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F ő M éltóságú Pro-Cancellárius Úr, 
K e g y e l m e s  Ur am!

H a  Excellencziádat nagy Nemére e's Származására 
nézve magasztalnám, igen nagyot botlane'k; mert Ex- 
cellencziád nem e’féliekben, jóllehet ezek már ma
gokban is , mint Istennek nagy áldási, különös tisz
teletre es becsületre méltók: hanem saját Érdemeiben 
helyhezteti Dicsőségei. Ezeket becsülvén Excellencziád- 
ban Fölséges Apostoli Királyunk, sietett Excellencziá
dat magas polczára emelni, hogy Fejedelmének, Nem
zetének és Hazájának, kikért tudniillik Excellencziád 
egyedül él és hal, annál serényebben szolgálhatna, a’ 
Köz-Jót annál jobban elő-mozdithatná-

Mi vezette pedig Excellencziádat e’ szép Pállyára, 
az Erkölcsnek érdemmel teljes ösvénnyére ? Hanem 
a’ nagy Istennek tiszta Osmérete, és a’ sziveket ki- 
mivelő szelíd Tudományok; mellyeket Excellencziád 
(minthogy az Isteni Félelemből önként származik a’ 
a’ Bölcsesség) Hiúságától fogva olly előmenetellel gya
korlott, hogy nincsen a’ Tudományoknak véghetetlen 
határán olly tárgy, mellyről Excellencziád ékessen és 
bőven szóllani, vagy helyessen Ítélni nem tudna.

Erre való nézve, méltán retteghetnék Excellen- 
cziádnak meg-birálásától, ha nem tudnám, hogy Ex
cellencziád e’ csekély munkámat nem annyira messze



terjett nagy Tudományaihoz mérsékelni: mintsem háT 
ládatosságomat, mellyel Excellencziádnak erántam min
denkor mutatott Kegyességéért tartozom, tekinteni 
fogja. Azomban háládatosságom ki-nyilatkozása mel
let is Excellencziád további kegyelmeire számot sem 
tarthatne'k; ha engemet Excellencziádnak czélja és 
szándéka ellen, nem a’ Köz-Haszon, hanem valami 
más mellék tekintet ingerlett volna e’ könyvnek írásá
ra. Valamint pedig ebben Excellencziádat követni ipar
kodtam: úgy szinte legnagyobb szerencsémnek tartom, 
hogy azt Excellencziádnak nagy Neve alatt közre bo
csáthatóm.

Szólhatnék még Excellencziádnak többi jeles Tö- 
kélletességeiről is ,  különösen pedig anya nyelvünk 
eránt meg-külömböztető szeretetéről; de mivel Excel
lencziád nem is képzelhet magának Nemzetet saját 
nyelve nélkül: 's mivel azt valja Excellencziád, hogy 
csak az anya nyelvnek meg-külömböztető szeretetéből 
esmerhetni meg az igaz és jó Hazafit; azért e’ szent 
kötelességet érdemek közé sem számlálja Excellencziád; 
következőleg, ha én ezt Excellencziádban dicsérném; 
nagyHazafiáságát nem annyira emelném, mint inkább 
ócsárolnám.

Éltesse Excellencziádat a’ Magyarok Istene! egye
bet nem kívánhatok; a’ többit Magától veendi Excel
lencziád. Én pedig magamat tapasztalt kegyelmeiben mély 
alázattal ajánlván, különös nagy Tisztelettel maradok

Excellencziádnak

liudán Januárius 18diki*n 1833.

alázatos szo lgája , és tisztelője

Podhradczsky Jdsef,
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Róm át kivév^n, nem tuiínám mellyik Város diesekecU 
hetne annyi Leíróval, mennyivel Buda kérkedik; csak 
nérti minden nemzetbe'H írók törekedve vetekedtek haj
dan Történeteinek leírásán. Ha Valaki csak futólag 
tekintett s ’" nemzeti Museumban le'vő könyvek Lajstro-» 
mába, álmélkodva csudálkozhatott számtalan külömb- 
fele nemzeti! leirójin; pedig mindnyájárt még nincsen 
nek abban feljegyezve.

