leukovitsféle csalásban pe
dig vizsgálatot indítson meg mielőbb. Aztán folytatja: „Különben 
tudni akarom, vájjon minden számadók beadták-e számadásaikat és 
mikor ; a havi kivonatok pontosan beterjesztetuek-e ; a tisztujitáskor 
tett rendeletek megtartatnak-e; a tűzoltási lajtok megtöltvók-e víz
zel ; a többi tűzoltó szerek is jó karban vannak-e ; a pénztárnoki, 
kamarási és kulcsári hivatalok megvizsgáltatnak-e s a számadók ele
get tesznek-e kötelmeiknek? Kelt Váczolt 1782. juu. 17-kén. Burján 
plenip.“ — Hogy az ily uradalmi ellenőrködés és feliigyelés mily 
üdvösen hatott a városi tisztviselők tevékenységére, mondani is fö
lösleges.

A gazdaság évenként panaszkodván azon, hogy a szőri réték 
nem igazságosan osztatnak ki, ennek megvizsgálására a tanács a 
helyszínre bizottságot küldött ki, mely is a Kis-Szór, Nagy-Szőr,  

Fiók-Szőr, Kis- és Fiók-Szőr eleje, Gmnbhid, Kis-Bét  s Csörög nevű 
réteket gondosan felmérvén, erről a tudósítást a tanács elé terjesz
tette, és az ekkor te tt felosztást a gazdák a jun. 25-ki ülésen egy
hangúlag elfogadták. — Az alispányoknak és vgyei ügyésznek jul. 
ilö-kán 6 akó fehér ser ajállítatott meg, melyek két akós hordókban 
le is küldettek. — A plenip. úr ő nga által te tt szóbeli meghagyás 
folytán a gödi pusstára nézve azon tudósítást terjesztette be sept. 
20-kán a tanács, hogy azon boldogabb időkben, a midőn őseik cse
kélyebb fizetés mellett bírták haszonbérben e pusztát, levonva a le- 
vonandókat, azon bérletből nem haszna, hanem kára volt a pénztár
nak, mennyivel inkább tartaniok kell a mostani idők nehéz viszo
nyai között, hogy a megígért 2500 írton túli ajánlat, mely a 3000 
írthoz közelit, még nagyobb hátrányára lesz a városnak, mert a 
nagy aszály a múlt évben is már 400 frtot rántott le a haszonból; 
de tartották- mégis e bérletet, hogy ő fölségét kiszolgálhassák és gr. 
Grassalkovits ő nmlgnak tetszését el ne veszítsék, azért is a 2500 
írton fölüli bérletbe bocsátkozni nem igen bátorkodnak.
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1783. felír. 3-kán elvégződvén a városi szolgák épitő-széke 
is, ezek mindnyájan komolyan megintettek, hogy ezentúl a tisztvi
selők iránt engedelmesebbek, a polgárok iránt kíméletesebbek legye
nek és eddigi kihágásaikkal hagyjanak fel, ha kenyerüktől megfosz- 
tatni nem akarnak; dolog idején a munkásokkal becsületesen bán
janak, azokat ne korholgassák, annál kevesebbé illessék verésekkel, 
hanem kisebb hibáikat a legjobb móddal nézzék el, a nagyobbakat 
pedig az illető elöljáróságnak bejelentsék.

E  hó 11-kén bizonyos ügyekben a tanács ismét folyamod
ványt intézett plenip. ő nghoz, előadván abban a többi között, hogy 
miután a kénytelenségből elejtett gödi haszonbérletnél fogva a me
zőktől és kaszáitoktól elestek, e miatt a vásári jövedelmük is meg- 
esökkent; ide járul a sokak által űzött és folyton növekedő juhászat, töb
bek ugyanis a falukról elüzetvén, juhaikkal alattomban ide csúsztak 
be, s a határ csekély mezejét is leetetik azokkal, — azért esedeznek 
δ ngának: kegyeskednék ő fomgnál hathatós közbevetésével kieszkö
zölni, hogy a csupa kénytelenségből elvesztett javak helyet a csetőtei 
és kakaskuti legelőt az ottani kaszálókkal és szántó-földekkel együtt, 
melyeknek nem rég birtokukban voltak, úgyszintén a dereskei rét sé
get, melyet a mlgos uraság bir, kegyesen nekik engedni, az említett 
juhnyájakat eliizetní, a magáéit pedig kevesbittetni méltóztatnék, — 
bogy igy ő főmga atyáskodása folytán a. szegény gazdák marháikat 
megtarthatván, földjeiket mivelhessék, ő felségének szolgálatot te
hessenek és a határban tartatni szokott baromvásárok által a város 
jövedelmei, melyekből a szerződvényi bérlet fizettetik, ne csökken
tessenek.

Majd esedeznek, hogy miután a káptalanvárosi lakósok a 
Kőhidnál a közhatárt árkokkal körülvették, és igy a közutat is el
zárták, a csörögi határból pedig szántóföldeket csináltak, e sérel
met megvizsgáltatni és aztán orvosolni méltóztatnék. Végre, hogy 
az' alázatos kérelmükre irtás által bővítendő rétek végett a csali 
némely részben kimutatott földterületek teljesen átadassanak, hogy 
ezeket még jókor irtogathassák s a szegény adózó népen könnyítve 
legyen, mielőbb a rétszaporitás által. — Az is előfordult ekkor, hogy 
a gödi pusztától a város kénytelenségből elesett, pedig a szegénység 
anélkül el nem lehet —, azért a vgyei közgyűlés elé egy folyamod
vány intéztessék oly értelemben, hogy ama pusztáért a község most 
sem adhat 3000 frto t; de ha attól igy elesnie kell, a város ő fül- 
sége szolgálatát nem teljesítheti, mert a marhákat kevesbíteni leend 
kénytelen.

A febr. 28-ki ülésen felolvastatott a plenip. ő ngához me- 
nesztendő kérvény, mely szóról-szóra, minden változtatás nélkül jó
váhagyatott, és a tanács-, meg a polgárokból kiszemelt bizottság 
által plenip. ő nga elé terjesztetni rendeltetett. A ki a kérvénypon
tokat fönhangon elolvasván, azon nyilatkozatot teve, mikép azokra 
most rögtön nem felelhet, azért várniok kell. A viszszatért küldött
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ség arra kérte aztán a tanácsot, hogyha a válasz késnék, azt sür
gesse ; ha pedig az kevesbbé kedvező lenne, felsőbb helyre kell fo
lyamodni, és erre előbb engedélyt kérni. — Plenip. úr δ nga márc. 
líüJcén tudatta a tanácscsal e kérvényre a \7álaszt, hogy t. i. a ml- 
gos uraság a Kakaskútat és Derecskét a községnek engedi oly fölté
tel alatt, bogy a kakaskúti földekért 30 kereszt-gabonát a eselőtei 
majorba be szállítson, a derecskéi rétért pedig valamit űzessen. Az 
öszszehivott belső és külső tanács, és a számos gazdaság az itt ki
te tt két feltételt, mint uj terheket el nem fogadták, s megjegyzék, 
hogy mióta a mostani haszonbérlet folyik, nagy darab határ véte
tett el tőlök, majd egy, majd más vidéki uraságok által, maga a 
mlgos uraság is nagy és hasznos földeket fordított a maga hasznára 
a község kettős kárával és a haszonbérből mitsem engedett el. A 
község e határozatáról a bíró és főjegyző által ő nga értesittetvén, 
ez azt tanácsolta, hogy a község nevében a tanács ő főmghoz egy 
folyamodványt meneszszen s ehhez okok és szempontokat még ő 
maga is szolgáltatott.

E kérvényt miire. Sl-kén felolvastatta a tanács a számos je 
len voltak előtt, melyben előadják' az illetők, hogy ama két felté
teltől magokat felmentetni kérik, megjegyezvén, mikép igy ő tömg
ünk valamivel ugyan kevesebb szénája leend, de mivel az ő szándé
kok az, hogy a baromvásárok, melyeket, eddig az elvesztett gödi pusztán 
tartottak, ide a városba behozattassanak, mi megtörténvén, ö főmgnk 
zöldfai korcsmája nagy fogyasztásnak orvéndhetend, s igy ama kis 
szénaveszteség bőven helyrepótolva leend; a kakaskúti plága pedig 
csekély és terméketlen lévén különben is, ha a mlgos uraság áten
gedné, ezt meg sem érezné.

E birtokviszonyi igen fontos ügyben ápril 3-kán ismét igen 
népes gyűlés tartatott, s minden oldalróli bővebb megfontolás után 
abban állapodtak meg, hogy egy küldöttséget menesztenek fel Becsbe, 
a hol az o főmgtól Kakaskútat, Cselötét és Derecskét kérni fogja, s ha 
meg nem hallgattatik, engedélyt kérnek ügyökkel ő es. kir. fölsége 
elé járulhatni, a kinek szolgálatában igen nagy hátramaradás fog 
beáüani, ha kérvényük siker nélkül maradna. É küldöttség tagjaiul 
Hajnik János, Hegek József és Filzer János urak választattak meg, 
a következő napon már útra keltvén indúlniok. —· E  hó 4-röl a vgyei 
közgyűlés elé a tanács és község egy kérvényt terjesztett, melyben 
felhozzák, mikép gr. Grassalkovíts gödi pusztáját 1744. évben ha
szonbérbe kivevén, azóta 39 éveken át folyton bírták, de mivel most 
magánembereknek adatott ki, kik a legközelebbi sz. György-napon 
abba bevezetendők lesznek, — alázatosan esedeznek: 1. Hogy a ha
szonbérleti idő alatt a vgye parancsára építtetett hidakért az ura
dalom részéről a városnak kárpótlás fizettetni rendeltessék; ha pedig 
ezt sem az uradalom, sem pedig a haszonbérlők tenni nem akarnák, 
azok elhordása megengedtessék. — 2. Mivel a puszta első évi birto
kában az itteni őszi vetés terményét nem a város, hanem az ura ti a
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lom kapta, a haszonbérlet természeténél fogva, azért az ezen évi ter
mést részökre ítéltetni kérik. — Végre 3. az okozott és az uradalom 
által erőszakosan elfoglalt puszta miatt te tt és 400 írtra menő ká
rokat ugyanazon uradalom által a tek. vgye megtéríttetni kegyeskednék.

E folyamodványra az ápril ll-kén  tartott vgyei gyűlésről 
ily válasz érkezett: „Az említett hidakra nézve, mintán azok a köz- 
használatra szolgálnak, a kárpótlás el nem fogadtatik és azután a 
vgye által fognak azok föntartatni, — azért a kérvény félretétetik. 
A károkra nézve pedig a folyamodók a foldesurasághoz utasittat- 
nak. Kiadatott Majláth József a vgye aljegyzője által.“ — A város 
által 6 főmglioz máre. 31-kén Becsbe felküldött levélre onnét érkezett 
válasz az ápril 14-ki ülésen felolvastatott a tanács és község előtt, 
mely is honi nyelvünkön igy hangzik:

„Ámbár az alattvalóink iránti atyai hajlamunk bebizonyítá
sára saját hasznunk hátrányával is készek vagyunk, de mivel a püs
pökség és utódaink jogait, bármiképen, akár bőkezűség, akár pedig 
engedménynyel homályba döntenünk nem lehet, azért a folyamodók 
kérelmét, hogy nekik a kakaskúti szántóföldeket legelőül, és a de
recskéi rétet, melyek nekünk mind a kaszállás, mind pedig a kilen
ced és tized szolgáltatása által jelentékenyen jövedelmeznek, oda en
gedjük, nem teljesíthetjük máskép, mint hogy esen szántóföldekért, 
melyele különben a mi cselölei püspöki mágán-pnsstánk tömegéhez tar
toznak, s úgy fognának kihasíthatni, hogy az uradalmi táblától, mely 
most tavaszival van bevetve, a rádi ösvényig egyenes vonal liuzat- 
tatnéb, — az uradalmi jog elismeréséül évenként 10 irtot, a deres
kei rétért pedig, mely mindenkor az uradalom váezi majorságához 
tartozott, minden évben hasonló címen 15 irtokat fizetendenek, és 
magokról óvadékul azon téritvényt adandják, rnikép ezen engedményt 
a mi tetszésünkön túl kiterjeszteni nem bátorkodnak. Kelt Becsben 
ápril 4-kén 1783-ban. Gr. Migazsi bibornok.“

Azonban még e föltételeket is súlyosaknak tartván az e vá
laszra megszomorodott község, s azon nyilatkozatot tévé, hogy a 
nagy szegénység és szükség miatt, ha ő főmga nem ing könyörülni, 
végromlásra fognak a lakosok jutni. Azt határozták hát, mikép, még 
egy, nyomosabb indokokkal ellátandó kérvényt intézendnek Bécsije, 
esedezendők abban, hogyha az említett földterületeket tőle meg nem 
kaphatnák, adná engedelmét arra, hogy ügyöket ő fölsége elé ter
jeszthessék. E folyamodványukban kifejezik a kérők világosan, hogy 
miután a szegény adózó nép átalán s egyenként véve adósságokkal 
van terhelve, annyira, hogy nem csak ő főmga adóját, mely főkép 
szekeres-munkával rendeltetik lehajlittatni, nem szolgálhatja le, ha
nem már a legmagasabb szolgálatra is képtelen lett, — azért nincs 
itt más mód, minthogy ama plágákat, melyek az öreg gazdák elő
adása szerint, különben is ezen területhez tartoztak, ő főmga nekik 
minden teher nélkül oda engedni ne terheltéinek. Ha pedig ezen kérel
mük nem teljesittetnék, adjon nekik ő főmga kegyesen engedélyt,
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hogy a már többször említett földterületek viszszanyeréseért egyene
sen a király ő felségéhez folyamodhassanak, kinek, mint apostoli fe
jedelemnek, hatalom adatott a püspökségek és egyházak fölött is 
rendelkezni, és aztán még megjegyzik, mikép Althún püspök ő nmlga 
a hozzá folyamodottak kérelmére mily kegyes volt a város szaba
dalmainak kikeresésében fáradozni, mely kegyességet ő főmgban is 
hálás kegyelettel szeretnék tisztelni.

Május í-lzi igen népes ülésen felolvastatott ő főmgnak azon 
igen nevezetes válasz-irata, melyet a város ápril 14-ről hozzá inté
zett kissé merész és követelő hangú folyamodványára annak lekül
dött. Hangzik pedig az ilyképen: „Noha azt remélők, hogy nem cse
kély jótéteménynyel örvendeztetjük meg a mi váczi lakosainkat, ha 
nekik az általok kért plágákat, az uradalmi jog elismerése címén 
évenként fizetendő 25 forint fejében a mi tetszésünkig kiadnék, még
is készek lettünk volna, ha kérvényüket tovább is, a könyörgők szo
kása szerint teszik fél, és tőlünk kegyelembeli, nem pedig köteles
ségből eredő, és a mi, úgyszintén utódjaink sérelme nélküli enged
ményt kértek volna, — ama plágákat vagy csekély vagy épen semmi 
dij fejében nekik átengedni; de mivel, mint folyamodványuk szöve
géből kiveszszük, azt, a mit kérnek, többé nem a mi jószívűségünk
től kérik, hanem valami joggal, és az az előtti birtoklás alapján, — 
azért, hogy a mi és utódaink jogairól, valamint a folyamodók ké
relméről is, ha az igazságes alapokon nyugszik, kellőleg gondoskodva 
legyen, szükségesnek tartjuk ezen egész kérdést, miután a folyamo
dók e tettükkel elragadták tőlünk ama lehetőséget, hogy az irántoki 
hajlamunkból velők kegyességünket éreztessük, a jog törvényes ú t
jára utasítjuk. Amiért tisztségünknek azon rendeletet adtuk, hogy a 
folyamodók kérelmét az úriszéken felvegye, afölött tanakodjék, meg
hallgatván a meghallgatandókat, és a jog szerint megtartandókat 
megtartván, ez ügyben igazságos ítéletet mondjon ki. Kelt Váczott 
ápril 28-kán 1783-ban. Gróf Migazzi bibornok, bécsi érsek, a váczi 
püspökség admtra. “

Erre a szegény népség még inkább feljajdúlván, egyhangú
lag arra ösztönözte a tanácsot, hogy ezen ügy a vgye elé terjesz
tessék ; a tanács azonban ezt tenni vonakodott, nehogy bujtogatónak 
tartassák, de aztán a nép felelőségére elhatározta magát ama folya
modvány elkészíttetésére, melyben azon esedezik a vgynek, hogy mind
ezen, mind pedig az adózó nép által előadandó sérelmekre nézve ide 
a helyszínre bizottságot kiküldeni méltóztassék. — E folyamodvány 
a május D-lú ülésen félolvastatván, jóváhagyatott s annak beterjesz
tésével Vajser, Skripecs és a főjegyző urak megbizattak. Minek foly
tán a május 12-ki vgyei gyűlés a kívánt vizsgálatra Magócsy M i
hály táblabiró urat, vagy ennek akadályoztatása esetén Vincenti Ja
kab szbirót segédjével s a városiak részéről egy ügyvédet küldötte 
ki. E hátirat a majus 14-ki tanácsülésen felolvastatván, arra inte
tett a község, hogy csak kiki csendesen viselje magát, mert az ezen
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rendelet ellen vétő súlyosan fenyittetni fog. — Május 26-kán a köz
ség nevében a főjegyző, Sághy István, Nagy Ferencs,  Kukumuss An
tal és Nagy Pásztor Tamás ez ügyben az ő felségének benyújtandó 
folyamodványnyal, melynek azonban csak üres liely van hagyva a 
városi jkönyvben, de az ide bevezetve nem lett, Budára küldettek 
ki. — Nov. 20-Icán a vácziak panaszai folytán közbejött uradalmi 
végzések ellensúlyozására az ügynök részére szolgáló tudósítás felol
vastatott és egyhangúlag jóváhagyatott.

A káptalani város polgárai nevében teljhatalommal ellátva 
egy, Waisskopf József bíró, Tóth Imre tanácsbeli s Vajser József 
urakból álló bizottság jelent meg ezen ülésen oly végből, hogy esen. 
püspöki, város a káptalaninak vele való egyesítését, mire a káptalani 
rész törekszik, ne ellenezze, mit ha megnyernek, mind a múlt, mind 
pedig a jövő költségekre nézve segédkezni, s az ezen ügy előmozdí
tásával megbizandók fáradozásai és költekezései kárpótlásaid, a pénz
tárban e célra őrizgetett 1500 irtokat fölajánlani kijelentették. De a 
püspökvárosi tanács, attól tartván, hogy felbujtogatóúl fog tekintetni, 
mintha ő alattomos utakon a viszszaegyesitésre bírni akarná saját 
kárával a káptalani részt, és igy a jelenleg felvállalt ügypereske
dés elé is a két uradalom akadályt vethetne; előfordult az is, hogy
ha a viszszaegyesités nem sikerülne, ezen esetben a költségek visz- 
szatéritésére is szorittathatnék a püspöki város; s noha a küldöttség 
előadta, hogy a nemsikeriilés esetére a káptalani város minden ter
het és felelőséget magára vállal, mégis ekkor még a püspökvárosi 
tanács nem bátorkodott vállalkozni.

A bíró és főjegyző urak a bécsi ügynökhöz Bécsbe felkül
dendő elkészített utasítással Amhrósy ügyvéd úrhoz ugyanezen nov. 
20-Jíi' ülésből kiküldettek. — A jó népes, dec. 14 Jú  ülésen előada
tott, miszerint a káptalan-részi községnek szándéka a püspökivel 
ismét úgy öszszekapcsoltatni, hogy egy bíró és egy tanács alatt le
gyen, mikép ez 41 évek előtt volt. A tanács előadta a nagy szám
mal egybegyült községnek, hogy ez ügyet jól megfontolja, nehogy 
aztán, ha később károsnak mutatkoznék, a tanácsot találja okozni. 
A község a maga felelősségére sürgette a tanácsot a viszszakapcsol- 
tatás ügyének megindítására, s erre a tanács a káptalani részszel 
a közös működésre szövetkezett. — Azt is jelentette ekkor a tanács, 
hogy Drozdik ügynök úr részére, ki a város ügyei előmozdításában 
különös igyekezetét tanúsít, szives fáradalmai jutalmaid 14 akó bort 
ajánlott meg, melyek Pozsonyig már el is küldettek. A község ezen 
ajándékozást helyeselte, és kérte a tanácsot, hogy bölcs belátása sze
rint tovább is az ily szolgálatokat csak jutalmazza.

A káptalanrészi küldöttség der. 19-kén ismét megjelenvén, 
előadta megint viszszaosatoltatási szándékukat, kérvén, hogy azt a 
püspöki város meg ne gátolja, ajánlván magokat az eddig, te tt s az
utáni költségek pótlására. Értésökre adatott a püspökvárosi község
nek ugyanazon akarata ezen ügyben, mit hallván, teljes örömmel és
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köszönettel távoztak. — Bailee János, a püspöki város bírája, 19 nap: 
súlyos betegsége után dec. M-kén délutáni s/4 3-ra élte 36. évében., 
dicséretesen, a város megelégedésére viselt bíróságát a földöntúli lé t
tel cserélte fel, nemcsak neje és gyermekei, hanem az egész város 

' mély gyásza kísérvén tetemeit a sirkertbe.

1784. jan. 7-héti tek. Fogurassy Gábor ur, a püspöki urada
lom ügyigazgatójának elnöklete alatt, a többi gazdatisztek jelenlété
ben tisztujitó-szék tartatván, noha a nevezett elnök úr a nép szájize 
elleni beszédet tartott, melylyel a polgárok kedélyeit a legnagyobb 
aggodalomba ejtette, de azok mégis férfiasán helyt álltak. A bírói 
tisztre Stocking er Ferencs s N am  András a német, a magyar részről 
pedig Skripccs János jelöltetvén ki, ezek ellen az egész község kifo
gást te tt s a kijelölést megváltoztatni kérte. Minthogy pedig az elnök 
nem tágított, a község a következő napra kitűzött úriszékhez tolebbezte 
ez ügyet; s midőn ez azt végezte, hogy a te tt kijelölést, miután az 
az uradalmi törvónynyel és a kegyes úrbéri rendezvénynyel teljesen 
megegyez, változtatni nem lehet, a segédkező tanácsi ügyész taná
csára a község egyenesen az ekkor itt levő ő főmghoz folyamodott 
irati lag, a legalázatosabban kérve őt, hogy a bírói tisztre más érde
mesebb polgárokat kijelölni méltóztatnék.

Aközben az ügyész a három kijelöltet magához hivatván, 
eléjök adta, nehogy a község által ellenük az úriszékhez beadott fo
lyamodványban kifejtett okoknál fogva, eddigi hivatalaiktól is meg- 
fosztassanak, rávette őket, hogy a jelöltségtől! fölmentetésöket ő fő- 
mgnál kérvényükkel kieszközölték. A község kérelmére azon rende
letet adta ki ő bge, hogy előbb a tanács egészittessék ki s azután 
tétessék a bírói tisztre uj kijelölés. Eszerint jan. 9-lcén ugyanazon 
tek. Eogarassy (1. ügyigazgató úr elnöklete alatt s a többi urad. 
tisztek jelenlétében először is senátorokká a magyar részről MikessTea 
Antal úr, előbb vámos, és fíallya István úr, előbb aljegyző, a néme
tekéről pedig Regele József és Kmoch János urak emeltettek. Azután 
a bíróságra kijelöltettek: Tóth János, Bombay Sándor és Mikeszka A n
tal urak; de Tóth János a jelöltséget megköszönvén, helyére Regele 
József úr léptettetett s ezekből a község által egyhangúlag bíróvá 
választatott, aztán a többi tisztviselők állásaikban megerősíttettek. 
Ballya István aljegyzőségére az uradalmi hatalom és a nép beleegye
zésével Hausmánn Antal hivatali Írnok emeltetett. Erre az elnök az 
uj bírót tiszte szentül történendő teljesítésére igen megható beszéd
kében buzdította.

Jan. 12-kcn a bíró, plgrmster, külső és belső tanács és a köz
ségből számosak jelenlétében folytattatott a tisztujitó-szék, a számadó 
tisztek mind távol lévén, mely rendtartás a jövőre nézve is megál- 
lapittatott. Ekkor az is határozattá lön, hogy ezentúl havonként ta r
tassák egy gazdasági ülés, melynek tárgyát csakis a közjó előmozdí
tása képezze. — Jan. lZ-kán a város kisebb tisztségeire és szolgáira
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nézve folytatták a tisztujitást, és végre az egész külső tanács le
mondván, a több kijelöltekből ezek választattak, erősittettek meg és 
eskettettek fel: Jerosdaussky Gáspár, Kis Béla, Szálát) Mihály, Ba
jor Bál, Velscr Sebestény, Kovács Israel a magyarok, a németek ré
széről pedig: Heventräger Adám, Májer András. Kratser Ignác, Fray 
Tádé, Klabánovits Mihály, Mitterhoffer Adám. — Említendő e helyen, 
mikép II. József császár egy febr. 13-Icán Ttelt rendeletével Vácsról a 
hires harmincad-hivatalt, mely ide még I. Géza király által helyez
tetett, s utolsó tisztje itt Szántó Lajos volt, Bcstre tétette át.

Március 6-lcán a két lábnál is vastagabb jég délutáni 4 óra 
körül lassan megindulni kezdett, utóbb megállt, de a következő nap 
d. e. 3/4 10-re megindult ismét nagyobb rohammal, és a viz hirtelen: 
kiáradása a püspöki várossal érintkező káptalanrészi Burgundia la
kóit nagy életveszélybe döntötte, úgy hogy az előre oda rendelt csó
nakokon kelle azokat késő este tovább vitetni onnét, és egész esti 
1jí 10-ig tartván a viz-kiáradás, mind a püspöki, mind pediglen a 
káptalani részen igen sok ház többé-kevésbbé megrongáltatok, s nem 
csekély lön az öszszeroskadt házak száma is. — April 24-ltén a ma- 
gistratuális működő ügyész Németh János úrnak, ki a város sérelmei
nek az uradalom elleni föltevésében és ezen ügy előmozdításában kü
lönösen szorgalmatoskodni látszik, egyhangúlag 10 császári arany 
tiszteleti díj ajánltatott, ki azonban azt el nem fogadta, de írnoka a 
neki ajánlott két-forintosat szívesen zsebre tette. — Minthogy a ju 
hok nagy száma miatt a marhák legelője szerfölött fogyasztatik, e 
baj orvoslása végett a homoki és csörögi legelők a juhobra nézve tila
lom alá vettettek a tanács által ápril 27-kén. — A májas 23-ki 
ülésre behívott juhosgazdáknak (Torday Mihály, Veress György, Pász
torba István, Eiile Mihály, Eülöp András, Egyiid dános) meghagya- 
tott, mikép a következő váczi vásárig Júliáikon túladjanak, különben 
a tanács azokat a Dunán átviteti.

Bombay Sándor bíró és Juháss György főjegyző urak juu. 
11-kén a jelenvolt községet felhitták: vájjon akarna-e a város felsza
badítása ügyében Bécsbe ö felségéihez a tanácsból egy küldöttséget me
neszteni? Mire az ily küldöttséget egyhangúlag szükségesnek nyi
latkoztatván ki a község, ez ügyben teljhatalmú működéssel bízta 
meg az azonnal kiszemelt küldöttséget, t. i. a nevezett bíró és fő
jegyző urakat. E megbízást, a községi tagok mind aláírták, Bicskei) 
Sándor pestvgyei adószedő ur pedig azt láttamozásával erősítette 
meg. E küldöttség tagjainak úti-költségül naponként, a közpénztár
ból kiszolgáltatandó két forint ajánltatott meg, onnét lévén az egyéb 
előforduló kiadások-is ez ügyben fedezendők. A városi pénztárnok oda 
utasítva lön, hogy ezen Bécsbe menő küldöttségnek a közpénztárból 
600 frtot kézbesítsen. — Azon láda, melyben a város két pecsétje 
letéve volt, zárral· ellátva az itattárba vitetett át, melynek kulcsa 
a pénztárnok urnák, az irattár egyik kulcsa meg Stockinger Ferenc 
polgármesternek, mig a másik Hajnik senátor urnák adatott át.
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A Béesbe indul and« bizottság feladatává tette azt is, hogy
ott a város költségére egy révhajót s egy nagyobb révladikot is 
szerezzenek; minthogy e két rév! szükséget öszszesen 21 frt és 5 
dénáron meg is szerezték. — Jun. l'J-kéa a Pestre leszállítandó 
2878 széna- és 2479 szalma-adagra nézve Mtshey biztos ur levele 
olvastatván, meghagyatott a kamarás urnák, miszerint az ezen ada
gok kiszolgáltatására a szükséges intézkedéseket megtegye. A 6958 
zab-adag kiadása pedig kissé elhalasztatik, minthogy a létező 1550 
kila zab a történhető katonai átmenések szükségeire tartandó főn s 
azért a kamarás ur kötelmévé tétetett a megkivántató mennyiség 
beszerzése. — Jun. 25-kén Nagy Mátyás hajós abban egyezett meg 
a tanácscsal, hogy a pesti raktárba beszolgáltatandó minden egyes 
szénaszállitmányért 12 irtot fog a várostól kapni.

A biró ur által Possony-ból küldött levél jut. 21-kén felol
vastatott s abban foglaltak teljesittetni végeztettek. — Medve József 
és Stcfanovits György szolgái, mivel a szántóföldeken késsel nagyobb 
mennyiségben kalászokat metszettek le, mások példájára azon bünte
tést kapták, hogy a lopott kalászkévét nyakukba akasztva, dobszó 
mellett a főbb utcákon végig vezettettek. — A biró ur távollétében 
jut. 30-lcán tartott ülésen azon folyamodvány, melyet Bombay Sán
dor és Hajnii: János megbízott urak ő felségének benyújtottak, fel
olvastatott és kihirdethetett. Ennek részére is a városi jkönyvben elég 
tágas hely van csak hagyva, de az betöltve nem lön. Ez alkalom
mal a küldöttség kijelenté, hogy Drosdih ügynök urnák fáradozásai 
jutalmául 10 aranyat adott. — A m. kir. httó-tanács ezen 1784. évi 
any. 2-kiín azon kegyes intézvényt adta ki, miszerint a posta-állo
más Ácsáról azonnal Váczra tétessék át, a mikor a becskei Rét- 
ságra áthelyeztetni, .Dunakeszen meg ilyen állíttatni rendeltetik.1)

Aug. 8-Mn népes ülés tartatván, ez alkalommal felolvastatott 
a városi község elolt a ni. kir. ldtó-tanáes által a város ügyében kiadott 
határozati, intézvén)/, melyet a vgye előbb, e hó 2-kán te tt közzé. — 
Teljes számú ülés tartato tt e hó 10-én is, a midőn fölvétettek a 
bécsi útra tett költségek, a hajdúk, kocsisok, lovak, vámok- s a vá
ros kocsijának kijavítására; s minthogy ezek mindkét város ügyei
ben történtek, az öszszes költségek ^ -d á t a káptalani, %-dát pedig 
a püspöki városnak kellett kifizetni.-) — Az aug. 10-ki ülés iratai 
közt olvashatni azon folyamodványt is, melyet a váezi nemesek a 
városi adókivetés ellen a vgyre beterjesztettek. Ebben panaszkodnak, 
hogy a püspöki város tanácsa által az adózás oly súlyos és elvi- 
selhetlen terhével illettetnek, hogy mig előbbi években csak 2 irtot 
fizettek, ezen mostaniban 10 írtnál is több rovatott ki rajok, 
azon taksán kívül, melyet évenként a vgye pénztárába kell fizetni
ük, minélfogva minden ezentúl előfordulható szolgalmaktól fölmen-

') Glos István volt a váczi postás.
~) Ld. a Bubla-Kosestruinot, 10. sz. 447. lap.
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tetni kérik magokat, és egy úttal azon kérdést teszik: mennyit kei
lend javaiktól fizetniük?

E kérvényre a jul. 1-én folytatólag Kalocsán tartott vgyei 
gyűlés azon határozatot hozta, hogy mindkét fél kihallgatása s a 
kellő nyomozás megtétele végett a szbiró kiküldetik. Mire a tanács 
jul. 31-ről azon tirdósitást menesztette a vgyére, miszerint: „Mivel az 
említett váczi nemeseknek adó alá való telkeik, t. i. házaik, szüleik 
és szántőföldeik vannak, melyektől járó adók, amennyiben a vgye 
által nem iratnak be, annyiban mindazokra nézve mentesekül tekin
tetnek, és a vgyei adómennyiségbe a házival együtt, melyek 4403 
frtottesznek ki öszszesen, egy fillért sem fizetnek ugyan, de amelyek 
a város füntartása és az épületek jó karbani megőrizésére nézve 
átalában az egész községet illetik, s az uradalmi szolgalmakat, vagy 
a közjó érdekében szolgálók fizetését s illetmönyüket, szóval, a 
melyek a közterhek rovatába esnek, az itt szóban levő nemesek, mint 
a városi lakosság tagjai, az ily közterhek viselésére közrejárulni hi
vatnak fel, melyek évenként könnyen 16,244 frtot tesznek. Hogy 
pedig, mint előadják, az előbbi években sokkal kevesebbet fizettek, 
ez a többi adózók sérelmével történt.“ — A város ezen előadására 
az auy. 5-kén tarjott vgyei gyűlés ezen határozatott hozta: „A vá
czi armálisták azon panasza, az által, hogy csak a házi adóra névé 
taksáltattak meg a vármegye által, elintézettnek lenni ismertetik el, 
a mváros közterheitől pedig nem lehetnek mentesek, csak azon egy 
hagyatván főn nekik, hogyha valami közmunkákat nemesi szemé
lyük megtenni vonakodik, azokat megválthassák.“

A tanács aug. 13-kán elhatározta, hogy miután a pálinka
pince fölötti s azelőtt az aljegyzőnek lakásul szolgált épület, a ré
giség folytán s az irgalmas-rendiek által melléje te tt épület miatt 
a lakásra alkalmatlan, mert kevés idő alatt a túlsó fala is egészen 
öszszeomlott, — az a régi szándék szerint egy emeletre telepíttessék, 
de költségkímélés tekintetéből a belső fal elmaradjon, s csak a mi- 
zeriek falához ragasztassék az épület, mely nem cseréppel, hanem 
zsindelylyel födendő be. Az aljegyző laka kissé tágittassék, az eme
leten 4-kis szoba létesíttessék, melyek vagy a városi tisztviselők, 
vagy pedig a vgyei tisztek által lesznek használhatók. — Azonban 
aug. 24-Jcén az végeztetett, hogy az eddigi aljegyzői lak a korcsmá- 
ros használatára fordittasék, úgy hogy ott még két szoba és konyha 
kiteljék. — Ugyanakkor elhatározták, miszerint a tanács-ülés folya
ma alatt érkező tanácsosak késlekedésökért 50 dénárt fizetendenek 
büntetésül.

Mivel közönségesen azt hirlelték, hogy „azon árestom, mely
ben az bötsülletes Gazdák egy némelly hibáj véget bé záratni szólítanak, 
mód nélkül büdös volna,“ azért az ilyenek a kihallgató terem mel
letti szobába fognak addig záratni, mig az uj épület elkészül, mely
nek egyik legalkalmatosabb szobája e célra fog berendeztetni. — 
Miután a bírónak hitelesen tudomására esett, miszerint Kép János
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a város dolgaira nézve a népet felbuj tógát ja, sept. 1-jén megintette 
e zavargó fejű embert, hogy az ily tettekei felhagyjon, mert külön
ben kemény módokkal fog a hallgatásra kényszerittetni. Ugyanek
kor Vajser János kapitány úr megbizatott, hogy serényen felvigyáz
zon, és ha a népet észreveszi, hogy az itto tt tilos gyűléseket tart, 
erről a bírónak rögtön jelentést tegyen. — A váczi nemesek a ta 
nács egyhangú megegyezése folytán, nem kötelességből, hanem a jó 
jó egyeség kedvéért, csak ezen évre, a személyöket illető házi-adó 
'öszszeirása alól kivétettekül jelentettek ki. — A tanács a jégtorló
dás ellen erős fabakokat ásatott be kellő helyekre, s a Duna árja. 
elleni gátfalból annak erős hullámai által kiragadott köveket pedig 
öszszeszedetvén, azokat a tanács a város most épülő házába felhasz
nálni rendelte.

OKTÓ BÉR 16-KÁN EM LÉKÜ L  ez van a városi jkönyvbe 
bevezetve: „A. mai délelőtti féltizkor minden várakozáson kívül 11 
József császár ő fölsége legkedvesebb jelenlétével e várast a polgá
rok legnagyobb bámulatára szerencséltetni méltóztaték, a ki is min
denek előtt a székesegyháznál állott meg, környezetében lévén Zer- 
dahclyi.Gábor püspök ő mlga, a többi kanonokok, Bárján Sámuel kir. 
tánácsos és plenip. ő nga, és az egész tanács. Ugyanazon templomba 
bement, azt megtekintette, onnét kijövet annak karzatát tekintette 
meg az altányon levő szobrokkal együtt; ahonnét lej övén, a püspöki 
laknak csak területét és kertjét járta be, elhagyva az épületet; az
tán a kegyesrendi atyák régi társodáját nézte körül egészen, megte
kintvén annak felső emeletét i s ; honnét lejövén, az iskolákat akarta 
meglátogatni, de azok becsukva lévén, ismét az uj épületbe lépett 
be; ahol rövid időzés után megjárva a papnöveldét, csak az oltárt 
vette szemügyre, elhagyván az épület megtekintését.

„Innét az angol Kisasszonyok lakába ment át, a zárlaton ki- 
vili maradni parancsolván az oldalát környező tiszteket, és ö fölsége 
csak gr. Chaunilz és Zerdahélyi püspökkel látogatta meg azokat. Ez 
épületből egyenes úton a „Theresianum Collegium“ -ba jutott el, a hol 
az épületeket huzamosabban szemlélgette. Ezek így lévén, midőn ő 
fölsége már onnét is kijövendő lenne, a város bírája a külső folyosón 
a tanácsot két sorban állította fel, és ő a kijövő felségnek az egész 
község nevében legalázatosabb „Memóriáié“-t nyújtott át, a mit elve
vén, németül kérdé, hogy hát mit akarna? Erre a bíró válaszolá, 
hogy lenne tekintettel a község iránt; aztán ő felsége az előtte ál- 
.1 óknak ezt mondván, „Salveant,“ kotsira ült fel s elindult, a kövezetre 
érve pedig megállitá a lovakat ő felsége s a város épületeit néze
gette ; a szállásházig eljutván, ismét megállittatá a lovakat s abba 
bement gr. Chaunitz segédével, gr. Almássy tábornok kalauzolása mel
lett, a kinek is 6 aranyat ajándékozván, a kocsiba beült s eltávo
zott.“ — Ekkor nézte ki, hogy rohamosan behozandó reformjai foly
tán az itt megszüntetendő intézetek nagy épületeit mire rendeli maid 
fordíthatni.
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A bíró az okt. 19 Jú ülésen a külső és belső tanácsnak elő
adta, mikép a lakósok nem igyekeznek az adót fizetni, noha tudva
levő dolog, bogy a város mind az uraságnak, mind pedig a vgynek 
sokkal tartozik s az újévkor felszámított 33000 frtnyi adóból ez 
ideig alig lehetett nagy bajjal 8000 irtot beszedni, főnmaradván 
25000 írt. Miért biró urnák azon indítványa, hogy a város egyes 
részei a belső és külső tanács tagjai és a, tisztviselők közt felosz
tassanak, a kik is azokra felügyelni tartoznának, és mihelyt észre- 
vennék, hogy valaki borát eladta, ezt a pénztárnoknál azonnal je 
lentsék, miután igy a város a magáéhoz könnyebben jutand, teljesen 
helyeseltetett s a mondottakból a felügyelők azonnal kirendeltettek 
e feladat teljesítésére. — Old. 31-kén is a belső és külső tanács, s a 
népből behívott 95 egyén előtt is tárgyaltatott az adóbehajtási ügy, 
felolvastattak a vgyei azon körlevelek, melyekben a város karholta- 
tik az adónak pontos he nem fizetése miatt, az elöljárók tunyáknak 
neveztetnek és azért tömlöcözés, sőt veréssel is fenyegettetnek. .Hu
zamos tanakodás után abban lön megállapodás, hogy az adóhátrá- 
lékosaktól buzájok és egyebük katonai executio mellett az adó fe
jében lefoglaltassanak. — Ekkor a város a földesuraságnak 3025 
írttal tartozott. — A Budára költözött Nyisnyánssh/ ügynök úrnak 
4 öl tűzifát és 2 akó veres bort ajánlott meg a tanács.