Elhalgatvárt a’ külföldieket, a’ hazafiak közűi sent 
hozta még egy-is tulajdonkénén világoságra Anya Vá
rosunk volt regi állapotját. TT. HORVAT ISTVÁN Ut 
legszerencséssebben fejtegeti Régiségeit Pest Szabad 
K irályi Városnak régi Ofen Német Nevéről irt, és 
1810ben 8ad rétben Pesten kinyomtatott könyvében. 
Vajha az édes Haza Történeteinknek Leirását Ere a’ 
Nemzeti Régiségeinkben legjártosabb derék Fijnra 
bízná! Mert ha munkás életének pályáját lefutotta, 
mikor támad megint Hozzá hasonló?

Ha a’ Tisztelt Szerző Úr emlftett Értekezését nem 
olvasom, talán soha sem támad kedvem B u d a  és 
P e s t  történeteinek leírására, mellyet nyomdoki után 
eredeti Oklevelekből, K ézi Irálokből, és hiteles írók 
Hagyományiból deák nyelven elkészítettem ; két íz
ben már meg is kínáltam vele az édes Hazát.

Némelly jó szándékú Hazafiak javasolják, hogy 
leirásomat magyarra fordítsam; de kívánságokat saj-
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nálva nem teljesíthetem : nem aze'rt, mintha nehezte
lésből vonakodnék, mert kétszeri meg-kínálás után 
sem juthatott sajtó alá; épen nem, ez hazafi létemre 
megbocsájthatlan gyarlóság volna bennem; hanem, 
mivel foglalatoságiminal mostanában annyira rakva 
vannak már vállait», hogy ha akarnám is , időm netn lé
vén, az egész munkát, le nem fordíthatom.

A’ mennyit azonban mostani helyheztetésemben 
is tehetek, örömest megteszem. B u d á t  e's P e s t e t  
egyesülés által kivánjuk virágzóbb állapotra emelni; 
tehát itt a’ felszállásra, ’s annak közlésére alkal
matos idő, a’ mi e’ két testvér Város egyesülé
sét ha nem eszközölheti is , leg alább ipeg mutassa: 
hogy a’ mi hajdan egy test volt, és csakZsigmond ki
rály alatt oszlott e l ,  fontos okoknál fogva megint 
egyesülhet. Keménylem azért, kedvessen veszi az édes 
Haza értekezésemet, jóllehet nem feszegetem ama’ po
litikai okokat, mellyek e’ két Város egyesülését sür
getik; mert azok a’ mi mélyen belátó korunk előtt 
úgy-is ösmeretesek : hanem csak szándékom, volt régi 
állapotját fölfedezni, hogy B u d a  P e s t  eredetétől 
fogva XV. század elejéig, nem csak egy Város volt: 
de egy nevet-is viselt. írtam Pesti hegy Újvárában 
Szent László napján, Buda szerencsés visszavétele 
után Száz Negyven Hatodik Esztendőben.



Szabad Királyi Buda és Pest Városok’ 
régi állapotoknak leírása.

l.  §.
B é v e z e t  é s.

]j^uda és Pest testvér Városoknak egyesülé
sét javasolják még a külföldiek - is. Méltósá- 
gos Gróf Széchényi Istvány Ur Felvilágosító 
Töredékeiben az 509-dik lapon egy jó  szándé
k ú  Hazánkban meg fordult Angol November 
21-dikén 1S2S-ban költ Levelében „Fő Város
tok nevét Buda - Pestre kellene változtatni , 
úgy m ond, melly kevés év, sőt hónap múlva 
olly meg szaktan ’s könnyen hangzanak, mint 
Bukarest ; ’s így két Város egyesülne, melly 
most nem legjobb szemmel nézi egymást. Milly 
haszon áradna ezen egyesülésből, milly virág-' 
zó f ő  Városa lenne Magyarországnak rövid 
idő m úlva!'1 — Az 516-dik lapon pedig Lon
donból Martzius 19-dik napján 1830-ban k ü l
dött Levelében ezekre fakad ,,Eszre vehetőd: 
én Budapest szóval éltem Buda helyett; okom 
ez vala: Magyarországban lévén nem kis fé lté- 
ke/iységet ( jealousy) vettem észre Buda és Pest 
közö tt: egy f ő  Városnak kellene ezeknek len
ni , nem kettőnek; egy és nem megoszlott el
lenmondó szívnek. Mi leime Londonból, ha azt 
Borough, Westminster 's t. i. 's még számtalan 
egyéb részei neveivel kellene neveznem. A két 
név egybe olvadása Buda és Pest érdekeit és 
érzéseit egyesítené, 's így erősítené