A mlgos uraság által megengedett fairsás mv. ,2(>-bín a ne
gyedmesterek által kihirdettetett. — Dec. 7-kén a tanács a helybeli 
nemesek által történendő közterhek megváltására nézve, a vgyei, 
föntebb közlött rendelet folytán, abban állapodott meg egyhangúlag, 
mikép e címen a házzal biró nemesek két körmöczi aranyat, a ház- 
nélküliek pedig 2 irtot fizessenek, és ezt csak a tanács tetszéséig. — 
A dec. 17-ki ülésen az itt állomásozó Gyula-ezred két őrmesterét 
többféle fáradalmaikért egy-egy akó veres óborral örvendeztette meg 
a hálás tanács.

1785. jan. 7-kén Dedinai Burján Sámuel elnöklete alatt, So
mogyi Antal pestvgyei táblabiró és a váczi püspöki uradalom ügy- 
igazgatója s a többi gazdatisztek jelenlétében székujitóülés tartatván, 
a múlt évben választott biró, a magyar és német tanácsbéliek, úgy 
a tisztviselők is ezen évre is mind megerősítettek. Két elhunyt ta 
nácsbélinek helye a városi pénztár javára betöltetlenül hagyatott, és 
azután elnök ő nga a város jólétét illető, 9 pontot tevő kérdéseket 
tett. Délután Somogyi Antal ügyigazgató, Kis Jóssef ügyész és Rau
cher Ferencs számvevő urak kíséretében elnök ő nga ismét megjelen
vén, a város némely fontosabb ügyeit elővette s azokra nézve igen 
jó, gyakorlati intéskedéseket tőn. — Jan. 8-kán előhozatott a külső 
tanácsbéliek ügye is, a kik az iránt kérvényeztek, hogy miután a 
város dolgaiban minden fizetés nélkül fáradoznak, legalább az átmenő 
katonák beszállásoltatásától mentessenek fel. Ezen ügy egy népesebb 
gyűlésre odáztatott el.
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Plenip. úr ő nga jan. 18-lcán azon rendeletet adta ki az ár
vák tömegei kezelésére nézve, hogy azoknak, kik it t  helyben háza
sulnak, nem tekintve nagykorúságokat, örökségök kiadassák, azokéi 
pedig, kik innét elházasodnak, éltök 24-dik éve betölteig az árva
gondnok kezelése alatt maradjanak. — A vgye a verebek, varjúk, 
szarkák és egyéb ily szárnyasok ellen ismét irtó háborút indítván, 
jan. 21-kén közhírré tétetett, mikép egy házzal bíró adózóra 5 ve
réb- és 1 varjúí'ej vagy szarkáé, a házas-zsellérre pedig 2 veréb- és 
1 varnyúfej lön kivetve; az ezeket be nem szolgáltatók, minden egy 
ily fejért büntetéspénzt tartoznak fizetni; t. i. a verébfejért 1 drt, a 
varnyufejért pedig 1 krt. -— Minthogy a telkek öszszeirásában igen 
sok hibák találtatnak, melyek miatt vagy a város, vagy pedig az 
adózó károsittatott idáig, hogy ezek a jövőben ne történjenek, febr.
4-kén abban lön megállapodás, mikép a földek fölmérése Fidler Ta
más uradalmi mérnök úr felmérésével vettessék egybe, és igy a h i
bák kiigazittassanak. E végre a tanács kebeléből egy bizottságot 
nevezett és küldött ki. — Az adózók könnyebbségére a pálinkaház 
az itt fekvő Gyulay-ezredbeli katonák koródájául adatott oda.

Minthogy a Pestre egykor-máskor a város ügyeiben kikül
detni szokott bizottságok a szállást illetőleg sok kellemetlenséget vol
tak eddig kénytelenek kiállani, a múlt évi tisztujitó-szék alkalmával 
azon indítvány merült fel, hogy azok kikerülése végett külön, állan
dó lakás béreltessék ki, de mérsékelt áron, s ebbe márc. 12-kén a 
község is teljesen beleegyezvén, az ily lakás fogadása s a vgye kóz- 
gyiiléséni megjelenés végett a bíró, egy tanácsbeli s a főkamarás 
Pestre küldettek ki. — E hó 30-kán a vakandokok elvesztésére, me
lyek a réteket nagyban rongálták, valami ügyes ember kerestetni 
rendeltetett, és ez kamarás úrra bízatott. — A püspöki város házai
nak számokhali megjelölésére, a mostani katonai öszszeirás folytán, 
Tronk György piktorral 4 írtban egyezett meg a tanács. — Miután 
a havak szokatlanul nagyobbak és tartósabbak, ezen alkalmatlan 
időben a gazdák széna dolgában nagyon megfogyatkoztak, s azért a 
tanács márc. 28-kán a városéból fontját 5 drjával végezte e szükség 
fedezésére, kiszolgáltatni.

A kiosztáskor olyanoknak adattak szántóföldek, kik marhá
kat tartottak, de most már ilyeneket nem bírnak, s mégis az iga
vonó marháikkal közszolgálatokat tevők nagy sérelmével most is 
ama szántóföldek használatában vannak. Azért e fontos ügyet az 
úrszéke elé terjesztette a tanács, úgyszintén a közönségre nézve azon 
káros tilalom-athágást is, hogy némely fakereskedők, mint Titlhuber, 
Khehl és Pold, minden intelmek daczára is a faszállitóktól kéz alatt 
az épületi fákat jó olcsón bevásárolják, úgy hogy azok a piacra nem 
kerülhetnek, és aztán a szegény népnek nagy drágán eladják. — 
April 6-kán a tanács iratilag paraszt emelt a plenip. úr ő ngnál a 
kapt. részi tanács ellen, mint a mely vásári alkalmakkor, a püspöki 
város jogát illető sulymérésekbe avatkozik ennek nagy kárára, holott 

Vácz város története. 11. 10
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ez a Ic i i', javadalmakat haszonbérig a melyekhez tartozik a mázsálás 
is, — s azért a beavatkozó tanácsot rendre igazittatni kéri.

A tanács az ápril 8. és 9-ki üléseken, szokás szerint, magá
nak, a városi tisztviselőknek, vgyei tiszteknek, és a helyben állomá
sozó katonaság két kapitányának fejenként 2 akó márciusi sert aján
lott meg. — A tanács kebeléből egy bizottságot menesztett a plenip. 
úr ő nghoz azon jól indokolt folyamodványnyal, miszerint a terület 
megvizsgáltatását máskorra halasztani kegyeskednék. — April 24 ■kén 
a községből is jó sokan jelen lévén, a bíró úr előadta, miszerint a 
mlgos uraság nem hallgatta meg a tanács előbbi kérelmét, hanem a 
legelő-mezők megvizsgáltatását mostanra rendelte, s e végre a vgyei 
bizottságot ki is hitta ide, s egyszersmind úrszéke is fog tartatni. 
— April 27. 1785. A  vácziak úrbéri panaszai ügyében, a nmlgú m. 
kir. httó-tanács intézménye folytán, Pest vgye dec. 20-kán tarto tt 
közgyűléséből bizottságot küldvén ki Yáczra, minthogy ekkor a foly
tonos alkalmatlan idő miatt a rábízott feladatot az nem teljesíthette, 
kénytelen lévén a hó elenyésztét bevárni, csak 1875. ápril 24-kén 
foghattak a bizottsági tagok működésűkhez.

Fölvették pedig csak a kir. rendendelet 25-dik pontjának azon 
részét, mely nekik a mvárosi legelő, ennek valódisága és milyensége 
megvizsgálását, a már létező térkép meghitelesitését parancsolja. Ma
guk mellé vévén a tanácsból azon tagokat, kik több éveken át az 
egész területet ismerni tanulták, ezek s az uradalmi tisztek jelenlé
tében a legelőül szolgáló egész váczi területet bejárták és megszem
lélték, s a kellő tanakodás után úgy találták, hogy az egész váczi 
legelő-területet két, az állandók és nem állandók osztályába kell sorozni: 
És pedig:

A) Az állandók osztályába helyezik

1- ör a Dunapart körül terjedő, és az uj mérés szerint 36,465 
□  ölnyi bornyúlegelöt, melyet nagy részben a Duna, mint jelenleg 
is elönt. Ennélfogva, noha termékeny földü, mégis minden holdat 1200 
Q  ölével számítottuk; kitesz tesz tehát 30:l,;:í holdat.

2- or fő-legelőt, a mvárosi telepitvény alsó végétől Szód hely
ség földjei határáig, mely öszszesen 1.835,733 []  ölre rúg fel. E te
rületen homokos részek, és sok helyen futóhomok léteznek, legelőre 
azért alkalmatlanok. Ennélfogva az említett fölszámitásból kiveendő 
75,000 Π  öl; a Yáczról Pestre vivő köz- s egyéb utak tesznek ösz
szesen 95,500 [J ölet. E két tétel 170,500 [ ]  ölnyi számát kivonva 
a föntebb kitett öszszegből, marad valódi legelőül 16,65233 [ j  öl. 
Ennek harmadrésze, minthogy homokos föld, 1400 []  ölével számítva 
3 9 g wn holdra megy, míg a földnek többi két, közönséges tulajdonsá
gú része 1200 Q  ölével számítva 925 holdra megy fel. Öszsze
sen hát ezen legelő az újabb felmérés szerint 1321Ή  holdat képez.

3- or az árok és szántóföldek közti legelő a vásári téren alól
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az uj felmérés szerint 48,560 Q  öl, mely minthogy a legjobb s leg
termékenyebb föld, minden holdat 1100 □  ölével véve, kiad 44 1??. holdat.

4- er az uradalmi homlokért alatti és a nagy árok körüli legelő, 
az uj mérés szerint 41,000 Π  megy, mely középszerű termékenységü, 
1200 Q  ölével ad 57 5Z1’ holdat.

5- ör a Cselöte alatti legelő, az uj fölmérés szerint 69,271 [J 
öl, mely középszerű termésű lévén, 1200 Q  ölével ad 57511 holdat. 
— Az említett módon te tt állandó legelő tehát összesen 148873 hold
ra teendő.

B) A nem állandók osztályúba sorozták:

6- or a dombos-völgyes legelőt a szántóföldek szélein a mvárosi 
telepitvény (colonia) fölött a Duna partján a verőczei határokig ki
terjedve, mely az 1. m. n. o. p. q. betűk alatt 126,403 Q  ölet tesz. 
Ez a fekvése változatossága miatt a marhákra nézve igen nehezen 
járható, és azonfölül több helyeken a vizrohanások által mélyen ki
vájt lévén, de a közutak is annak nagyrészét elfoglalván, csak felét 
véve fel, 1200 Q  ölével tesz 522/3 holdat.

7- er az erdöjárások a praediális Nászúi lábánál, melyekben 
legelő engedtetik, kivévén a makkoltatás idejét, az uradalmi térkép 
szerint 2,493,225 ölre rúgnak. Minthogy ezek nagy részben a fa
sűrűség miatt járhatatlanok a marhákra nézve, ide tudva a makkol
tatás idejét is, mely alatt azok onnét kizárvák, csak negyedrészben 
vették fel s 1200 Q  ölével a legelőre 5191/., holdat számítottak.

8- or a szántóföldek a váczi területen, az uradalmi térkép sze
rint, 31447/8 holdat tesznek, melyek minthogy két calcatura által 
miveltetnek, tekintettel a semlékes és gyim-gyomos helyekre, csak 
negyedét vették fel a legelői számba 7867/32 holdjával.

9- er nemkülönben ide sorozzák a szénakaszálókat 822, melyek 
kaszálás után a marháknak legelőkül szolgálnak, ezek is csak ne
gyedével számítva 205 V2 holdat adnak ki. Az említett módon szá
mított nem állandó legelő kiterjedése tehát öszszesen 156323/32 holdra 
megy fel.

A felhozott helyeken létező valódi legelő összes mennyisége 
3052 2/3a holdat tévén, hogy a helyiségeket egymástól fekvés és tá 
volságra nézve megkülönböztetni lehessen, mindezek az evégre szak
értő mérnök által készített térképen pontosan kitéve vannak, melyet 
is miután gondosan megvizsgáltuk, minden tekintetben, azt aláírván 
és pecséteinkkel megerősítvén, mint meghite lesi tettet ezennel bemu
tatjuk. — A legmagasabb kir. parancs folytán ezen helyszínen te tt 
vizsgálatunk s az ide zárt térkép hitelesítése fölötti, hiteles bizonyít
ványunkon alapuló tudósításunkat teszszük ezennel a legalázatosab
ban Mlgdnak. Kelt Váczott, a püspöki mvárosban, 1785. ápril 27-én, 
Szilassy László táblabiró mk., Vida István táblabiró mk., Blaskovits

10*



148

Mihály rak., Balla Antal rendes mérnök mk., Gsabay László szolga- 
biró mk.“_')

April 29-Jcén a tanács a házi, bormérésre nézve magát tájéko
zandó, elhatározta már előbb ezen ügyben Pécs, Eger, Gyöngyös és 
Veszprém városok elöljáróihoz leveleket intézni, melyek is ezen illé
sen felolvastattak. — Május 1-jén a belső és külső tanács több mint 
70 polgár jelenlétében rendkívüli ülést tartván, a biró előadta, 
miszerint a vgyei bizottság a legelőket megvizsgálta ugyan, 
de az eredményt még tudni nem lehet, annyit azonban mégis értett 
a bizottságtól, mikép azt igen szeretné tudni, hogy a nép miben 
akarna megállapodni a mlgos urasággal, miszerint igy már valahára 
e két fél között az egyeség állandóan létre jöhetne. Erre a tanács
tól nyert engedély folytán a jelenvolt számos gazdák kimentek az 
u. n. kihalgató-szobába, maguk között teendő külön tanakodás végett. 
Innét egy óra múlva előjővén, úgy nyilatkoztak, mikép jogalapon 
ugyan kérelmezhetnek, hanem a vgyei tek. bizottság kegyes közbe
vetése által azon esedeznek a mlgos uraságnak, miszerint/*« ez nekik 
félévi szabad bormérést, egy dézsmát és egész Gselőtét oda engedi, min
den követeléstől elállanak, annál is inkább, mert fájlalják, hogy δ 
főmgat öreg napjaiban megbántaniok kellett.'-)

A tanács e dologban közreműködését megígérte és aztán a 
gazdák békében eloszlottak. — Majd ismét előfordult a váezi neme
sek, föntebb is említett adók elleni panasza, főkép pedig az, hogy 
leginkább a közterheket sem ők magok vinni, sem azokat megvál
tani nem akarják. Azért nagyon sajnosán veszi a tanács, hogy folya
modványaikkal oly gyakran alkalmatlankodnak a vgyén, holott, te
kintve a nép sérelmét, épen a tanácsnak kellene e nemesek ellen 
oda panaszt intézni. Ugyanis hacsak a város házi közköltségei te 
kintetnek is, azok a vgyei adó és kikerülhetlen kézi dolgokon kivül 
16,200 írtra, s a körülményeknél fogva évenkint még többre is rúg
nak, aztán a vásárok, vám, rév, korcsmák, szóval minden javadal
mak a város közpénztárából haszonbéreltetnek, illő tehát- hogy a 
minden javakat közösen élvezők, a közterhek viselésében is egyesí
te tt erőkkel osztozkodjanak.

Májas 8-kán kelt intézvénynél fogva a nmlgú m. királyi 
httó-tanács a váczpiispöki és káptalani két város viszszaegyesülését, 
melyet azok kértek, meg nem engedvén, azokat az egyeség megtar
tására utalta. Ezen intézvény Pest vgybez lévén áttéve, onnét ada
tott ki a két, említett városi hatósságnak. — Május 10-kén olvas
tatott Eger püspöki város hatóságának e hó 2-kán kelt válaszirata 
a házi bormérésre nézve, mely szerint a bormérési jótétemény, mely
nek minden gazdák örvendenek, sz. Mihály főangyal esti harangozá
sával kezdődik és ta rt dec. végéig. E szokás a városnak mindkét

J) Az 1801. évi városi jkönyv 858. sz. a. eredetije latin.
2) Ld. a Bubla-féle püsp. urad. irrattár Regestrumát 5. sz. a. a 455. lapon.
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uraságával e század eleje körül te tt közmegegyezésén alapul, s azóta 
a szokás által megszilárdítva minden félaeszakitás nélkül gyakorol- 
tatik ináig is. — Május 21-ltén a tanács az uradalom és város közt 
fönförgó állapotról tanakodván, abban állapodott meg, hogy két kér
vényt té tet föl, az egyiket ő í'őmghoz, s ha általa meg nem hallgat
tatnék, a másikat egyenesen a hirály ő felségéhez, aziránt esedezvén, 
hogy az úrbéri szerzödvénytől, mely nagy terhére van, megszabadulhas
son, mivel mind az adózás, mind pedig a kir. jövedelmekre nézve 
egy szerződésen lévén, mégis mennyi javaktól fosztatott meg, melye
kért adózott és a szerződvényben világosan benfoglaltatnak.

A mlgos uraság és a város közt fönforgó ügyben május 
31-kén a biró és főjegyző urak Pestre kiküldettek. — Jan. 21-kén 
plenip ur ő nga jelenlétében és elnöklete alatt ülés tartatott, a ki, 
minthogy hallotta légyen, mikép a levéltári iratolc szétszórva hever
nek, a jegyzők pedig azok lajstromozására sürgős és sok teendőik 
miatt rá nem érnek, e végre irattárnokul Bollyá István és Kmoch 
János urakat nevezte ki, kötelmükké tétetvén, hogy ezentúl az ira t
tá rt jó rendben tartsák s annak rendezéséhez a legközelebb hozzá 
fogjanak. — A jelenvolt gazdaság azon kérelmét adta elő, hogy az 
adókönykvecskébe nemcsak a kivetett öszszeg, hanem kinek-kinek va
gyonértéke s az ettől fizetendő adómennyiség is beirattassék. Ennek 
teljesítését a tanács megígérte. A biró jelentése szerint, tudva levő 
dolog, mikép a szántövető-gazdák, a nmlgu kir. kancellária .és httó- 
tanács Ítélete szerint, nem tartoznak ugyan a tizedet behordani az 
uraságnak; de a tanács aug. 3-Tcán azt mégis egyhangúlag elhatá
rozta, “hogy tekintetbe vévén a kedvező és ellenekző körülményeket, 
ha az uradalom fizet, a gazdák tegyék meg a hehordást, sőt ha a 
fizetésről szó sem lenne, még ez esetben is tegyék meg, hogy igy a 
város kérvénye az illető helyen annálinkább meghallgattassék, az 
ugyanis igy bőven kárpótolva leendvén.

És ezennel a város történetében egy igen nevezetes időpont
hoz értünk el, amidőn ö főniga és a város közötti viszony teljesen 
megszakadt; ugyanis ő főmga gr. Migazzi 1762. május 15-kén I. 
Eerenc és M. Teréz által a váczi püspökség élethoszsziglani admi- 
nistrátorává neveztetett ki ugyan, de miután annak javait 28 év, 
egy és félhóig, azaz ezen 1785. évi junius utolsójáig bírta, azután e 
püspöki javak ő főmga akarata folytán a kamarára szállottak ezen 
évi juh 1-jén így van ez az 595. sz. a. aug. 16-kán a városi jkönyvbe 
bevezetve. Kijöttek ide a kamara által megbízottak és annak ré
szére .ezen év végéig a püspöki javakat öszszeirták, mint ezt alább 
látni fogjuk.