1
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Ez ugyan nem új gondolat, régen meg
előzték ebben is a’ nagyra term ett Hazafiak 
az utazó külföldieket. Hogy a’ régiebbeket ne 
em lítsem , m ár T. T. I lo n á t István Úr e’kép 
végzé Pest Szabad Királyi Városnak Ofen Né
met Nevéről ír t  könyvét „Adja a’ Magyar 
Nemzet' Istene, hogy egyesüljön a' hajdan egy 
Várost tévő mostani két Város 's így egy rop

pant testben századokig hirdethesse Nemzeti 
Föllétünket és Méltóságunkat! “ T. T. Wadasi 
Jankovich Miklós Ür pedig Magyar szó nem- 
zésében 76-dik így fejezé ki m agát: “ Budá
nak, és Pestnek fekvését, egymással való öszve 
keveredését, és a' nevezet jelinek eredetét, re
ményiem még eddig legtetszetőbb világosságra 
hoztam, buzgó óhajtásomnak tzélját mindazon
által tsak akkor érném el, ha ezen már két
fe lé  oszlott, de egy értelemmel nevezett IV. 
Bélának 1244. észt: egy levele által szabad
ságra emeltetett Királyi Városok , mellyeknek 
jövedelmei, és tehetségei egymástól annyira kü- 
lömböznek, ismét egy kormány alá jöhetnének, 
és közös iparkodással magokat segélvén, ókép
pen a' Polgári szükségeket inkább és előbb pó
tolhatnák, a' lakosok könnyebbségeket, a' mes
terségek , kereskedés , és tudományok gyakor
lását 's öregbedését, egy szóval úgy a' népinek, 
díszét, mint a' Városnak ékesítését láthatóbb, 
és szembetűnőbb lépésekkel, előmozdíthatnák : 
külömben erejekkel öszve nem fogható tő szom
szédoknak magányos tzélokra törekedvén, szük
ségképpen némelly esetekre nézve ellenségé vál- 
tozniok kelletik, és midőn egyike felettébb gya
rapodik , szomszédja bizonyára önnön rövidsé
gét tapasztalni kéntelenít étik. “

A ’ tisztelt nagy érdemű Hazafiak ugyan 
sokakban felvilágosították Buda és Pest váró
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sok’ tö rténeteit; de volt politikai á llapotúkra , 
és tulajdon nevükre nézve, oklevelek híjjá- 
val lévén, megbotlottak. Ezeken íolíűl T. T. 
Jankovich Miklós Úr az 1S17. évi Tudomá
nyos Gyűjtemény X -dik kötetében az 57-dik 
lapon, T. T. Morvát István Úr állításáról , 
„hogy az Ofen német nevezet nem Budának, 
hanem Pestnek tulajdon neve légyen, azt mond
ja  : hogy mind addig , míg e két város Tör
ténetei, és mind természeti mind polgári átla- 

2>otja annak rendje szerint elő nem adatnak , 
az Olvasót inkább kétségben viszik , hogy sem 
világosságra hoznák; sőt a' két külömb város 
Történeteinek egyben zavarodásában ejtik. “• 
— Mivel pedig épen e" két városnak volt ré
gi állapotja, polgári helyheztetése , és az ere
deti nevezete adhatnak okot a’ megtörténhető 
egyesülésre; azért c’ tárgyak felvilágosítása le
gyen értekezésem czélja. — Az elnevezésnek 
ugyan nem nagy befolyása lenne Buda és Pest 
városok’ jövendő sorsokba; m ert nem a’ neve
zet, hanem az egyesülés tenné azokat virágzób
bakká: ’s valóban a’ Buda Pest elnevezés inár 
annyira megtetszett, hogy sokan még az egye
sülésre is csak ez alatt látszatnak ügyelni. De 
ha már csak. ugyan megtörténne az egybekap
csolás, annak szinte nem a’ m ostani, hanem 
az eredeti nevezet alatt kellene véghez m enni; 
hiszem mind a’ két Duna parton fekvő város’ 
Neve Pest és Ofen: valamint pedig Buda ne
vezet anyavárosunknak nem saját^ neve , ha
nem Pest; szinte A lt-Ofen nem O Budának, 
hanem a’ mostani Pestnek tulajdona. A’ kü- 
lömbféle időszakaszok homályja Pestnek né
m et Alt -Ofen nevét 0  Budára: ezét ellenben 
Pesti hegy Új-várára avagy Budára tudal lan
ságból alkalm aztatván , ’s ezeken füll ül 0  és
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Új Buda történetei egymásba keveredve lé
vén, önként következik , hogy 0  Budán kezd
jem  vitatásomat.

n .  §.'•

Ó Budának eredete, kiilömbféle nevei , 
’s mint ragadott reá az Alt Ofen német 

nevezet.
A’ Rómaiak Krisztus Urunk születése után 

nyolcz esztendővel, m inekutána Pannónia 
végképen meghódolt, kezdek Barbarusok ellen 
a’ Duna jobb partjá t ő r-v á rak k a l erősíteni, 
*) az Ú és Ú j Buda határában talált Téglákon 
és számtalan em lékköveken m indenkor „Ze- 
gio II. A. P. F. “ a z a z : Legio Secunda, Ad- 
iuirix  , Pia , Fidelis, o lvastatik , melly őrse
reget, Cassius Bio szerént, Flavius Vespasia
nus Császár szállított ide 69 — 79. esztendő 
tájban. Ó Budán tehát a’ II. Legio, avagy őr
sereg táborozván, itten  Várost épített; tudni
illik  illven őrseregek’ szállásiból tám adtak a’ 
Várak, Municipiurnok, Varasok' s a’ t. A’ II . 
Legio ezen szállását az it t  lévő meleg forrá
sokról Aquincum- nak , az az Víz-Várnak 
nevezte. **)

0 Budának aRómaiak  alatt volt állapotját t .bb 
rendbeli munkájikban fölvilágosították T. T.
Schönwisner István} és Katancsics Péter.

Az alsó Austriui Badent szinte Víz Várnak 
nevezték a’ Rómaiak. Olvasd Dr. Schenk Urnák 
illy Czímű könyvét , ,Die Schwefelquellen von 
Baden in Niederösierreich in 4. 1825 mellyben 
említ egy 1767-dik évben Ott Aquae felírásai 
talált emlékkövet.



Az is bizonyos a’ Not ifjúból, hogy Pan
nónia kevéssel az e lő tt, minekeló'tte a ’ Ró
mai Birodalom hanyatlanék , és elenyésztésé- 
hez küzelgetne, Illyricum-lur/ kapcsoltatott; 
’s hogy Aquincum -bau nem csak a’ II. Légió
nak valamelly csapatja, de Dalmaták nemeily 
Lovasságának egyik része is tanyázott. Ezek 
Aquincumot anya nyelvükön Fotía-nak h ív 
ták , mellyből későbben keletbe jö tt a’ Buda 
nevezet. Állításomon senki meg ne ütköz
zék ; m ert a’ Tőtok e’ tájon létekről élő bizony
ságok Osztrihom (Esztergom) Vissegrád, No- 
vigrád, Légrád , Cseringrád (Csongrád) Béli- 
grád ’s más több várasinknak Slav neveik, Mi
dőn vitéz Őseink Pannóniát elfoglalták, Mor
va Tótokat találtak benne, k ik e t Anonimtis 
Rómaiaknak nevez: m inthogy azoknak ado
mányokból b írták  Pannóniát: Erant tu ne in 
Pannonia Móraui, úgy mond Katona István 
in Hist. Ducum Hung. pag. 191. quos, quod 
imperio Romano iure fiduciario subtecti fu is
sent , Anouimus Romanos vocat. “