A felsővárosi gazdák aug. 17-kén azért folyamodtak, hogy a 
szőri és más belső réteken nekik is szabad legyen, mint a belvárosi
aknak, legeltetni. Ezen ügyben végeztetett, hogy miután a folyamo
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dók a haszonbért a belső gazdákkal együtt fizetik, a szőri legeltetés 
nekik is megengedtetik, mivel az csupán a püspökvárosi gazdaságé; 
a belső rétek azonban a káptalanrésziekkel közösek lévén, erre vo
natkozó kérelmöknek hely nem adathatott. — Yácz városa öszszes 
lélekszáma és vagyonai öszszeirására azon rovatok szerint, melyeket 
az ide kiküldött kamarai bizottság adott ki, a tanács kebeléből bi
zottságot nevezett ki. — Mivel a többszöri intelmek és tilalmak da
cára is észrevétetett, mikép különféle ürügyek alatt a helybeli lako
sok Budán borokat vásárolnak öszsze, azokat hajón Yáczra szállít
tatják s itthon alattomban kimérvén, mind az uradalom, mind pedig 
a város jövedelmét érezhetően csökkentik, aug. 23-lián szigorú intéz
kedéseket te tt a tanács az ily tilalom-áthágások meggátlására.

A tanácsnak értésére esvén, mikép a piacon létező Műlcút már 
oly roskatag állapotban van, hogy használni sem lehetne, annak meg
vizsgálására aug. 26-kén egy bizottság küldetett ki. — A jun. 21-kén 
kinevezett bizottságot aug. 26-kán a tanács figyelmeztette az irattári 
lajstromozás minélelőbbi megkezdésére. — A bíró sept. 2-kán előadta, 
mikép az itt működő kamarai biztosok neki meghagyták, hogy ezen
túl minden körözvényt másolatban az uradalomnak beterjeszszenek. 
— A vgye meghagyása folytán, sept. 20-hán a tanács a váczi koró
dára nézve azon tudósítást tette, hogyha a helybeli szegények vagy 
szükölködők közöl valaki megbetegszik, az olyan az e végre rendelt 
kórházba vitetik és az ilyenek gondozására létező alapból gyógysze
rekkel is elláttatik. — Tauer János pesti vendéglősnek, a ki a vá
rosnak a vgyére kiküldött bizottságait minden dij nélkül állandó 
szállással tisztességesen ellátta, — annál is inkább, hogy már a múlt 
évben a város mindkét tanácsa beleegyezése mellett abban lön meg
állapodás, mikép Pesten állandó lakás szereztessék bérben, ha ez bár 
60 frtra menne is, — sept. 30-kán 3 öl tölgyfa ajánltatott meg. — 
Ugyan e napról keltezve némely sérelmek orvoslása végett a tanács 
a vgyei gyűlésre egy folyamodványt menesztett. — Október 7-kén 
ANCH ELY, kit a kamara Yáczra biztosúl küldött, az őt áthozó 
révészek hanyagsága ellen panaszt t e t t ; kik azonban magokat helye
sen kimentvén, a büntetéstől ugyan ez úttal megmenekültek, de hogy 
a nevezett úr mikép akar velők elbánni, az rá bízatott. — Ezen úr
nak itteni huzamos működése, e város történetében gyászos időszakot ké
pez. Ö ugyanis minden tőle Mtelhetőt elkövetett e város szomoritása, ká
rosítása és megrontása végett annyira, hogy a vérig sértett község ellene 
a vgye, kamara, httó-tanács, az illető megyés föpásztorhoz, sőt még ö 
fölségéhez is folyamodott, a mint ezt alább részletesen és sajnosán lá- 
tandjuk . . .

Okt. 23-kán népes ülés tartatván, a biró úr előadta a számos 
jelen voltaknak, mikép a postaút a vgye által 26 helység közt fel
osztatván, a kivetés szerint, a püspöki városra 260V2 öl esnék, me
lyeket kövekkel, földdel és kavicsokkal kellene kirakni. E nagy ter
het azonban a váczi szegénység meg nem bírhatván, a vgyre egy
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kérvény intéztetett könynyebbitésért, mely ez ügy megfontolását tek. 
Veres István szbiróra bízta, a ki is amaz ölek öszszegének felét el
engedte, e helyett csak két partot tartozván a város levonatni, és 
ezen aztán a szegény nép megnyugodott. — Majd emlité bíró úr, 
mikép a kamara által biztosul ide rendelt Anchely úr rósz néven 
veszi, hogy a föhlesuraság változtával több kurta-korcsma vétetett 
észre, milyenekről ő főmga idején csak ritkán lehetett hallani. E tila
lom megtartására a számosán jelenvolt gazdaság intetett azon meg- 
jegyzéssel, hogy a bajt aztán magoknak tulajdonítsák. — Az adó gyors 
befizetése annál is inkább sürgettetett, mert a kamara a haszonbéri 
dijt előlegesen szokta követelni.

A tanács old. 28 kán ismét figyelmeztette az illetőket, mikép 
az idegen borok behozatalától tartózkodjanak, hogy valami bajba ne 
keveredjenek. — E  hó 30-kán a póstaút-csináláshoz Vajser János 
kapitány úr 1 ír t 50 dr. napi dij mellett két hajdúval kirendeltetett, 
a népet e dologra kirendelő kisbirák napi illetményük 20 drban álla
píttatott meg s az is végeztetett, hogy a munkások száma naponként 
legkevesebb 150, szükség esetén 180 is legyen. — Az itt levő katonai 
bizottság a szállásházat a katona-tisztek részére akarván elfoglalni, 
nov. 8-ról egy német szövegű folyamodványt intézett a tanács a ne
vezett bizottsághoz szándéka megváltoztatása végett. — Nov. 11-kén 
közhírré tétetett a nmlgú httó-tanács azon helybenhagyása, miszerint 
az idegen borok behozatala szigorúan tiltatik. — Back András 8 
pontnyi észrevételei felvétetvén, ezek 5-dikéből kiderül, hogy ekkor 
az adóhátralék öszszege 4342 frt 48% dr. volt, többnyire olyanok 
részéről, kiknek semmi vagyonuk sem volt, s ha csak dologra nem 
szorittatnak, másoktól pedig házaik és szeleik elvétetvén, el nem 
adatnak, misem folyik be tőlök a pénztárba, jegyzi meg a nevezett 
városi pénztárnok ur. A 6-dik pontban felhozatik, hogy még a múlt 
évben adóhátralékok miatt elvett ágyneműk, liszt és gabona, nehogy 
megromoljanak, eladandók volnának. E tekintetben a tanács a körül
ményekhez alkalmazkodva intézkedett.

Anchely t/ános biztos úr e hó 14-kén kiadott 6 ponttú rende
letében, mely szerint az urad. erdőkből nov. 21-től szállítandó tűzi
fákra nézve nov. Ifi-tói s e hó következő napjain az urad. irodában 
engedélycédulák adatnak ki, a faizás szigorú korlátok közé szorittat- 
ván, miután ez a városra nézve igen nyomasztóul mutatkozik, a nov. 
15-ki ülésen határozattá lön, egy folyamodványt meneszteni b. Orczy 
László kamarai javak administratora ő mlghoz ama szigorú, a sze
gény lakosságot sújtó rendelet, érvénytelenítése végett. — Vajser 
János városi kapitány úr a városi szilaj lovak megbokrosodása miatt 
lábát kitörvén, betegsége tartamára Hajnik János úr rendeltetett he
lyetteséül, amannak igeiglenesen naponként két itce ó-bor ajánltatván 
meg. — Nov. 18-kán felolvastatott a b. Orczy ő mlghoz menesztendő 
folyamodvány, melyben ama szerfölött megszorító rendelet minden 
pontjaira megteszi a tanács észrevételét, s terjedelmes iratát azon
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kéréssel végzi, hogy miután a kis- és nagyszóri erdőkben, némely 
okok miatt, az eddig megengedni szokott í'aizás betiltatni szándékol- 
tatik, azok helyett az alsó-penczi erdőt, melyben már több évek óta 
í'aizás nem történvén, következőleg ott elég sok száraz, hullatag fa 
találtathatok, könyörületből megajánlani méltóztatnék.

Biró ur előadta a nov. 20-ki népes-ülésen, mikép remélni le
het, hogy a kir. kamara minden itteni jövedelmeit a városnak ha
szonbérbe adni fogná, és ha ez valósulna, ez esetre azon kérdést te t
te: kivánnák-e azokat haszonbérbe venni ki? Mire a száz egybegyült 
gazdaság egyhangúlag „Igen-“nél felelt, és kérte a tanácsot, hogy 
ezen célból lépéseket tenni el ne mulaszsza. Aztán a faizást illető
leg megintettek a gazdák, hogy minden legcsekélyebtr~liibát is ke
rüljenek, nyers, élő fát ki ne vágjanak, cédula nélkül az erdőbe ne 
menjenek, hogy ez által is a tiszteknek panaszra okot ne adjanak. — 
Ajánltatott nekik a csendes és békés élet, hadd lássa így az uraság, 
hogyha szorongatásban vannak is, de a jó egyeséget sértetlenül meg 
tartják. — Nov. 22-ltén Hajnik és Regele urak katonai ügyben Pestre 
Horányi Antal biztos úrhoz küldettek le.

E hó 26-kán részletes ülés tartatván, az itt volt, most neve
zett biztos úr által it t hagyott jegyzék, melyben azon kérdés 
tétetik: vájjon a város hajlandó volna-e a szállásház alsó részét kato
nai sütödéül oda engedni? tárgyaltatott, s abban lön megállapodás, 
hogy tek. Horányi biztos rtrhoz oly tartalmú kérvény intéztessék, 
mikép az ő közvetítése folytán, a szállásház sértetlenül fentartassék 
a város rendelkezésére. Ezen iratban kifejezi nagy zavarát a tanács, 
melybe őt a fönt említett kérdés döntötte; ugyanis ezen épület, me
lyet a hozzákapcsolt pálinkaházzal és istálókkal együtt a város 
nagy költséggel építtetett oly szándékból, hogy az vendéglő Jeend. 
de aztán a katonaság részére fordittatott, — ingyen oda engedni, 
mily káros lenne, azért pedig ő fölségétől bért kívánni nem me
részelne, az „aranyhordó“ korcsmát sem ajánlhatta a mondott czélra, 
az uradalomnál leendő huzamos kieszközlés nélkül, és még ez is hát
rányos lenne a városra nézve; azért is, hogy a magáét megmentse 
a tanács, azon indítványt teszi, mikép ha a ss. fefenczrendiek kalló- 
háza élelemtárul használtatnék, ott a legalkalmatosabb helye leend. 
Aztán felhívja a biztos urat, hogy tegyen úgy, amint legjobbnak 
itélendi, ők a legendelmesebb szolgák leendnek.

A városi hatóságnak sokszor meggyűlt a baja oly iizéikö
dökkel, kik egyszersmind nemesek is voltak. Ezek ugyanis, nemesi 
kiváltságuk színe alatt, a vámokon áthajtott marhák — s egyéb ilye
nekért fizetni nem akartak, noha arra kötelesek voltak, mint keres
kedők a törvénynél fogva, hanem irkáltak a httó-tanácsra, a vgyre 
s mindennemüvé, és csak sokasitották a tanács dolgait. A vámos az 
ilyenek ellen ezernyi panaszokkal állt elő a városházán, a ki azzal 
lön biztatva, hogy a vgye által már kidolgozott tariffa, mely az i l
lető helyen kifüggesztetni fog, az ily panaszoknak elejét veendi, mert
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jövőre minkét fél jobban tudja majd magát tájékozni. Ez ügyben a 
tanács azon jelentést tette a nmlgú httó-tanácsnak 32,277. sz a. ér
kezett intézvényére, bogy a nemesektől saját javaik után soha sem 
vétetett vámdijt, ilyen csak akkor követeltetvén tőlök, ha nyerész
kedésre hajtottak át marhákat, juhokat stb., mikép az ilyenekért 
másutt is űzetni köteleztetnek vámdijt. Egyébiránt, ha ez törvény
telenül történt, a legalázatosabban utasittatni kívánnak, írja a tanács. 
— Νυν. 21) kén a vámos ur kérelmére, többi közt azon utasítás ada
tott neki, hogy a vgye által elkészített vámtariffához,alkalmazza magát.

Dec. 5-kén Kmoch János tauácsbéli urat komolyan megintette 
biróur, hogy óvakodjék a zuggyülések tartásától, mert ha nem fogja 
e kihágást kerülni, az történetid vele, mit az ilyen esetekért a ren- 
delmények előírnak. — Dcc. 9-kén délután ülés tartatván, a tanács 
a káptalanvárosi hatóság ellen, mivel ez az ő dohánymázsálási jo
gába avatkozik, az uriszékhez panaszát iratilag bejelenteni elhatá
rozta. Ezen folyamodványában világosan kimondva van és kimu
tatva, mikép e jog csakis a püspökvárosi tanácsot illeti, mint a mely 
a királyi haszonvételeket árendában tartja, melyekhez a mázsálási 
jog is tartozik vásári alkalommal; és a mázsálási eszközök, ezek 
l'öntartása is mily sok költségbe kerülnek, és mégis azok hasznát 
nem látja a város ama beavatkozás miatt, és azért kéri az úriszé- 
ket, lenne kegyes a nevezett sértő és károsító félt a beavatkozás
tól eltiltatni.

A dec. 12-hi ülésen olvastatott azon kérvény, melyet a mű
ködő és kiérdemiilt városi számadók az úriszékre a fölmentvény ki
nyerése végett beadni elhatároztak. Ebben felhozzák, hogy noha a 
fájok bízott hivatalokkal járó számadásokat rendesen elkészítve az 
uradalmi bírálatra annak idején beterjesztették, és az onnét kivont 
nehézményeket, mind pedig a felül-nehézményeket is replikájokkal 
kellő időben elenyésztették, mégis ismételt sürgetéseikre is a föl
mentvényt idáig meg nem kaphatták. Azért megint esedeznek, ne
hogy a hoszszas hallogatás által az ártatlanokra is valami baj szár
mazzék idővel, és a kik tán elmarasztalva volnának, azokra nézve 
a kielégítés elrendeltetnék, az el nem marasztaltattak pedig, valamint 
az elmarasztaltak is, ha a megyőzetósnek eleget tettek, hü szolgá
lataik iránti tekintetből, a törvény és szokás szerint fölmentvény- 
nyel elláttassanak. E számadók ilyenekül többnyire 1770. év óta vol
tak alkalmazva a város hivatalaira.

Mikép föntebb érintők, ő főmga ezen 1785. évi jun. 30-kán 
megszűnvén a váczi püspökség administrátora és javainak haszonél
vezője lenni, azok a kamarára szállottak, melynek részére az általa 
ide Váczra kiküldött biztosok itt az öszszes uradalmi javakat nagy 
gonddal öszszeirván, jegyzőkönyvükből ezennel átveszszük a Vácz 
püspöki város történelmét szépen kiegészítő ezen érdekes részleteket
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A püspöki javak feje maga Vácz mezőváros, Pest vgyében, 
melyet a püspökség 7/g, a főtdő káptalan pedig '/8 részben egészen el
különítve bir, a kir. Ítélő bizottság előtt 1742-ben történt kiegyez
kedésnél fogva. E mvárossal közvetlenül öszszeérintkezik Kis-Vácz, 
mely azelőtt külön bíróság ala tt volt, de már most Nagy-Váczczaí 
újra egyesítve vagyon. Vannak a  váczi püspöki uradalomnak javai 
Pest- és Nógrád-vármegyékben, és pedig:

A.) Pest-vgyben 1. Maga Vácz mváros, 2. Püspök-Halvana 
Vácztól 3, — 3. Szilágy a bekebelezett Galambos és Szilágyi-Szőr 
pusztákkal, szintén helység, mint az előbbi, — 4. Veresegyháza 2 ]/2,
— 5. Szada, helység mint az előbbi, 3, — 6. Mogyoród helység 3 */3, 
—- 7. Kis-Tarcsa helység 4, — 8. Alsó-Némedi helység 12 órányi,
— 9. Rékas helység 2 napnyi — s 10. Alpár helység harmadfél 
napnyira — Puszták: 1. Váczi Szór félóra és 2. Sz. Jakab három 
órányi távolságra Vácztól.

B) Nógrád vármegyében: 1. Verocze helység 1, — 2. Szende 
helység 1 , - 3 .  Berkenye helység 21/a, — 4. Nógrád mváros 3, — 
5. Borsos-Bérenyke helység 41/2, — 6. Kösd helység a bekebelezett 
Kéménd pusztával 3 óranegyed, — 7. A Isó-Sáp helység 4, — 8. Kalló 
helység 6 órányi távolságra Vácztól. — Puszták: 1. Cselöte —
2. Kaszál Y2, — 3. Katalina 1, — 4. Gyada 1, — 5. Udvarhely l ’/a,
— 6. Alsó-Peacz 2, — 7. Magyalos 6 órára Vácztól.

A püspöki uradalomban közbirtokosak: Vácz mvárosban ]/8 
részben a főtdő káptalan; Veresegyházán a főtdő nváradi 1. sz. kápta
lan Y,, Szadán ugyanaz felében, Békáson a főtdő váczi káptalan 
felében s Borsos-Berénykében 3/i részben a Balogh-nemzetség. Több 
közbirtokos ekkor nem létezett. ·

Aztán emlittetnek az elidegenített s részben per alatti bir
tokrészek, és ezek után számos okmányok, (melyek egyike alá [1765. 
márc. 15] mindjárt Migazzi bibornok neve után Kossuth János van 
Írva, mint a főtdő szentszék hites lajstromozója) következnek, nekünk 
az illető helyeken e történelmi műben jó szolgálatokat teendők.

Leiratnak azután a birtokhelyek, melyek anya-, s a melyek 
fiók-egyházat képeznek, lévén azok mindegyikében maga a püspök a 
kegyúr. — Elszámláltatik, mely birtokokhan vannak katholikus, és 
melyekben protenstáns lakosak is. — Megjegyeztetik, hogy a népsé
get az uradalomban, a területek arányát tekintve, haszonnal gyara
pítani nem lehet. — A lakósok nagyobb részben magyarok, tótok
kal és németekkel vegyítve. — A vácziakon, berkenyeiek és szendie- 
ken kívül mindnyájan örök kötelezettségre lekötött colonusok s leg
nagyobb részben katholikusok. — A vácziak mesterségeket és külön
féle üzérkedést visznek, a többi helyek lakói pedig részint csupán 
földmivelésből, részint pedig a helyek fekvésénél fogva, fakereskedés, 
szőlőmivelésböl és fuvarozásból élnek. — A helyek majd szerzödvény-, 
majd meg urbérileg traktáltatnak.

Ezen uradalom kebelében majorsági gazdászat űzetik a kö



155

vetkező helyeken: Váczott, cselötei, sz. jakabi, penczi és szőri pusztá
kon, Nógrád mvárosban, Kalló és Alpár helységekben, hogy mily 
haszonnal, mutatják az illető helyek öszszeirásai. — A püspöki ura- 
dalomhoz tartozó erdők neveiket azon helységektől vették, a melyek 
mellett fekszenek. Terjedelmesek ezek és makkdúsak, de nagyrészt 
most sarjadzók, s midőn a makknak jó termése van, mi hét év alatt 
szokott történni, nem megvetendő jövedelmet adnak, leginkább tölgy
fákból állanak, némely kerületekben a fák vegyesek. Ezen erdők, ki - 
vévén a veresegyházi, mogyoródi és alsó-sápiakat, melyek részint cse
kély terjedelmük, részint pedig fris sarjadzásuk miatt fel nem osztvák, 
öszszesen 22,583M/61 holdra rúgnak, és pedig: a leállói 416532/64, püs
pök-hatvani 248218/64, szilágyi Kis-Szórig 2491, leosdi 3428, szendehelyi 
73532/61, berkenyéi 521, nógrádi 2740, veröczei 1976:!-/(M, udvarhelyi és 
hatalmai 150260/64, naszáli 207632/64, alsó-penczi 46312/tí4 hold. Az er
dők 80 vágásra, vagyis 80 évre osztvák b e ; egy hold 1200 Q  ölet 
tesz. A mogyoródi, veresegyházi és alsó-sápi erdők a 80 éves beosz
tásból kivétetvék. Fidler Tamás mk. kamarai mérnök.

Az erdős területen lakó alatt valók az úrbéri törvény sze
rint ingyen láttatnak el épületfákkal, s az uradalmi szükségre is 
vágatnak; tüzi-fáúí pegig évenként a vágás minősége szerint tö'bbó- 
kevésbbé vastagabb fák, és pedig a tölgyfából több-kevesebb 2795, 
a bikkfából pedig 700 ölek vágatnak, s ezen fák, amenynyi az u ra
dalom szükségét, t. i. illetmények, udvari fogyasztás, pálinkafőzés, 
téglaégetés, serfőződe, a 150 ölet tevő káptalani illetőséget stbit 
meghaladja, eladatnak. Az erdőkben sem kaszálók, sem szántóföldek 
nincsenek.