Dicső Eleink ide kerü lv én , Aquincumot 
hasonlóképen magyarul Elei-várnak, az az Viz 
Várunk, a’ Németek pedig Etzelburg-nak ne
veztek ,*) a’ m int Béla Király névtelen Jegy-

*J Fluvius siquidem Dan in Hajt hia oritur, qui 
ab Hnngaris E lui nominatur „Magister Simon 
de Kezu Cap. I. pag. 33. — Attilám  — Paren
tes , cognatioque simul, atque lucem adspexe- 
rit Scithico idiomale Ethele compellaverint: pe
re /mi scilicet documento, ac memoriali: quasi 
nimirum tunc editus fuerit., cum ad Volgáé ostia, 
emigrantes Coloniae ( lilinorum ) accessissent. 
Volga siquidem fluvius Barbarico - aut Scythi
co vocabulo Ethel dictus f u i t : indeque nato id 
temporis A ttiláé , nomen Ethele auspicato in-



zője, és Keza Simon bizonyítják; amaz Cap. I. 
„Atiíaúgy mond, regalem sibi locum constitu
it iuxta Danubium supra calidas aquas (a’ Csá
szár Fürdők fűlött) et omnia antiqua opera,

ditum sil quorumdam opinione. “ Innocentius 
Desericius De Attila  Lib. IV. Tom. III. pag. 
18. — Frater Julianus Ordinis Praedicatorum 
j,Invenit eos (Ungaros) iuxta fluvium magnum 
E th il“ Ezek ama hiteles Documentum sza
vai mellyet tisztelt Desericius a' Vaticana 
Könyvtárban talált, es megnevezett Munkájá
ban Lib. II. Cap. V. pag. 170 — 176. legelő
ször tett közönse'gesse'. — Ezekből annyi bi
zonyos, e's nyilván kitetszik , hogy dicső Ele
ink a’ vizet ethele-nek is neveztek; állitásom- 
ről meggyőzhet bennünket ez a’ magyar tör
zsök szó is Ita l potus. — Constantinus Porphy- 
rog. de adm. Imp. Cap. 37. Atol-Kusn nevű 
tartományról, hol Magyaroknak egy része te
lepedett le, szólván, szinte bizonyságot teszen 
arról: hogy hajdan Őseink a' vizet valóban 
A lel, Etel-nek hívták. E. T. Fessler Die Ge
schielten der Ungern I. Th. S. 247. Constanti
nus Atelközet e’kép magyarázza: „Alelkusu 
hut Constantin gerudezu aus der Sprache der 
Ungern aufgenommen. Die Donau halte fü r  
sie die grösste Aehulichleit mit der JVolga; 
wie diese , so nannten sie auch jene so lange 
A te l, bis sie ihren eigcntlchen Namen Kennen 
lernten Xu Atel setzten sie das Wort köz, wo
mit jeder Raum zwischen zwey Dingen , fo l
glich auch das Land zwischen zioey Flüssen, 
oder Fluss ürmén bezeichnet wird. So ward Atel- 
köz der Name des Landes an der Donau zwi
schen den zwei grösern Strömen, den Bug , und 
dem Sereik. et Nem hihető, hogy (lseink a’Du
zt« nevét nem tudták volna; ebből is,tehát in
kább azt hozom ki , hogy a’ megnevezett Fo
lyók között fekvő földet rólok neveztek Alel, 
az az Vízkörnek.
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quae ibi invenit, renovari praecepit, et in 
circuitu muro fortissimo aedificavit, quae per 
linguam Hungaricam dicitur nunc (az ő élté
b en ) Budu-uar, et a Teutonicis Ecilburgu 
vocatur. “ Ez pedig Cap. Ilf- E t quamvis 
Hunnis et ceteris suis gentibus interdictum 
Ilex Ethela posuisset, ut Urbs Ethelae voca
retur , Teutonici interdictum formidantes, 
eam Echulburc nominarunt. Hunni vero, cu
ram parvam illud reputantes interdictum , us
que hodie (az az X III. század vége fe lé ) eam 
vocant Ou-Budam, sicut prius. “ Csak hogy
mind egyik a’ Város Etel nevezetének erede
té t már nem tudván , azt Attilától származ
tatja , jóllehet egykorú Priscus Ilhetor szerént 
Etel nem 0  Budán, hanem valahol Tisza men
tében tartózkodott *) — Sót Ammianus Mar- 
cellimis L ibr. X X X I. azt írja  Hunnohróh hogy 
semmit sem kerü ltek  jobban, m int a’ füdeles 
és falak közé szorított hajlékokat „Aedificiis, 
úgy m ond, nullis unquam tecti; sed haec, ve
llit ab usu communi discreta sepulchra devi
ta n t.“ Nem is csuda, m ert Nomádok lévén 
szabad ég alatt a’ mezőn tanyáztak. Attila  
P alo tá ja -is  csak fából vala: nem pedig arany 
táb lákból, a’ mint Keza Simon Cap. II. pag. 
45. meséli. Ki hinné tehát, hogy ő , k i Eu
rópát tűzzel, vassal ro n tá , 0  Budát felépít
vén ott lakott? holott a’ mi A tyáink is még X II. 
században sátorok alatt lappangottak. II I . Béla 
király  uralkodásakor Barbarossa I. Fridrih 
Császár Magyar Országon keresztül menyén a’ 
Szent fö ld re , vele átázott Otto Frisingensis 
nevú H istorikus i s ,  k i maga tapasztalása