Az uradalom területén létező helységek, kivévén Rékast, 
mind bírnak szőlőhegyeket, de az ilyenekből legtöbb esik Váczra, 
mint a melynek lakói a legtöbb hegyeken mívelnek szőlőket, a közeli 
s távoli környéken. Az uradalomnak csak a váczi határban vannak ma
jorsági szoléi, a külsők pedig 9-ed- és 10-ed-adás fejében bírnak a szadai 
és veresegyházi hegyeken szőlőket. A váczi, veröczei, kosdi, veresegy
házi és szadai hegyeken jó minőségű borok teremnek, és évenként, 
kivévén az alpári, alsó-némedi és kistarcsai csekély területű szőlő
hegyeket, az uradalom területén kivíil termő borokat, főkép a váczía- 
kat meszsze távolból is megkeresik.

Ezen helység lakói részint legelőkkel, részint az ilyenekké 
fáradságosan alkotott mezőkkel az úrbéri törvény szerint ellátvák; 
hogy pedig a helységek elégséges réteket bírnak, bizonyítja az úrbéri 
szerződvény; egyedül a váczmvárosi lakósok panaszkodtak legelöjök ál
lítólagos elégtelenségéről a legfelsőbb helyen, a kiknek is folyamodvá
nyukra ugyan legmagasabb rendeletből a vgye bizottságot küldött 
ki, hogy ez ügyet itt a helyszínen vizsgálják meg, mely is tudósí
tása szerint megismerte, míkép e mváros valódi legelője 30 5 2 2/32 hold
ból áll; az uradalom marhái és barmai pedig, kivévén a Váczott. 
Mogyoródon és Nógrádban, illetőleg ezek területein létező juhokat,
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és csak a Ver öcsén és Püspök-IIatvanán tarto tt fejős teheneket, mind 
az ő magán uradalmi területein legeltetnek.

Aztán elsoroltatnak az uradalom birtokaiban létező és annak 
jövedelmet hajtó mészárszékeit és korcsmák mind. Megemlittetik, hogy 
Vácznak királyi rendeletnél fogva 4 országos és egy heti vásárja van 
minden pénteken,1) de a mely vásárok jövedelme a többi javadal
makkal együtt Vácz m város által haszonbérelte tik, de úgy, hogy 
mikép más javadalmakból, úgy a vásári címen is, az elosztatlan ja
vak kiegyezkedési «métája a nyolcadiság fejében a püspöki uradalom 
által a totdő káptalannak fizetendő rendesen. — Azonfölül létezik itt 
uradalmi kiváltságolt vám is, melynek azonban a nmlgú httó-tanács 
1785. juh 11-fei intézvényével jóváhagyott tariffája a vgye által még 
ki nem adatott. — Aztán van az uradalomnak réve is, melyet, úgy 
mint a vámot, a város haszonbérii az uradalomtól s ez a nyoleadi- 

' “S ág  giméri az egyezkedésben kitett bizonyos öszszeget a jövedelem
ből fizeti a főtdő káptalannak. — Ezen püspöki uradalomban ez a t i 
zedet természetiben szedi, az egyházmegyei helyeken pedig részint 
természet-, részint pénzben.

Majd leiratnak a folyók, folyamok, halastavak, malmok, kővágók 
és termesztmények az egész uradalom területén ama jó olcsó világban 
dívott csekély árakkal. így a búza méreje ekkor 1 fi t, a rozsé 45 
kr, az árpáé 30 kr, a zabé ül kr, lencséé 1, babé· 1 írt, fának öle 
1 írt, a dohány mázsája 4. egy négyökrös jól megterhelt szekérnyi 
széna 4, sarnyúé 2 ír t; a bor akója minőség szerint 1 frt, 1 Irt Ϊ5 
kr., 1 frt 45 kron adatott el; a káposzta száza 30 kron kelt. — Azu
tán megismertetik Vácznak fekvése, leiratnak határai, körülménye
sen előadatnak az egyes birtokokat egymástól elválasztó határkövek, 
dombok és jelek. — Fölemlittetik, hogy Vács szer zödvény Heg tralitál- 
tatik s azért a terület osztályozását, minthogy az úrbéri szabályozás 
sincs még behozva, meghatározni nem lehet, s ez ideig a vgye által 
sem tétetett.

A város területe síkon fekszik s csak északra emelkedik 
hegygyé, melyen sok szőlők vannak, de erdők a város területén nin
csenek. — Megérintetik az uj székesegyház, a két plébánia, plébános 
urak, ezek jövedelmei részletesen, s hogy ekkor as öszszes lakosság 
9057 lélekből állott, kikből 593 kalvinhitű és n. e. vagyis szakadár 
görög volt. — Felhozatnak az eltörölt hitszónok-rendiek, aztán az itt 
működő kegyes- és sz. ferenezszerzetiek templomai, a normális és elemi 
iskolák, a karmester, tanítók fizetései az uradalom és várostól, a sz. 
ferencrendi kolostor közelébeni kóroda a nagyutcán, melynek ekkor, 
legnagyobbrészt a püspökök és kanonokok által öszszeadott 15043 
írtra menő ellátási alaptőkéje volt. — Léteznek itt helvét-hitvállá
súak vagy kálvinisták, a kik imaháza, a prédikátor és rektor ré

l) A pénteki hetivásárok népesek, a keddiek már nem annyira.
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szere az illető lakok ekkor építtettek; vannak itt n. c. hitű görögöl 
is, még ekkor pópa és imaház nélkül.

Elsoroltatnak a vendéglők (aranyszarvas, hattyú, zöldfa, fe
hértó), pincék, ezek belterjedelmei, pálmkahás; felhozatik a kétemele 
tes püspöki luk 52 szobájával stb., kettős pincéje, melyben 17000 akó 
bor fért el, e melletti nagy, fákkal beültetett tér, diszkért; & jószág- 
kormányzói lak, egy másik ennek szomszédságában! urad. ház; a hűl- 
csórlak, mely egykor Migazzi által az ő magánconviclusának helyi
ségéül használtatott; a présház, ennek szomszédságában egy nagy 
hoszszú színnel, melyben a roppant nagyságú kádak és prések még 
máig is láthatók. Ezen kulcsársági ház területe a mellette lévő kert
tel együtt körülbelül 600 Γ] ölre rúg. Ide tartozik még a pintérlak 
a miihelylyel együtt. -

Említtetik a városon kívüli uradalmi juh-hodály 1700 juhra, 
200 akó bort befogadó pincéjével; telke 5600 []  ölet tesz s az égés;: 
bekerítve van ; az uradalmi majorsági, u. n. vörösház, az ebben lévő 
magtárak, gazdasági helyek, raktárak, tisztek és cselédség lakai két 
udvarral. Ezen egész telek körülbelül 2908 Q  ölre tehető, s ma már 
ezen vörös-ház nagyon ódonszerüleg néz k i ; —- az uradalmi sséröt: 
és szénás kert mintegy 5054 Q] ölnyi teleken, van ebben egy 24 öl 
hoszszú csűr is. — Felhozatik a városbani magtárét! használt &z. 
Miklós-, most már „rósz templom“-nak nevezett régi épület, melyben 
8000 kila gabona fért el. — Szó van az uradalmi börtönökről, van 
itt 6, ezekből δ a toronyban, egy pedig annak mélyében van, ösz- 
szesen 22 rabra. — E város területén volt az uradalomnak páduai 
juhok számára egy majorság, melyben a múlt években tarto tt az 
uradalom 254 fejős páduai juhot, kosokat, űröket és bárányokat 399-et. 
Ezek öszszesen különböző címen az uradalomnak jövedelmeztek 776 
írt s 3 krt, ebből levonva a 228 írt s 4 kr. költséget, maradt az 
uradalomnak tiszta haszonéil 547 írt 59 kr.

A váczi zenész-cigányok robotváltságul 40 irtot fizetnek ; a 
váczi görög boltosok adójáéit csak 163 irtot lehet biztosan feltenni, 
mert némelyek máshova költözködnek, másoknak a szegénység miatt 
a rajok kivetett öszszeg elengedtetik. — Ezen egész uradalomban a 
püspökség részére 9-ed és 10-cd szedetik, az mint földesurat, ez meg 
mint püspököt illetvén. Levonva előre a nyomtatási illetményt, közön
séges termésű év a váczi területről 9-ed címen ad 4389 frt s 57 krt.
10-edűl pedig 7555 frt s 15 krt. - - Vácz város területén erdők nin
csenek, hanem van 4 majorsági szőlő: 1. Öreg-Zsobrókon „Althán“ 
nevű 200, — 2. Grónáron 65, — 3. Gombáson 193, — s 4. Bácskán 
42, öszszesen 500 kapás. — Van ezen uradalomnak két rétje, tudni
illik a Gombkötő-szigeten és Derecskén. -— Majorsági szántóföldek 
(agri allodiales) a váczi területen nem léteznek.

Vácz város területén a község legelőjén külön nincs uradalmi 
legelő, csak a közeli Cselötén, mely Nógrád vgyben fekszik és elkü- 
löniteit magán uradalmi testet képes. — A városon kívüli u, n. ura
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dalmi leert, az uradalmi „Iden malma“ közelében, 8 Hold területen 
fekszik és fallal van bekerítve, zöldség terem benne. x) Mindig na
gyobb költségbe került, mint amennyi haszon volt belőle, s azért a 
nmlgú kamara, a kamarai öszszeiró által te tt jelentés folytán, aug. 
24-kén azon intézkedést tette, mikép a kertész minden haszonbér
fizetés nélkül a maga javára használja azt, de úgy, hogy az olasz
fákat és a kertet oly állapotban tartsa főn, aminőben ezeket átvette. 
Amiért is jövedelem cimén itt fölvenni mit sem lehet. — Gyümöl
csös itt nem létezik sehol.

A helységekben a lakosok nyelvre nézve és vallásra külön
bözők, és pedig: Alsó-Némedin magyarok, de vannak tótok is; Alpá- 
ron mind magyarok, valamint Békáson is; Kis-Tartsán mind tótok; 
Mogyoródon nagyrészt magyarok, de vannak svédek (Zeller József, 
Pichler Mátyás kőfaragó), morvák (Ortell Mihály, Pávik Gábor kö
lnivesek) s osztrákok (Máár József, Pencznaor Ferenc, Streimel Görgy) 
is. Veresegyházán mind magyarok, de nagyrészt kálvinhitüek ; Szudán 
magyarok s részben szintén kálvinisták; Szilágyon magyarok és ka- 
tholikusok ; Püspök-IIatvanán mind tótok és katholikusok, de van né
hány svéd (Metzler Mátyás kerékgyártó) is és németek (Purgermeis- 
ter Miklós, Prodháber György, Emich Mihály, Werner György, Heckl 
József, Meckl János, Stribitsch Sebők, Spiegl György mesteremberek); 
Alsó-Sápon mind tótok és katholikusok; Kálión mind magyarok és 
katholikusok; Borsos-Bércükén magyarok és kath .; Nógrád mváros- 
ban majd mind tótok, kath. és lutheránusok, Berkenyén mind svédek 
és kath., valamint annak fiókegyházában Katalinán i s ; Kosdon ma
gyarok és svédek, kath. és kálvinhitüek.

A tizedet természetiben adó helyek: Berénke, Szada, Nándor, 
Bánk, Legénd, Tápió-Bicske, Tereske, Csecse, Szarvas-Gede, Uömsöd, 
Báb, Duna-Vecse, Solt mváros, Hiigye, Monor mváros, melyekben a 
dézsmaérték öszszesen: 4093 frt 42 kr. Pézsmáikat készpénzen meg
váltó egyházmegyei helyek: Abony mváros 542, Apcz 40, Ácsa 50, 
Agárd 60, Alberti 266, Algyő 70, Becske 10, Boldog 100, Buják 200, 
Czegléd mváros Takson birtokkal 2150, Czibakháza 50, Csik-Tartsa 
80 frt 30 kr., Csornád 65 frt 30 kr., Csömör 105, Hány 190, Ecsegh 
192, Ecsér ̂  51 frt 30 kr., Erdő-Tarcsa 4 frt 12 kr., Földvár 130, 
Fóth pusztáival 200 frt 30 kr., Guta Ordas pusztával 30, Gyalú meg
tagadja a dézsmát, valamint Bankháza, Bodony és Csépa is. Gyömrő 
Petere pusztával 100, Haraszti 220, Hatvan 86 frt, 30 kr., Héhalom 
60 frt 30 kr., Herencs Tóthfalu pusztával 5, Héviz-Györk 190, Jenő 
230, Inoka 2Ó, Izsaszögh 60 frt 30 kr., Izsák Pávi pusztával 124, 
Kartal 76 frt 42 k r ; Kecskemét megtagadja a dézsmát.

Kis-Sz.-Miklós 54 frt 18 kr., Kökényes 61, Körös Porharaszt, 
Lajos, Nyárasd és Apáti pusztákkal 1400, Lőrincz 120, Maglód,

’) Jelenleg néhány év óta a szomszédos területet élelmes alvidéki ráczok ha
szonbérben bírván, azon sok zöldséget termelnek piaci eladásra.



Fűsbereg, Vecsés és Loczos pusztákkal 160, Pánd 90, Mácsa 45, 
Mindszent Tömörkény, >Sz. György és Szögvár pusztákkal 225, Nagy- 
Szőlős 55, Nagy-Túr mváros 750, Nőtics 60, ócsa Patony és Besse- 
nyő pusztákkal 170, Palotás 130, Pilis 270, Pereg 50, Rád 56 frt 
30 kr., Romhány 15, Szandakér 15, Szentes mezőváros 740, Sz.-Jakab 
25, Sz.-László 125, Sz.-Tamás puszta 250, Sülly 100, Szolnok mvá
ros Ács és Sz.-Ivány pusztákkal 430, Szurdok-Püspöki 45, Tápé Fark 
pusztával 45, Tápió-Ságh 120, Tápió-Sáp 60, Tar 10, Terjén 85, T i
ssa-Jenő megtagadja, Tisza-Küres Ivánháza pusztával 135, Tisza- 
Sás 110, Tószegh 140, Tót-Almás Boldog-Káta pusztával 210, Valkó 
120, Várkony 80, Vásárhely mváros a pusztákkal együtt 1050 frt 
30 kr., Vesegh 110, Ungh 20, Zsámbék 215 és Zsidó 40 frt. — Te
hát a készpénzen megváltatni szokott dézsmák öszszes jövedelme tesz 
16017 irtot és 12 krt.

Az ürességben levő váczi püspökség jövedelmei összegeinek soro
zata: Vácz 20295 frt 32 kr., Alsó-Némedi 3420 frt 32 kr., Alpár 
2020 frt 17 k r , Rébas 2110 frt 36 kr., Kis-Tartsa 1314 frt 18 kr., 
Mogyoród 1700 frt 57 kr., Veres-Egyháza 1907 frt 6 kr., Szada 800 
frt 7 kr., Sz.-Jakab 1299 frt 35 kr., Szilágy 1808 frt 23 kr., Szóór 
338 frt, Püspök-Hatvana 3936 frt 8 kr., Alsó-Sáp 958 frt 42 kr., 
íválló 4770 írt 9 kr., Berénke 334 frt 26 kr., Nógrád 5232 frt 1 kr., 
Naszál 1328 frt 25 kr., Berkenye 2259 frt 16 kr., Verőcze 4489 frt 
38 kr., Szendehely 1347 frt 49 kr., Udvarhely 368 frt 10 kr., Pencz 
1038 frt 21 kr., Katalina 290 frt 11 kr., Kösd 2892 frt 6 kr., Cse- 
lőte 1354 frt 25 kr. — A természétbeni dézsmákból 4093 frt 42 kr., 
a késspénzbeniekből 16017 frt 12 kr., öszszesen 87726 frt 4 krnyi 
jövedelem folyik be.

A váczi püspökség jövedelmeihez tapadó terhek. A kegyes em
lékű Mária Teréz császár- és királynő által 1780. évben elfogadott 
és most dicsőén uralkodó császár és király ő felsége által 1781. jan. 
1.2-kén kegyesen okmányilag megerősített alapítványnál fogva, a püs
pöki asztalhoz azon kötelezetség járul, mikép az évenként láOÖÖ 
frtokat a következőkre fizetni tartozik:

1. A hat újon alapított kanonoknak 1000 írtjával öszszesen 
6000 irtot.

2. A székesegyház fentartására 1500 frtot.
3. Az egyházmegyei plébániai egyházak és paplakok föntar- 

tására 2000 ftot.
4. A váczi kórháznak 500 frtot.
5. A papnöveldére 1000 frtot.
6. A 12 árva és megtért gyermek ellátására 2000 frtot.
7. Előbb a váci „ Theresianum Collégium“ -ban létezett nemes 

ifjak nevelésére 800 frtot.
8. A váczi nemzeti iskoláknak 200 frtot.
9. A segédpüspök s általános helynöb ő mlgnak, úgyszinte 

látogatási költségek és írnok ellátása címén évenként fizettetett 1340 frt.
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10. Ahelynöki hivatal titkárának fizetése címén 200, ugyan
annak gyertyára 9, s 6 öl fa 3 írtjával számítva összesen Í8 irtot, 
szállása és élelmezése mostanság a segédpüspök ö mlgnál van ingyen.

11. A helynöki hivatal irattárnokának fizetésül 130 irtot, 
annak gyertyára 10, 0 öl fa helyett 18 irtot, élelmezés és lakásra 80 irtot.

12. A sz. széki futárnak fizetésül 30 irtot. *
13. Az iroda költségei, milyenek: postadij, papír, pecsétviasz 

stbre, melyek évről évre 290 írtra rúgnák.
14. Kánoni látogatás és hittani vizsgák alkalmávali ajándé

kokra körübelül 50 irtot.
15. Az egyházmegyei kispapok eltartására a papnöveldének 

az altháni idők óta 1050 irtot.
16. A váczí káptalannak az elosztatlan javadalmak címén 

évenként 548 frt s 45 kr. fizettetik.
17. Az alsóvárosi plébánosnak a Zobi-alapítvány címén szent 

misékre évenként 50 forintot.
18. Szegények gyógyszereire körülbelül 300 irtot.
19. A plébánosok pénztárának 6000 irtot.
20. Az erőditvényi pénztárba 494 irtot s 10 krt.
21. Az uradalmi épületek ujévkori megáldásaért 6 forintot 

s 30 krt.
22. A váczi sz. ferencrendieJctiek Tcegyadomány elmén 6 akó bort. 

1 írtjával számítva öszszesen 6 irtot, 12 mérő gabonát, 1 írtjával 12 
frtot, 8 szekér szénát, 2 írtjával 16 irtot.

23. A hatvani kapucinusoknak kcgyadmány címén δ akó bort. 
1 írtjával számítva 5 frtot.

24. A váczi kegyesrendicJcnek 12 szekér szénát, 2 frtjval 24
forintot.

25. Krisztus szentséges teste áhitatossága előmozdítására 
24 frtot.

26. A lábmosáskor 13 koldusnak alamizsnául 13 frtot.
27. Ugyanazok akkori ruházatára 91 irtot s 30 krt.
28. Nagycsütörtöki ebédre, és pedig a tdő papságnak most an - 

nál több ajánlandó meg, minthogy a szerzetes-áldozárok száma meg- 
kevesbbíttetvén. ennélfogva az olajok szentelésére a falukról több 
plébánost és káplánt kell behívni, úgyszintén a koldúsoknak is akkor 
adni szokott ebédre, öszszesen 80 irtot.

29. A sz. folyadékok consecrálásáboz való olaj és balzsamra 
12 frtot s 24 krt.

30. A Directoriumok kinyomatása és beköttetésére 68 irtot 
s 57 krt.

31. Szolgáltat az uradalom, a papnöveldének előbb, most pe
dig az áldozári háznak évenként többkevesebbet, most 150 ül fát, 1 
frt 30 krjával számítva a behozatallal együtt. Mivel pedig, ha az ura
dalom e fát eladná, öléért 3 frtot kaphatna, teher címén ez az ura
dalomnak 450 írtjában van. Azt is teherül kell betudni, hogy a ma-
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jorsági marhákon előbb a papnöveldébe, most pedig az áldozári házba 
kell a Dunavizet szállítani, következőleg e teher az uradalmon ma
rad ; tehát az ily vizhordást naponként 15 krjval számítva, egész 
évre tesz 92 frt 15 krt. — Ide járul, hogy a székesegyház előtti té 
ren kisarj adózó füvet is az uradalom költségén kell tisztogattatni ki, 
ami évenként 5 irtot tesz.

Az itt kitett terhek tehát öszszesen 24,993 forint s 46 krra
rúgnak.

Végre leiratik az össsses uradalmi tisztek és cselédek késs- 
péns- és tcrméssetleni (búza, főzelékek, széna, só, fagygyu, fa, bor, 
sör stb.) fizetése, ezen illetmények készpénzi értékűkkel együtt. 
Így a többi között a plenip. úrnak volt 2000, az ügyésznek 300, 
számvevőnek 150, tiszttartónak 270, pénztárnoknak 385, kasznár- 
nak 128, kulcsárnak 157, épületek igazgatójának 300, mérnöknek 
300, orvosnak (Kreutzer Abäon irgalmasrendi) 160, írnoknak 60, ko
mornyiknak 120 frt stb. készpénzfizetése, stb. A személyzet fizetései 
és hasznai egészben véve 8181 frt 30 krra mennek. — Az elsorolt te r
hek tesznek 24,993 frt 46 k r t ; a fizetési személyállapot 8181 frt 30 
k r t ; az úriszékek tartása és a rabok ellátására kívántatik éven
ként 600 frt. Tehát a terhek öszszege : 33,775 frt 16 kr. Eszerint 
hát a fönt kitett 87,726 frt 4 krból, mint jövedelmi öszszegből ki
vonva a 33,775 frt s 16 krnyi terhet, marad a püspökségnek tiszta 
jövedelműi 53,950 frt s 48 kr.

A kamara által eszközölt öszszeirás Vácsott 1785. évi dec. 
2-kán íratott alá annak kiküldöttjei által, kik is ezek voltak: Bez- 
zeyh Mátyás váczi székesegyházi kanonok s az öszszeírásra különö
sen kiküldött biztos; Nagy István Nógrád-vgye tanubíztosa alszbiró; 
A N C H E LY  János a nmlgú httó-tanács fogalmazója, mint ezen ösz- 
szeirásra megbízott, és Piry István szintén Nógrád-vgye tanubiz- 
tosa, eskiidtje.

E terjedelmes és kimentő öszszeirási jegyzőkönyv, mely a 
püspöki uradalom inspector-laki irodájában őriztetik, 1062 ivrétű 
oldalra terjed s Vácz város történelmének valódi, igen gazdag kút- 
forrásaul tekintendő, melyből e sorok írója sokat merítgetett e hely 
rajzi mű alkotásakor.

Föntebb, a maga helyén már említők, mikép ide Váczra, a 
törökharci zivatarok lecsillapulta után, midőn a több mint másfél
századon át epedve óhajtott áldott béke kedves napjai ragyogni 
kezdettek, midőn, mint a költő mondja: „Borúra derű"·-jött valahára, 
a váczi püspökök, mint földesurak gondoskodása folytán számosán 
költözködtek ki, itt állandóan letelepülvén, és ugyan :

1. Osztrákhonból: (lentner Mátyás mézeskalácsos, Erhárd 
György szíjgyártó, Niwergál Antal halászmester (Bécsből,) Trummel 
János halászmester, Pinger József bádogos, Schimpl József szíjgyártó,

Yács város története, II. 11
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Peer Ferenc aranymives, Künigstätter József, Sehirschinger András 
lakatos, Fellicsetti Lajos szücs, Taglohn Károly mészáros, Pauer 
József takács, Riedl János kőmives-legény, Kunstner Ferdinand 
kőm. legény, Stutzenberger Mihály lakatos, Schreiber Ferenc kőmiv. 
legény, Pájer János u. a., Notter János u. a., Kovács Mihály, Seres 
János csizmadia, Schnier Mátyás kőmives-mester, Pilsinger Mihály 
ácslegény, Krajczer Bertalan kőm. legény, Tier János ácslegény 
Stentzl Ferenc bassista, Koch Péter pintér, Startzer János, Pauer 
György kőm. legény, Endresy Ádám, Ackermánn Márton, Spilmánn 
Antal német-szabó, Hidlsperger német-varga, Karner Jószef kéztyüs, 
Altmann János mézeskalácsos, Pruner Antal fésűs, Litka János asz
talos, Titz Pál posztós, Konrád Sebők asztalos, Schwainicker Ferenc 
kereskedő, Goltmánn György kőmives-legény, Saifer Mátyás, Schwar- 
zinger Máté kertész.

2. BAJORHON-ból: Tiedl Miklós, Gottfried Ferenc pintér, 
Fiedler Tamás uradalmi mérnök, Hohenreiter György ácslegény, Scho - 
bér András pálinkafőző.

3. SVÉBHON-hól: Stheli József kocsis, Staidl Gáspár se
bész, Grondaller Wolfgang molnárlegény.

4. Szászhonból: Pajer Henrik nyerges. — Maimból: Helfrich 
Venczel, Kajzer József.

5. A Németbirodalomból: Gelder Mátyás pintér, Schmerbauch 
Ferenc üveges, Zimmermánn Lajos fésűs, Szauder József.

6. Frankóniából: Heventräger Adám zenész, Lierhaimer Hen - 
rik pék, Firtling Károly festő, Moosz József.

7. CSEHORSZAG-ból: Peziách Jakab üveges, Schuch Ferenc 
só-árus, Hausmánn János kőmives-mester, Kompmánn József molnár, 
Dietrich Ferenc takács, Fischer József ács, Hoffmann Jánas szap
panos, Robitsek József festő, Kmelits Mátyás kőfaragó-mester, Lan- 
kits Mátyás magyar-varga, Pauel Ferenc német-varga, Plattner J á 
nos asztalos, Strávold Bernárd kőm. legény, Gewáld Mátyás kőmiv. 
legény, Bőhm Ferenc szíjgyártó, Tier József zenész, Opaternyi Gyógy 
ácslegény, Holly Jakab u. a., Miller Antal kötélgyártó, Maizner 
György kereskedő.

8. Morvaországból: Kelb János, Stentzl Ágoston posztós, 
Szloboda Jakab, Szlovák Mihály, Hausschild Károly, Szvetecska J á 
nos, Kozák János kőmives-mester, Vojditsek János szücs, Ruzicska 
János, Bradáts Lőrincz német-varga, Kmoch János gyógyszerész, 
Wolf András.

9. Silesiából: Bartos János, Stoltz Antal, Micsurin Lőrinc 
virslis, Rieger Antal.

10. Lengyelhonból: Horvatovszky János aranymives.
11. Horvátországból: Gyurakovics Gáspár csizmadia, Klaba- 

novits Mihály kovács, Kovács Jakab kereskedő. — Salzburgból: Tyes- 
sánszlry István; Karinthiából: Weisz József szíjgyártó; — Olasz· 
honból: Cignisz Máté kereskedő.
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12. Görög nem-egyesültek: Peleti Mihály, Popp Görgy, Popp 
Antal, Mancsuga Tamás, Bratovits Péter, Beálló Mihály, Koza György, 
Mucsu Manó, Lazarovits Pál kereskedők és boltosok. Groff György 
Osztrákhonból sarkantyú-műves, Kapitánovits Demeter eredetére néz
ve görög, de katholikns.

É lakosok többnyire saját házzal bírtak, s közülök többeknek 
szőleik s szántóföldeik is voltak. — Ezen itt közlött érdekes névso
rozatot az említett, 1785-diki kamarai öszszeirás vaskos jegyzőköny- * 
véből, s két, e korbeli nagy lajstromból állítottuk öszsze, hogy an- 
nálinkább kitűnjék, mily korán és gyorsan-kezdett Váczott az ipar 
emelkedni és a népség száma növekedni.

Ekor a váczi lakosok 884 házban 9057-en voltak, s a püs
pöki város adó címén a vármegyei és házi pénztárba fizetett öszsze- 
sen 4109, az uradalomnak pedig, a királyi javadalmak haszonbérle
tét is betudva 7025, öszszesen 11,134 irtokat.

És ezennel térjünk viszsza az események korsorozati vázola- 
tára, folytatandók ezt ott, hol azt a kamarai öszszeirás kivonatos 
ismertetése végett elhagytuk.

1780. jan. 3-kán Hatos József pesti kamarái ülnök tisztuji- 
tási biztos elnöklete alatt, Veress István vgyei aiszbíró, Bicskey 
Sándor vgyei esküdt, Kiss József uradalmi ügyész s a többi urad. 
gazdatisztek jelenlétében tisztujitás tartatván, szavazattöbbséggel 
Hajnik János bíróvá, Dombay Sándor volt bíró pedig polgármesterré 
választatott meg. A három tanácsosi üresség betöltésére a vála sztók 
engedélynyerés végett a kamarához u tasitta ttak ; a többi tisztek 
megerősittetvén, következett a székesegyházban az ünnepélyes bírói 
felesketés és hálaadás. — Jan. 4-kén folytattatott a tisztujitás 
ugyanazok jelenlétében; a többi között, a tanácsbéliek és tisztvise
lők eskümintái a miheztartás és utasítás végett felolvastattak.

Majd jan. 17-kén olvastatott a váczi ürességben lévő püspöki 
uradalom tisztségének ezen á tira ta : „Az ürességben lévő váczi püs
pökség tanácsának. A nmlgu m. kir. httó-tanács intézvénye folytán 
ezen pesti kir. kamarai kerületi igazgatóság 1786. jan. 6-kán a tiszt
ségnek te tt azon meghagyásából, miszerint ezen mváros által az előbbi 
földesuraság ellen te tt panaszokra nézve kiadott kegyes királyi ren
deletet az úriszéken végrehajtva, ezen felsőbb parancs oly végből 
közöltetik a tanácscsal, hogy követeléseit, elhagyván azokat, melyek 
akár az előbbi uradalom által minden kérdés nélkül kárpótoltat
tak, akár pedig a királyi rendelet folytán már bevégeztettek vágy  
elvettettek, alaposan pontonként iratilag 8 nap alatt beterjeszteni 
igyekezzék, hogy a tisztség magasabb rendelések szerint teendőit tel
jesíthesse. Kelt Váczott, jan. 16-án, az ürességben lévő váczi püspök
ség tiszti üléséből.“ — Erre a biró és tanács azon választ adták a 
fóntisztelt tisztségnek, mikép a legjobban emlékezik, hogy ezen vá

ll*
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czi ügy a Magistratuális Fiscus assistentiája mellett folyik, azért 
alázatosan esedeznek, miszerint a teljesitendők teljesítése végett ha
táridő tiizettessék ki, hogy ezen ügy a királyi rendeletek értelmében 
valahára már befejeztetnék.

A biró és jegyző Buda-Pestről visszatérvén, jan. 27-kén elö- 
adák, mikép az újon kinevezett A N F IÍE L Y  Jánosi praef. úrnak üd
vözletüket megtet'ék, a kinek is, haza érkezése után, február 1-én a 

» tanács is kifejezte, mint a kamara által praefektusságra emelt ura
dalmi főtisztnek, iidvkivánatát. — Február 3-kán a kápt.-részi ta 
nácsosai együttesen végeztetett, miszerint a közszükségre leginkább 
szolgáló kúria előtti kút közköltségen kijavittassék. — Führ. 7-kén 
tek Anchely János úr, a nmlgú kamara által ezen váczi uradalom 
praefectusává kinevezett főtiszt az ülésre megjelenvén, pesti kamarai 
kerületi igazgatóság utasítása folytán olyaniíl kijelentetett és üdvü- 
zöltetett.

Olvastatott febr. 10-lcén a pesti kamara-kerületi igazgatóság 
azon irata, melynél fogva némely váczi lakosok kérelme, kik az iránt 
folyamodtak, hogy a csörögi hegyeken termett boraikat a városba 
beszállíthatni megengedtetnék, nem teljesíthetőnek jelentetett ki. — 
Ezen ülés határozata folytán a tanács, a többi közt, rendelte, misze
rint a csöröghi, kigyósi, csekei, bangóri és más vidéki helyekről a 
borokat a városba beszállítani, azok elvesztésének büntetése alatt, 
tilos. Továbbá, hogy a körmöczi és császári egyes aranyok értéke 
4 írt 30 kr., az egész Sufferendor 13 írt 20 kr., s a fél-suífereiidor 
6 frt 40 krra emeltetett. — A sügyi kúrián febr. 14-kén tartott 
részletes vmegyei gyűlésen a város által kiküldött bizottsági tagok 
jelenlétében oly egyezkedés történt Pest és Nógrád vgyék közt, mi
szerint kiki azon vgynek fizesse az adót szőlejétől, melynek ez terü
letén fekszik. így tehát Cseke is, mely a nádi területhez tartozik s 
Nógrád vgyben fekszik, ennek, nem pedig Pest vgynek tartozik fizetni.

A Buda-Pestről visszatért küldöttség (bíró, polgármester és 
főjegyző) febr. 17-kén előadá, mikép a pesti kamara-kerületi igazga
tósághoz folyamodványt adtak be avégre, hogy nemcsak azokat, mi
ket eddig szerződvényileg bírtak, hanem mindazon más, kir. javadal
makat is, melyeket a mlgos nraság magánlag bírt a mvárosban, úgy 
szintén a Penes, Szóór, Cselöte és Sz.-Jakab nevű uradalmi birtoko
kat is a városnak haszonbérbe adni kegyeskednék. Ugyanis: 1. az 
emberi emlékezet óta különben is mindenkor szerződvényileg traktál- 
ta t ta k ; 2. a közterhek viselésére csak is igy lehetnek képesek, s 
mert 3. tudva van, hogy e város népsége jelentékenyen növekedett, 
területe pedig az adózók érezhető kárával kisebb lett. Hogy tehát 
a nép előre vergődhessék ismét, a közterhek vitelére annál képesebb 
legyen, égető szükség kívánja a haszonbérlést.

A nevezett küldöttség a vgyre is adott be és pedig 3 folya
modványt, melyek egyikében ismételten könyörögnek, hogy a kato
nai koródára fordított költséget megtéríttetni eszközölné. — Az ura
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dalmi tisztség a pestkerületi kamarai igazgatóság 1785. dec. 30-kán 
kelt rendelete következtén felhívja a tanácsot, miszerint a kápt. vá
rosi tanács által a vásári alkalmakkor, a doliánymázsálásba történt 
beavatkozást illetőleg, a feladott 5 kérdésre feleljen; a minthogy 
ezekre az illető feleletet he is terjesztette. — Márc. 1-én a legelő 
hiánya miatt a város ügyét illető vallomások kihallgatására a bíró 
és plgrmstr urak Szód, Csornád, Bottyán, Bátóth, Hártyán, Dulca, Kis· 
Néyiédi és Ssilágy helységekbe kiküldettek. — Mávrc. 4-kén a vgye 
kívánságára a biró és tanács bizonyítványt adnak ki az iránt, hogy 
Yácz püspöki város tanácsának 1785. évben folyt ügyeit az 1539. 
sz. a. fölvette s megítélte. — Schöffmann kapitány urnák, a ki két 
itt fekvő légiót vezényel, azon nyilatkozat küldetett, hogy miután 
a város két év óta, az itt állított katona-kóroda részére kiszolgál
tatott dolgokért, 4 folyamodványa dacára is, egy fillérnyi kárpótlást 
sem kapott, e naptól fogva, ha erőszaknak lenne is kitéve, kiszol
gáltatni mit sem fog.

A városi elöljáróság márc. tí-kán Steger orvostndor árak, sa
já t kérelmére, azon bizonyítványt adta ki, miszerint ő már 4 éven 
át, noha a várostól mi fiezetést sem húzott, mégis a betegeket híven 
és szorgalmatosán látogatta. — Minthogy azon ügy végett, mely a 
volt uraság és város közt fönforog, a vgyei bizottságnak e mai na
pon már megjelenni kellett volna, de az elmaradott, nehogy az ura
ság az elöljáróságot késlekedésről vádolhassa, ez a biró és főjegyző 
urakat kiküldötte Pestre a bizottság sürgetése végett. — Ehhéz márc. 
28-kán azon kérvényt intézte a tanács, mikép mind két fél nagyobb 
megnyugtatására a váczi területnek Herschl mérnök által egykor készí
tett s az uradalmi irattárban letett térképe onnét előhozattassék. 
— Végre mára. 31 kén csakugyan megjelent Váczott a vgyei küldött
ség, hogy a város által a volt uradalom ellen bejelentett sérelmekre 
nézve itt a helyszínen nyomozást tegyen, mely is némely elvett bir
tokok területetét felmérés által akarván kitudni, minthogy a vgyei 
mérnök másutt volt elfoglalva, a városnak pedig az általa helyette
sített gyakornokában, ki egyszersmind uradalmi mérnök is volt, bi
zalmat helyeznie nem lehetett, azért Beudl György mérnök urat kérte 
fel, ki itt a katonaság behelyezésére szolgálandó épületek lerajzo
lásával foglalkozók; s ez elvégezvén a felmérést, ezért a tanács 
neki tiszteletdijul 4 csász. aranyat, segédjének pedig egy ilyent aján
lott meg.

A város úrbéri, már ő fólsége elé is beterjesztett panaszairól 
a vgyei küldöttségnek teendő bővebb tudósítás végett, a polgármester 
és főjegyző urak ápril 11-kén kiküldettek. — E  hó 13-kán a tanács
nak értésére esvén, miszerint az ide behelyezendő katonaságnak a 
szállásokban a szabályszerű illetményt a város minden kárpótlás 
nélkül adni tartozik, minthogy e teher inkább a vgyét, mint a vá
rost illeti, annak leendő elhárítása végett egy küldöttséget menesz
tett Pestre. — A tanács ápril 22-kén azon mesteremberekért, a kik
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a katonai épületek kijavítását magokra vállalták, és e számlára pénzt 
előlegesen kívántak, a katonai főhatóságnak ezen óvadékot jelentette 
be: lieg ele József asztalos-mesterért 1500, Naisz András ácsmester
ért 1500, Schmerbauch Ferenc üvegesért 300, és Schirschinger András 
lakatos-mesterért 400, öszszesen 3700 írtig állott jót a tanács; ellen
ben a nevezett mesteremberek ezen teljes öszszeg erejeig vagyonukat 
biztositékái a városnak lekötötték.

A tanács megkeresésre ápril 24-kén bizonyítványt ad ki a 
felöl, hogy Váczott egy csapat katonaság tisztei számára elegendő 
szállás találtatott. — Az itt parancsnokló Schöffmann kapitány 50 
személyre kórodát kívánván a várostól ismét, értésére adatott e ké
relem nem teljesithetése, hacsak valamelyik adózó házából ki nem 
űzetik. — Minthogy pedig a beszállásolási teher nem egyedül csak 
e várost, hanem az egész vgyét illeti, azt is előadta a tanács, hogy
ha a szállásházba kívánnak behelyeztetni a tisztek, azért 200 frt 
bért lehet feltenni; mert annak kijavítása évenként sok pénzbe ke
rül, és a város azért állitatta ezen épületet, hogy az adózókon köny- 
nyitve legyen; már pedig mivel a magán adózók által fogadtatnak 
be szállásokra, kívánni nem lehet, hogy a város egy oly tágas épü
letben ingyen adjon lakást. — Ápril 28-Icán, mivel a község rósz 
néven véve, hogy némelyek a katonatartás alól felmentettek, hogy 
a tanács az innét eredő ízetlenséget elhárítsa, Ambró Ferenc nyom
dászt, Niwergál Autal u. n. bécsi halászt és a görög kereskedőket, kik 
a nevezett teher alól magokat megváltották pénzzel, e felszabadítást 
viszszavonta s őket is ugyanazon teher alá vetette.