*} Bel Ailjiarat. ad Hist Hung. Beend. I I .  Mon. 
11. Attila ex prisco Rhetore Cap. II. §. XIII.
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után  De Gestit Frider. Lib. I. Cap. 31. eze
k et írja  a* Magyarokról: hogy azok egész nyá
ron és őszön által, még akkor csak sátorok 
alatt laktak, hajlékaik többnyire nádból voltak • 

fából ritkán , kőből pedig alig volt egynéhány“ 
De a’ Kánok még X III. század végével is meg 
tarto tták  a’ Nomádok szökésit; annak okáért 
I I I . Miklós Római Pápának esküvéssel igére 
Kúti László Király.- quod (Cumani) descendent 
et recedent a tabernaculis suis, et domibus fil- 
thrinis (sátorokból) et habitare, et morari in 
villis, Christiano more in aedificiis, domibus 
solo f ix is , expressius assumpserunt.“ Péterffy 
Concil. P. I . pag. 95- — Busbek Auger Epist. 
I. 1554. évre ezt jegyzé föl Magyar Országról: 
„Excepta urbe Buda, et (si vis) Pausonio (Po- 
snnio) vix ullam tot a Hungária paulo splen
didioribus aedificiis constructam urbem videas. 
Quam consvetudiuem ex vetustate retineri pu
to. “ Ha tehát századok lefolyása után is meg
tarto tták  A tyáink a’ napkeleti Nemzetek’ szö
k é s i t ; Ítéletem szerént, senki sem fogja Ano- 
nimns után h inn i: hogy Etele építette vala föl 
Ó Budát. Ő tudni illik  Ó Buda fölött lévő 
om ladékokat látván ’s eredetüket nem tudván 
ju thato tt illyen gondolatra , vagy a’ mi bizo
nyosabb, Ó Buda eredetét valamelly Króni
kában olvasta: Nec Dubium est, úgy mond 
Prai György Historia Regum Hung. P. I. pag. 
X X X . ipuinpleraque ex libro de Origine Hun- 
garorum, mutuaverit, quem iam suo tempore 
exstitisse, Luitpraudus Ticinensis Diaconus 
L. 2. de rebus Imp- et regum pag. 25. Cap. 1. 
testatur. A’ felhozottakból tehát látni való: 
hogy a’ Névtelen Jegyző ’s utánua Jíeza Sfi- 
mou Ó Buda Etel nevét hiteles régi íróknak 
tanúságok nélkül származtatják A ttilá tó l,
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m int e’ város ú jító já tó l; nem esmérvén annak 
volt régi állapotját, hogy hajdan Aquincum, az 
az Etel a* vagy Víz - Vár volt.