A legelő szűk volta miatt május 5-kén ismét kihirdettetett, 
hogy 14 nap alatt kiki túladjon juhain, mert különben kemény mó
dokkal fognak szorittatni azok gyors eladására. — A városház ud
varán ekkor már egészen megvolt az uj épület. — E hó 9. és 12-kén 
az uradalom és adófizetők földjeinek fölmérése magyaráztatván meg 
ő fölsége akarata folytán, gyűlés nem tartatott. — Dombay rír a 
város ügyeiben Pestre kiküldve lévén, 16-kán előadta azt is, mikép 
kieszközlenie sikerült azon biztosi szállás kárpótlását, melyet a leg
közelebb múlt porosz háború alkalmával két évig adtak annak ré
szére. — Az öszszes vendéglősöknek 17-kén meghagyatott, hogy ven
dégeik neveit írásba tenni el ne mulaszszák. — A biró -tudtál adván 
a gazdaságnak, mikép tek. Magócsy Mihály úr tegnap Váczott lévén, 
azon nyilatkozatot tette, hogy szeretné a vácziaknak haszonbérbe 
adni ratáthi rétjeit és kuriális földjeit, ezek megtekintésére egy te
kintélyes bizottság küldetett ki a helyszínre.

A polgármester úr 20-kán jelenti a gyűlés nagy megdöbbe
nésére, miszerint Puky István úr, kit a vgye a város fönforgó ügyeire 
nézve „assistens Fiscus“-űl ajánlott, betegeskedése miatt arról le
mondott. Nehogy tehát a város peres ügye hátramaradást szenved-
Í'en, a tanács kebeléből küldöttséget menesztett Pestre, hogy ott pró- 
;átorokat szemeljenek ki. — A tanács által a váczi rév tariffájának
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megvilágítása a vgyre leküldetett. — Ezen ülés ügyiratai közt ol
vadhatni a lakosok azon 4 pontú szerződvényét, a melynél fogva a 
kakás-kúti legelőt, mely a cselőtei pusztának egy része s árokkal be- 

, kerítve vagyon, évenként fizetendő 25 írton az uraságtól, haszonbérbe 
kivették. — A bizottság Pestről viszszatérvén, 26-kán előadá, mikép 
tek. alispán ur megengedi, sőt dicséri a város ügyeire nézve egy 
procurator fölvételét, és ők erre Jeszenszky, Reviczky és Zlinszky 
urakat ajánlják, kik ügyessége miatt ezen utolsót választók, elmel
lőzvén a két előbbit, mint hanyagokat.

Előadták továbbá, hogy a katonatartásra nézve az alispán 
úr is jó utasítást adott nekik. — Beszélék azt is, miszerint Budán 
véletlenül találkozván gr. Niczky httó-tanácsi elnök ő nmlgval, el- 
mondák neki a város szegénységét s területe megkisebbitését, a ki 
is panaszukra megindulva kérdé, hogy mikép lehetne azon segíteni, 
és ők erre azt.mondák: ha Cselőte nekik haszonbérbe adatnék. Mire 
azt feleié, hogy az meglehet, csak azon hasznot, mit az uradalom 
e pusztából bir, megfizessék; sőt, hogy ez az ő nézete is, s hogy ezt 
a praef. iirnak tudtál adják, meghagyta. — A tanács 27-kén az iránt 
folyamodott praef. úrhoz, hogy az itt erőszakoskodó salétrom-főzőt, 
ki a neki kijelölt alkalmatos tér helyett a város buszújára épen a 
vásártért foglalta el, s azon a tilalom ellenére is sátrat állíttatott, 
rendre utasittatni méltóztatnék. — Hausmann Antal aljegyző úr ké
relmére, hogy a serény munkára annál nagyobb kedve legyen, az 
elhalt Talpas József földje, lakás pedig az uj épületben a börtön 
mellett ajánltatott meg neki a 29-ki ülésen.

Gromer alezredestől Budáról egy irat érkezvén, ebben azon 
kívánságát fejezi ki, mikép Steer Ignác salétromgyártó az általa el
foglalt helyen eltiiretnék; de a tanács jun. 1-ről azt íratta viszsza, 
hogy az ott el nem türethetík, mivel ezen adózó városra ama sé
relmes elfoglalás károsan hat. — E  hó 6Jcán a zombori cs. kir. ka
marai igazgatóság e hó 2-kán kelt irata felolvastatván, arra azon 
választ adta a tanács, küldene egy tisztet kebeléből Yáczra, ki itt 
a bor-kiszemelést megtenné, s a boros gazdákkal az árra nézve ér
tekeznék. — A város némely sérelmeire nézve az alispán úrhoz le
velet intézett a tanács, melyben felhozza, mikép oly sok katonaság 
van már Yáczon a szegénységnél állandóan beszállásolva, hogy ha 
átmenő katonaság érkeznék, azt már elhelyezni nem lehetne. Azért, 
hogy valami baj és hiba ne történjék, kérik a vgyét, kegyeskedjék 
e város nyomasztó helyzetén könnyíteni. Aztán jelentik, hogy az 
„assistens fiscalis“ harmadszori változása is mily késleltetőleg hat a 
város sérelmei orvoslására, s ezennel a város minden peres ügyeiben 
Zlinszky József urat prókátorúl fel vallják. — Minthogy ő felsége uj 
rendelete folytán, az eddig használatban volt rőföket átalakítani kell, 
a tanács 300 uj rőfnek 5 krjával leendő keményfábóli elkészítteté
sére nézve Plattner asztalossal szerződött, kinek is a régi rőfök mind 
oda engedtettek a jun. 23-ki ülésen.
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A vgynek a váczi kövezeti díjra nézve kiadott határozata 
folytán a tanács az oda menesztett tudósitványában felhozza: „Mi
előtt it t Yáczon a kövezet létesittetett s a város ékessége és hasz
nára egyebek állíttattak volna, mint az ide mellékelt irat bizo
nyítja az 1760. évből, a városnak kamatra kihelyezett tőkepénzei 
voltak, melyeket betudva, a pénztári állapot 32,180 ír t 55 drt 
te tt; nemsokára pedig, midőn a kövezet állíttatni, és más, a város 
javára szolgálók, u. m .: részint kőből, részint pedig fából 37 hid és 
csatorna, több ezer öl hoszszú töltések stb. a község által építtetni 
kezdettek, az említett tőkepénzek megcsökkentek 1774. évig, és még 
18,120 írtra rúgott a szenvedöleges adósság. Miből beláthatja a tek. 
vgye, hogy ama kövezet, nem az árendai haszonból, hanem a köz
ségnek azelőtt egybegyüjtött cselekvőleges tőkepénzeiből készíttetett, 
melyeket igy a közjó tekintetéből elkölteni és még adósságokat is 
csinálni kellett. A mlgos uradalom által kiállított s B. alatt ide mel
lékelt okmányból pedig megértheti a tek. vgye, miként ama kövezet 
a városnak készpénzben 5374 frt s 79'/2 drjába került. A kézi és 
szekeres munkákat tekintve pedig, melyek számát tudni nam lehet, 
ezeket még egyszer annyira tehetni, s mily igen terheltetik a város 
e kövezet föntartásával, mely ama tőkepénzek elköltése által nem 
csekély jövedelemtől fosztatott meg, s az adósságok felszaporodtával 
a szegény adózó nép csak inkább sujtatik. Azért esedezik a tanács, 
hogy ezeket tekintetbe véve, a kövezet ügyében a vgye magát, kö- 
nyörülethől, közbevetni kegyeskednék.“

A tanács 27-kén Szalay Mihály vgyei esküdt úr azon kér
désére, vájjon a város az eddig készített postaút föntartását magára 
vállalni, vagy pedig leendő folytatásához járulni akarna-e, azon vá
laszt adta, hogy az eddig készítettnek föntartását akarja ugyan ma
gára vállalni, de mivel a vgye jól tudja, miszerint a városnak az ő 
területéni hidakat, utakat, töltéseket és csatornákat kell nagy költ
séggel javíttatni és fóntartani, s azonfölül a szokottnál nagyobb 
számú katonasággal is terheltetik, azon esedezik a tanács a tek. 
vgynek, mikép a közterhek vitelében épen nem igen fáradozó szom
széd helységeket is ama postaút föntartására szorítani méltóztat- 
nék. — A város írásbeli teendői nagyon megszaporodván, Csermák 
József 50 frt évi fizetéssel írnoknak felvétetett és felesküdtetett. — 
Hogy a káptalanrószi község a dohány sérelmes mázsái ásában a per 
kimeneteléig is ellensulyoztassék, 29-kén egyhangúlag a vásártéren 
egy 6 öl hoszszú és 4 ’/2 öl széles deszkabódé állíttatni határoztatott.

A nagy számmal egybegyült gazdák abbeli kérelme, hogy a 
város kisebb tisztei és cselédjeinek rét ne adattassék, minthogy ez 
emberi emlékezet óta szokásban volt, a teljes ülésre halasztatott, s 
erre a gazdák közül is számosán hivattak meg. Ezen ülés jul. 11-kén 
valóban népes és zajos is vo lt; mert többen a gazdák közül boszúsan ál- 
litgatták, hogy ők adózván, hát a rétek is csak őket illetik. Erre a 
tanács még számosabb gazdákat hiván fel, a nagyobb rész azt ha
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tárózta, hogy a tanács csak alkalmazza magát a régi szokáshoz, és 
ama szolgáknak tovább is adjon rétet. Az ezen alkalommal szerfölött 
gorombán kifakadt Nagy Ferenc, Talpas István és Zab Farkas az 
úriszékre följelentetvén, annak meghagyásából, 24 órai börtönre s a 
tanács megkövetésére Ítéltettek. — A Budáról viszszatért Bombay 
lír Bt-kén előadta, mikép Zlinssky úr megerősítésére nézve, kit a köz- 
ség vgyei engedélylyel prókátorává rendelt, a httó-tanácsnak kér
vényt adott be, hogy e prókátor állandósittassék.

Aug. 6-kán megállapittatott a földmérésnél működő bizott
ság és napszámosak dija. — A bíró és főjegyző urak 11-kén jelen
ték, mikép praef. úr a jegyzőkönyvi aktákat épenséggel eléje terjesztetni 
akarja, azért egyhangúlag határozattá lön, minthogy a jkönyv kü
lönféle titkokat foglal magában, melyeket ö vele közleni veszélyes 
lenne, ezen akaratát nem teljesíteni, annál is inkább, mivel ez eddig 
szokásban nem volt, s a város nagy sérelme nélkül nem is hozható 
be. — Assistens fiscális Zlinssky József úr az ezen hói l í - k i  ülésre 
megjelenvén, az előbbi uradalom ellen támasztott ügybajt szóról- 
szóra felolvasta, az előforduló észrevételeket felderítette, s eddig te tt 
fáradalmai jutalmául a tanács 6 császári aranyat ajánlott meg neki.
— Miután az uradalom elleni panaszok már úgyis a nmlgú httó- 
tanáos elé terjesztvék, nevezett assistens úr javaslatára elejtetett 
azon indítvány, hogy ezen ügyben a pesti táborban időző 6 fólsé- 
gének egy folyamodvány nyujtatnék be, nehogy valami sérelem 
okoztassék.

Miskey Ferenc vgyei biztos úrnak e hó 21-kén azon irata 
olvastatott, melyben a vgye meghagyja a városnak, mikép haladék
talanul 3301 adag szénát szállítson a táborban levő lovak számára.
— 26-kán pedig az itt állomásozó b. Gyulay-ezred parancsnoka b. 
Diettrichtől miheztartás végett azon tudósítást vette, hogy ő fölsé- 
gének akarata folytán még egy, több mint 1000 főbői álló katona
ság fog Yáczra küldetni. E két rendelet ha még oly levferőleg ha
tott is a tanácsra, minden könyörgésével sem volt képes megszaba- 
dúlni e nyomasztó terhektől. — Fidler Tamás mérnök úrnak, csak
hogy serényebben lásson a fölméréshez, a tanács előre 300 irtot kéz
besített sept. 6-ki ülésén. — E hó 7-kén, a város bizottsága, vala
mint 12-kén is előadá, hogy mily sikerrel já rt el Buda-Pesten a kü
lönféle ügyekben, hogy a httó-tanácsi elnök gr Niczky ő nmlga, ki 
előtt a város nyomasztó helyzetét lefesték, úgy nyilatkozék, mikép 
a községnek türelemmel kell lenni, mert az adózó népre minden ité- 
lőszéknél a legnagyobb tekintet szokott lenni. — Obel ezredes ő mlga 
is, kinek katonasága Yáczra behelyeztetni fog, biztatta őket, hogy 
tőle telhetőleg könnyíteni fog a szegény adózó népen.

Sept. Μ -ki ülés iratai közt ez is olvasható: Tudnillik, a 
Kukumusz-féle kertet az uradalom élvevén, ezen eset tek. praef. úr és a 
tanács közt a, legélesebb vitára adott alkalmat. Az uradalom replikájára 
a replika elkészítésével a tanács a plgrmstrt és főjegyzőt bízta meg,
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mely a tanács előtt felolvastatott és igy szólt: „Ami illeti az 1786. 
jun. 10-röl szóló E. alatti okmányt, azt bizonyára, mivel most először 
látja és hallja a tanács, nem a legnagyobb keserűség nélkül fogadta, 
észreveszi ugyanis, hogy megidézés és kihallgatás nélkül marasztaltatok 
el, és vajha, midőn a tanács nyilvános hivatában jár, az uradalmi tiszt
ség vele komolyan bánnék, magát őszintén kifejteni, a mlgos uradalom 
megbántása nélkül, módot találhatna.“ — A tanács saját tapasztala
tából tudván, mily illetlenül bánik vele a tisztség, csak hagyta ezt, 
és hogy nyilvánvaló legyen, mikép ez az egész tanács észrevétele, 
mindnyájan aláírták azt, és hogy az utókor lássa, mikép bántak ekkor 
a tanácscsal az ő kellő hűsége miatt, azon iratokat mind az irattárba 
tették emlékül. 1

Sept. lŐ-kén a bíró és főjegyző urak praef. úrtól viszszajövén, 
előadák: mily keményen bántak velők a tegnapi napon föltett rep
lika első pontjáért az urad. praef. és ügyvéd urak, s ezen illetlen 
bánásmód l 1,̂  óráig tartott, iigy hogy tek. praef. ur haragra lobbanva 
igy fakadt ki: „Isten engem úgy segéllyen, omnes cassabo!“ Az ügy
véd rögtön megjegyzé, hogy csak kettőt vagy hármat cassáljon. Mire 
ők kijelenték, hogy nincs szükség a cassatióra, mert önkényt készek 
mindnyájan lemondani; látják úgyis, hogy a tisztségnek már szenve
délye az, a hol csak lehet, kisebbíteni a tanácsot, s azzal roszabbúl 
bánni, mint a falusi parasztokkal. Erre praef. úr fellobbanva, igy 
szólt: „Hát azt gondolják, hogy valami különb sorsúnk, azokkal egyen
lők.“ Mire ők felelék: „Tehát csakugyan igaz a tisztség szenvedélyes
sége ; mert azokon kívül, miket már szenvedtek, még kattantok kell, hogy 
iszákosak, csavargók és pénztárpusztitókul nyilváníttattak ki, a mi pe
dig nem igaz, s erről őket meggyőzni ki sem képes.“ Aztán ismételten 

, kijelenték fájdalmokat, mire praef. úr felhitta őket, hogy nevezzék 
meg azon tiszteket, kik ilyeneket mondottak. Ők pedig felelték: „An
nak idején ez megtörténni fog,“ minthogy megnevezni épenséggel nem 
akarták, elbocsáttattak.

Még e napon iratilag felhitta praef. ur a tanácsot, hogy mi
után neki fő kötelessége orvoslatról gondoskodni, ha a tanács, kivált 
hivatali teendőiben, valaki által bántalmaztatik, azért adja értésére: 
melyik uradalmi tiszt, s miképen kisebbítette a tanácsot? Ezen irat 
sept. 22-kén felolvastatván, az arra szóló választ még e napon felté
tette a tanács az úriszékhez. A többi között megjegyezve lévén abban 
mikép a volt praef. Dedinai Burján Sámuel ő ngnak is tudomására 
volt, hogy midőn a plágák kijelölésére a bizottsággal a bíró és fő
jegyző is kün voltak, Salamon János urad. tiszttartó úr őket szer
fölött kisebbítve, „Ebatta Gazemberei“ szavakkal illette, és így őket 
a szegény nép javárai fáradozástól elrettentette. Tudva van a praef. 
és ügyvéd urak előtt, hogy midőn a tanácsbeliek a város javaiban 
mint megbízottak járkelnek, különféle helytelen szavakkal illettetnek, 
s minduntalan a cassatióval fenyegettetnek . . . Azért a legalázato
sabban könyörögnek, miszerint a tek. úriszék a tanácsnak s az előbbi
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bizottságnak becsületét helyreállítani méltoztatnék. — Elolvastatván 
e kérvény, tek. praef. úrhoz átküldetni rendeltetett, melyre ez azon 
hátiratot tette, hogy a benfoglalt ügyben nem a tek. úriszék, hanem 
ő kívánt tudósítást, azért egyenesen neki feleljenek.

A késlekedő adózóktól a hátralékok katonai erőszakkal be
hajtatni végeztettek; ily eset igen gyakori volt a nép szegénysége és 
sokak gonosz önfejűsége miatt! — Sept. 24-lcén a Pestről viszszatért 
bíró és főjegyző urak, a többi között előadák, mikép az úrbéri pert 
alispán urnák kézbesítették. — Minthogy Hausmann Antal aljegyző, 
különféle ürügyek alatt, a jkönyvi iktatásokat, s egyéb őt illető te
endőket, többszöri intelmek daczára is még folyton elhanyagolta, 
ölet. 4-kén fizetése felfüggesztetett. — Biró úr e hó 7-kén előadá, hogy 
a múlt hétfőn tek. praef. urnái lévén, ez őt keményen fogadta, és 
kérte, ne bánnék oly fanyaréi ő vele és a tanácsbeliekkel, s mint
hogy folyton ezt teszi, úgy vélekedik a bíró, hogy valaki felizgatja 
a tek. urat. Mire felelte: „ Talán azt gondolják, hogy miként Veres 
szbiró és Szalag esküdt felizgatják uraságaikat, ö vele is úgy van a 
dolog; mert máskép beszélnek az úriszéken s máskép ö előtte; de higyék, 
hogy feloszlatom ligájokat.“

Okt. 10-kén a szüret mikori kezdése fölött lévén a tanakodás, 
tek. praef. ur a nagy gyülekezet előtt kijelenté, hogy a város sérel
mei közt a dézsmabehordás is foglaltatván, megkérdé a lakosokat: 
akarják-e behordani a déssmahort vagy nem? Ha ez utóbbi áll, akkor 
kénytelenek lesznek a szőlőkben elszúrni boraikat. Ezen megindulván, 
minthogy oly készülete nincs a népnek, hogy ott elszürhesse kára 
nélkül, azért a szükség által kényszerítve, a dézsmabehordásra ugyan 
rá-állott, de föntartotta magának jövőre panaszát eziránt is az illető 
helyre felterjeszteni. — E hó 11-kén a tanácsnak az urad. tisztség 
elleni panasza felolvastatott s orvoslat végett az alispán úrhoz el
küldetni végeztetett, másolata pedig a városi irattárban letétetett. 
— Az öszszehivott gazdaság megkérdeztetett: 130 öl árkot akar-e 
inkább ásni a postaútban, vagy pedig számos ölekre menő uta t kö
vekkel kirakni ? A megkérdezettek az előbbit választották, de oly 
feltét alatt, hogy a marhás gazdák is adjanak embereket, mit azok 
meg is ígértek. — A város okt. 27-kén diósvölgyi szőlejét, mely rá 
adósságtörlesztés fejében az elhunyt Hiros Pál után körülbelül 10 
év előtt szállott, egyhangúlag, minthogy jó karba hozatala sok költ
séget kívánna, Kurdy Jánosnak, az ifjúbbnak, 250 írton eladta. — 
A község super-replikája az úrbéri perben assistens prókátor által 
elkészíttetvén, okt. 29-kén felolvastatott, s a  tanács által jóváhagyat
ván, elküldetni rendeltetett.

Az uj sérelmek s ezek hitelesítése is a nov. 3-ki ülésen szin
tén felolvastattak. — Az uradalom által megküldött faizási szabad
ság kihirdetése a biró ur Budapestrőli hazajötteig elhalasztatott, — 
Kmoch János senátor ur is érzékenyen panaszkodott, hogy praef. ur 
október 7-kén a tanácsot az inspectori udvaron többek jelenlétében
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gyalázta. — Tek. praef. ur tudósítja a tanácsot a faizásra, nézve ő 
általa te tt s a kamarai igazgatósághoz felterjesztett és ez által ke
gyesen megerősített intézkedésekről, melyekhez magát a tudósítót 
alkalmazni kijelenti. Egyszersmint tudatja praef. ur a tanácsosai, 
mikép a fensöbb, királyi rendeleteken alapuló intézkedés az október 
végén bezárandó számadásokra nézve, megváltóztathatlan, s ha az 
uradalom nagyobb mérvű és fontosabb számadásait a legközelebb 
múlt évben a kitűzött időre elkészítette, a városi számadók is meg
csinálhatják az övéiket még inkább, s a tanács még nagyobb nehéz
ségeket is legyőzhet, ha oly szolgalmatos, mint ezt állítja. Azt is 
meghagyja ezen iratában, hogy a tanács nevében teendő beterjeszt- 
vényeket annak jelenvolt tagjai mind aláiiják.

A bíró, jegyző és némely gazdák tek. praef. úrhoz járulván, 
azon esedeztek, hogy a faizásra nézve ne utasittatnék a szegény nép 
a leállói és magyalosi erdőkre, hanem azok helyett a közelebbi, nassáli. 
kosdi és penczi erdőkből hordhassanak fát. Praef. ur magától a te tt 
rendelményt meg nem változtathatván, azon tanácsot adta, hogy az 
iránt kérvényt adjanak be az uriszékre. Ezt a tanács nov. 7-kén el 
is határozta s e hó 10-leén mind a tek. praef. úr-, mind pedig a kama
rai igazdatósághoz ezen ügyben menesztendő két folyamodvány fel
olvastatott és jóváhagyatott. — Még egy 3-dik, b. Niezky kamarai 
igazgató ő mighoz intézett kérvényében pedig az iránt folyamodott 
a tanács, hogy mikép eddig is szokásban volt, adna az uradalom a 
váczi lakosoknak pénzért kivágatandó fákat.

Biró ur dec. 5-Jcén előterjesztette, miszerint a vgyei tábla- 
biró urak, kiknek a város úrbéri ügybaját ajánlotta, afelől Írott tu
dósítást kívántak, s abban állapodott meg egyhangúlag a tanács, 
hogy főjegyző ur Zlinszky assistens prókátorhoz lemenjen, s vele egy 
rövid, de velős tudósítást Írásba tegyen, melyet főjegyző ur előbb a 
tanácsnak bemutasson. Ez a dec. 12-lci ülésen felolvastatott, ponton
ként megmagyaráztatott s teljesen jóváhagyatott. — E hó lei-kán a 
nevezett prókátor ur kívánságára a város ügyeiben a biró és jegyző 
urak Pestre küldettek le. — A kápt. város a 6 közös bikát egy évig 
tartván és gondozván, dec. 15-kért a püspöki város majorjába haj
totta át, mely a nyolezadiság törvényénél fogva bét évig tartozik 
azokat ellátni s gondozni.

1787 . jan. 8-kán tek. Anhely praef. ur elnöklete alatt Veres 
István szbiró és Szalag Mihály vgyei esküdt, meg az urad. gazdatiszt 
urak jelenlétökben meyerősitö-szék tartatván, ez alkalommal elnök 

jur felolvasta a pesti kamarai kerület igazgatóságától 825. sz. a. ér
kezett azon inténzvényt. mely szerint u. n. „60 férfiak“ választan
dók ez alkalommal, és pedig olyanok, kik a gazdászat és számadás
hoz értenek, feladatuk leendvén ezekre felügyelni. Azután még 
ezen pontok terjesztettek a tanács elé, melyek szigorú megtartásá
ról gondoskodni praef. urnák kötelmévé té te te tt:
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1. A házi pénztár az eredhető zavarok kikerülése végett az 
adóitól elválasztassék és mindkettőről külön számadás vezettessék. 
— 2. A tanács az uradalom előleges tudta és beleegyezése nékül 10 
írtnál többet utalványozni ne merészeljen. — 3. Mind a tanácsülés! 
jegyzőkönyveket, mind pedig a kiadványokat és az uradalomhoz tör
ténendő beterjesztvényeket, az ülésen jelenvoltak mind aláírják és a 
praef. urnák múlhatlanul bemutassák. — Végre 4. annak engedélye 
nélkül a tanács kebeléből semmi bizottságokat vagy küdöttségeket, 
melyek különben is a felsőbb helyen tiltvák, bárhová meneszteni 
ne merészeljen. Kelt Pesten dec. 30. 1786. b. Orczy László mk.“

Ezután a 60 férfiak, felolvastatván előbb németül és magya
rul az áltatok leteendő eskü-forma, s eltöröltetvén a külső tanács, ily 
rendben választattak meg: Jeroszlauszky Gáspár, Szalay Mihály, 
Kis Béla, Pajor Pál, Velser Sebők, Kovács Izrael, Drobny Antal, 
Kis Mihály, Gál József, Hack András, Tóth György, Ráth József, 
Altenburger István, Ehman György, Gál János, Kovács József, Ko
vács György, Kornely János, Kurdy Mihály öregebb, Heventräger 
Ádám, Kratzer Ignácz, Klabánovits Mihály, Fray Tádé, Mitterhoffer 
Ádám, Rakovszky Károly, Sindler János, Szedalik. Mihály, Szalay 
János, Torday Mihály, Lanczinger János, Herl Mátyás, Hoffmán 
János, Krakovitzer János, Lóór József, Mihálykovits István, Obermán 
Mihály, Pap György, Pap István, Pap János, Ruezmózer József, Riek 
Ferenc, Schwartzl József, Stenczinger Pál, Traxler János, Resetka 
János, Lierhaimer Henrik, Mancz György, Maiszner György, Miller 
István, Nivergal Antal, Platner János, Penes Miklós. Pajer Henrik, 
Pirprajer Jakab, Bartoss Márton, Hanulik Mihály, Horváth László, 
Jakabovics András, Kurdy György (Egy hiányzik a 60 közöl.)

Ezek a serény és hű szolgálatra azonnal mind feleskedtettek. 
Hogy pedig a közügyek igazgatásában a haszontalan szavak kike
rültessenek, elnök úr jónak látta egy népszószólót e 60 férfiakból 
választani, kinek tiszte lesz ezek érzelmeit és véleményeit a város 
dolgaiban a tanácsnak előadni, és igy a köztanakodás folytán határoz
ni. A szószólói tisztre ugyan Krakovitzer János, Stenczinger Pál és 
Pap György jelöltettek ki, de ezek kartársai értesülvén az elnök ur 
szándékáról, örömmel választók meg Pencz Miklóst, kit elnök úr 
azonnal szószólóul ki is jelentett. Mivel pedig ez nagyban üzérkedik, 
s többször amiatt távol van, al-szószólóvá, illetőleg helyettesévé Pap 
György rendeltetett. A szószóló fizetése a kamarai igazgatóság hatá
rozatától tétetett függővé, és hogy a szószóló teendőit pontosan tel
jesítse, lő pontra terjedő utasítása felolvastatott. A jkönyvbe beve
zetve van azon eskü-forma is, mely a szószóló részére külön kiadatott. 
Eszerint Pap György az esküt azonnal letette, a távol volt Pencz 
pedig haza érkezvén, akkor fogja letenni az esküt.

Hajnik János ur a közönség egyhangú kivánatára birói tisz
tében megerősittetett. — A tanácsban ekkor 4 üresség volt ugyan, 
de ezek betöltése akkorra halasztatott, midőn a kamarai igazgatóság
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a tanácsbéliek fizetését megállapítania, melyért azok már folyamod
tak. Megerősítettek a többi városi tisztviselők is, és Rack András 
úr mellé, ki a város előnyére már 5 év óta a perceptorságot és in- 
cassatorságot együtt viselte, teendői könnyítésére Kis Miklós kulcsár 
rendeltetett 40 írt évi fizetéssel, de a mely főnökeéből vonatik le. 
— Az orvos-választási ügy a következő ülésre halasztatott, és végre 
meghagyta elnök úr, hogy akár a tanács, akár pedig a 60 férfiak 
nevei iratnak valamely ügy alá, ez minden különbség nélkül vegye
sen történjék, mi tekintettel sem lévén a nemzetiségre. — Jan. 9-kén 
végeztetett, hogy az éji örök az eddig szokásban volt hoszszas ének
lés helyett csak e szavakkal jelentsék az órákat: „Hallya minden 
Hasnak Ura (p. o. tizet) ütött már as óra, Ditsirtessik as Ur Jézus 
Krisztus,“ — és pedig mennyire az idő engedi, több állomásokon.

Majd az orvos-választásra kerülvén a sor, Steger Joákim vi
lági orvos-tudor 30 szavazattal többet kapott, mint az elöregedett 
Kreutzer Abdon irgalmasrendi helybeli perjel és orvos, kinek részére 
a város 23 év előtt 200 frtot ajánlott évi fizetésül. Stegert városi 
orvosúl az uradalom is megerősítvén, a tanácsteremben letette a szo
kott esküt, mely latin szövegben a városi jkönyvbe is bevezetve van 
ily cim elatt: „Formula Juramenti, quod praestat Medicus, dum Phy- 
sicatum obtinet.“ — Ezen eskütétel után, hogy t. i. a gazdagon és 
szegényen egyenlő gondoskodással fog segíteni, az ily cimii: „Norma 
Officii Medicis praescripta“ 9 cikkre terjedő s a városi jkönyvben 
olvasható utasítás kézbesittetett miheztartás végett az uj, városi 
physicus urnák, melynek 8. §. igy szól: „Valamint a sebészek és 
gyógyszerészeknek tiltatik a testek belső gyógyítását elvállalni, épen 
úgy az orvosnak meg nem szabad a sebészethez tartozó betegsége
ket gyógyítani, annál kevésbbé, ahol gyógyszertárak vannak, ily 
szerekkel kereskedést űzni. — Dolanssky János borbély és sebész 
ekkor a tanácshoz fizetésért folyamodván, azon nézetből, hogy a 
kiket gyógyítani szokott, az ő fáradalmait megjutalmazzák, kérvé
nyének hely nem adatott.

Penes Miklós szószóló jan. 19-kén a hű szolgálatra letette 
az esküt, és hogy Ő, meg helyettese annál hivebben szolgáljanak, 
a kamarai igazgatóság által kiszabandó fizetésen kívül, a katona
tartás és kézimunkák alól felmentettek. — A választott község (Ele
cta communitas) nevében előadá a két népszószóló (orator), mikép a 
város tisztviselői és szolgáinak természetbeni illetményei készpénzre for- 
dittatnának. Erre nézve abban állapodtak meg, hogy attól kell azt 
várni, mikép fogja ezt a kamarai igazgatóság az uradalmi tiszteknek 
is jóváhagyni. — A katonai szállásház felsőbb helyről elvétetni ren
deltetvén, attól tarto tt a tanács, hogy ez kárpótlás nélkül fog meg
történni, azért az alispán ő nghoz folyamodvány menesztetni végez
te tett jan. 26-kán, oly kérdéssel, hogy ő nga a várost ezen nagy 
kártól hathatós közbenjárásával megóvni, ha pedig a nevezett épület 
csakugyan elvétetni fogna, kárpótlást kieszközölni méltóztatnék. E
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folymodványban a többi között felkozatik, hogy mivel az előbbi ura
ság alatt a régi szállásházat lebontatni kellett, a város ö fölsége 
iránti hódolata kimutatásául, egy másikat, az adózóktól 558 frt s 25 
dron vett és közkorcsmára szánt telken, mint az 176°/, évi száma
dások bizonyítják, saját nagy költségén, a vgye és uradalom hozzá
járulása nélkül, építtetett, és pedig azért, hogy a lakosok a katona
tartástól megszabaduljanak. Megjegyzék, hogy ezen épület emeltetése 
miatt a város adósságba verte magát, s midőn azokat később letisz
táznia kelle, üresen maradt a pénztár. — A duna jege fan. 25-lcén 
reggeli 4 órakor megindult.

Tek. praef. ur a tüzi-fa hordását betiltotta, Ssalay esküdt 
ur pedig jelentette, hogy ezentúl úti-levél nélkül sehova sem utazhatni. 
Mindkét rendelet fehr. 10-hén kihirdettetni végeztetett. — Az Írási 
teendők nagyon megsokasodván, a két jegyző, mint eddig szokásban 
volt, e hó 12-kén a városházán lakni rendeltetett. — A levéltárban 
az iratok rendetlen állapotban, szétszórva lévén még mind-eddig,mi 
miatt a város már nem egyszer kárt és szégyent szenvedett, mert a 
íonforgó ügyekben nem tudták a szükséges iratokat az itto tt heverő 
halmazokból kikeresni, midőn azokat az uradalom vagy a vgye kí
vánta ; a jkönyvek pedig tárgysorozati vagy betürendi lajstrommal 
ellátva a legnagyobbrészt nem voltak. Ennél fogva az irattár ren
dezésére egy alkalmatos egyén felvétetni és erről az uradalom érte- 
sittetni végeztetett. — A város úrbéri perében, melyet az uradalom 
ellen folytat, az utóbbi beadta a replikát, s ez a febr. 28-Jci ülésen 
felolvastatott. — Márc. 1-én Pencz Miklós szószóló ur jelentette, hogy 
azon esetre, ha részletes ügyek lennének tárgyalandók, a vál. község 
ő és Pap György mellé segédekül a németekből Schwartd József és 
Krakoviczer Jánost, a magyarok részéről meg Bartos Mártont és Hor
váth Lászlót adta. — Szalay esküdt úr kivánatára a város a posta- 
utak mellé a felsővárosi temetőből, elültetésre annyi eperfát ajánlói · 
meg a 16-ki ülésen, mennyi szükségeltetik.

A két város tanácsa ápril 9-kén elhatározta, miszerint, hogy 
az állandóan it t  fekvő katonák tartása súlyos terhétől megszabadul
jon, a httó-tanácshoz egy német szövegű folyamodványt fog az alispán 
ur közvetítése által meneszteni. Ez a 13-ki gazdasági ülésen felol
vastatott s jóváhagyatván, egy bizottság által ö ngnak kézbesittetn:' 
végeztetett. Előfordul abban, hogy Yáczon öszszesen 1188 ház lé
tezik, melyek közt katonatartástól mentes 131, a beszállásolásra 
alkalmatlan 142, a tisztek részére szükséges 28, az altisztek és köz
emberek 887 házban szállásolvák el, úgy hogy egy valamire való 
ház sincs katona nélkül. Ekkor gr. Gyulay Sámuel gyalog-ezredének 
8 compániája feküdt itt. — Határozatba ment, hogy a ki ezentúl a 
gazdasági ülésről helyes ok nélkül harmadszor elmarad anélkül, hogy 
a szószólónak jelentést te tt volna, az olyan a 60 személyek sorából 
kitörlendő lészen. — A tanács Slublanecz prókátornak az előbb em
lített német-szövegű (rósz és igen keserves irályú) folyamodvány fel
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tévéséért ápril 18-Icán 6 aranyat ajánlott meg. — A serfőződe ré
szére e hó 20-kán 60 dijával 400 kila árpát rendelt a tanács vásá
roltatni. — Alispán úr a katonaságtóli megszabadulásra nem nagy 
reményt nyújtván, már csak azért sem, mert ő felségének tervszerű 
intézkedése volna Váczra katonaságot helyezni be, mire a bizottság 
azon mejegyzést tévé, hogy hisz e városban több nagy üres épüle
tek vannak, melyek a katonaság befogadására elégségesek, igy aztán 
megígérte ő nga a közvetítést és pártfogást. — A mérnök űr kívá
natéra ápril 27-kén a tanács Vajser János urat küldte ki melléje.

Oly jelentés történvén, hogy a gödi puszta örökösei ezt a 
a vácziaknak akarnák haszonbérbe adni ki, a tanács máj 8-kcín ke
beléből bizottságot küldött ki ez ügyben; mely is az ekkor kineve
zett b. Silson administrator ö migát a község nevében üdvözölte, a 
régi pert pedig az alispán ur előtt, hogy azt minélelőbb végeztesse,
. ürgette. — Olvastatott ő felségének azon paranacsa, melyben a nép
nek az uradalom iránti kötelmei, a tiszteknek tartozó engedelmes
ség, azok viselete a jobbágyság iránt, ennek ügyeiben igazság-szol
gáltatás stb. megmagyaráztatott és kihirdettetvén, jkönyvbe vezet
tetett. — Tek. praef. es Kiss József urad. ügyvéd urak, máj 15-kén 
megtekintették az adókivetést s a boradóra nézve abban lön megál
lapodás, hogy az akó-szerint vettessék ki 8 drjval, nem pedig, mint 
a vgye akarta, kapás-szám után. — Adókönyvek helyett cédulák ho
zattak használatba, melyre minden vagyon-nem följegyezve volt, s 
az arra eső adóöszszeg kiírva. — Máj 22., 23. s 24 -ki üléseken is 
e tárgy forogván főn, minden egyes akó után 6 drra tétetett azadó. 
ilázi-adó fejében pedig gazda vagy zsellér egy frt fizetésre kötelez- 
íetett a végzés szerint. — Értésül esvén, hogy a vgye a város pe
rében, melyet az előbbi uradalom ellen indított, végzést hozott, en
nék megszerzése végett biró ur Pestre szalasztatott le.

Május 28-kán II. József császár oly parancsolatot bocsátott 
ki a koldusokra nézve, hogy azok ennekutána semmi szín a la tt kol
dulni ne merjenek, s azt is meghagyta, hogy a koldulni merészlőnek 
senki büntetés terhe alatt alamizsnát ne adjon, hanem a koldusok 
eltartására magok a város emberei gyűjtsenek könyöradományokat. 
'•lnnék folytán 4 negyede lévén a városnak, mindegyikben a kérege
tés hetenként két felé folytattassék. És pedig első héten Ergai Já- 
>os fertálymester negyedében Naisz András és Balla urak a mellé

jek rendelendő segédekkel; Steszl Pál fertálymester negyedében Haj
aik János biró és Bombay Sándor plgrmstr urak a hozzájok adan
dókkal; Hatvani Károly fertálymester negyedében liegele József és 
Kmoch János urak segédeikkel. Kovács György f. m. negyedében 
Stocking er Ferencs és Pencz Miklós urak segédeikkel. A káptalanvá- 
rosi Burgundia részét Szalcmáry József tanácsbéli, felső részét pedig 
Tóth Imre biró úr fogják bejárni; jövőre pedig egyenként a 60 fér- 
hak teendik meg e szolgálatot.

Meglővén állapítva igy a koldulási rend és módozat, a be



177

gyülekező pénz és eleség kiosztóiul Kmoch János, Penes Miklós és 
Heventräger Adám urak választattak meg, kik minden szombaton a 
begyült alamizsnát a szegények között, azok érdemei szerint, kiosz
tani köteleztettek. A fönmaradó pénz növekedés végett kamatra kia
datni terveztetett. — Ezen ügyben máj 31-kén Stockinger és Kmoch 
urak a helybeli főtdő pleb. urakhoz küldettek ki oly felhívással, mi
kép a szószékről hirdetnék ki, hogy a koldusoknak, ha tán kéregetni 
merészelnének, semmi szín alatt alamizsnát adni ne bátorkodjanak 
a hívek, mert különben a böntetést ki nem kerülik, hanem az e végre 
kirendelteknek adják könyöradományaikat. — A földmives-gazdák 
azzal örvendeztettek meg jun. ó-kén, hogy egyenként csak 1 frt 461/4 
drt fognak a földtől fizetni a vgye rendelete szerint. — Fidler Ta
más mérnök úr a földfölmérésért szerződött 300 írtból 200-at fel
venni kívánván, ezen öszeg neki kiadatni rendeltetett, annyival is 
inkább, hogy azt ezen évben bevégezni ígérte. — Az alamizsnára 
érdemes koldusok öszeirása végett aug. 14-kén bizottság küldetett ki. 
— Az árvagondnok aug. 31-kén megintetett, hogy ezentúl, jótálló 
aláírása nélkül mi kötelezvényt sem fogadjon el, mert különben a 
felmerülhető kár az ő terhe leend.

És ezennel már bevégzők e város történelmének leghosszabb 
s igen érdekes czikkét, hogy folytatólag egy ily másikat kezdjünk 
meg a következő III. kötetben.

Vúcs v á r o s  tö r té n e te  11 . VA
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