Keza Simon Buda név eredetének fejtege
tésében sem szerencsésebb, m intha Etelének öcsé 
B uda , Sicambriát a’ maga nevéről h ivatta vol
na Buda - várnak „Ab Isenaco , ante curia ce
lebrata, egredieris ( Ethela ) Sicambriarn intro
ivit , ubi Budam fratrem  suum manibus pro
priis interfecit, proiici faciens corpus eius in 
Danubium, eo quod ipse (B uda}  Ethela in 
partibus occiduis proeliante, inter eum et f r a 
tres eius metas stabilitas transgressus fu era t 
dominando. Fecerat etiam Sicambriarn suo no
mine (Budam) appellari“ Cap. III. Az em lített 
Priscus Rhetor Etelének öcsét soha sem neve
zi Budának, hanem Blédának. Ezen föllül T u
dós Desericius De Attila  Lib. IV. Tom. II I . 
P. II. Cap. IV. pag. 202—203. már régen meg
m utatta : hogy Bléda nem Ó Budán, hanem 
szinte valahol Tisza mentében tartózkodott, a* 
hol meg is halt. Palmariter eruimus, úgy 
m ond : Bledam haudquaquam Sicambriae seu 
Budae (quod domestici scriptitant) verum, ul
tra Tibtscum interemptum fuisse •• ubi alteram 
Regiam Prisco frequentatam Attila tenuerat: 
atque ubi Bleda a Tibisco ad Tanaim volunta
te Attiláé regnabat. — Addo pro Colophone .• 
Behum Pisoniensem haud enervi argumento 
contendere , *) Bledam haud violenta , sed sic
ca , naturalique sua morte decessisse, sine casu 
et fa to  — Profecto enim Priscus Rhetor, qui 
in Attiláé Castris menses exeg it, et Hunnorum

*) Iu Adparatu ad Hist. Hung. §. XIX. Cap. II. 
a pag. 66. sui Prisci Rhetoris.
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penitiora noverat, atque apud Viduam Iiledae 
diversatus opipare est, quicquam de illata il- 
Ii a fra tre  nece interseruisset, quum alia, eti
am minutiora, haud subticuerit. “

Keza szerént, a’ m int följebb olvastuk, Ó 
Buda m inekelőtte Attilának hódolna , Si- 
cambriáuak n ev ez te te tt;* ) ezt az agg regét, 
mellyról Annuimus semmit sem tud vala. ó k o 
holta. A’ mi több Boufinius Antal Dec. I. 
Lib. I. elhitető a’ tudós világgal : hogy Budán 
lettében I4 8 6 — 1490. tájban midőn 0  Budán 
Beatrix  K irályné Palotájának alap kövét meg 
vetnék, olly vésett kőre akadtak, mellyen nyil
ván olvasta -, hogy az itt tanyázott Sicambria 
Legio e' helyen Sicambria nevvi várost épített: 
Supra Budam Veterem, in eadem Danubii rip- 
pa, vetustissimae Urbis vestigia nunc cernuntur, 
magnumque murorum ambitum referunt. Si- 
camhriam nunc iuuiores dicunt, a Sicambris, re
motissimis Germaniae populis.- nam civitas ista 
ex aux Hiat rice Sicambria, legione Germaniae 
nomen olim assumpsit. Iu hac Veteri Buda 
lapis effossus est Alatihiae Regis tempore, dum 
fundamenta lacerentur tedium Beatricis Regi
me , cum tali inscriptione: LEGIO S/CAM- 
B R  OR UAL III  C PRAESIDIO COLLOCA TA 
C IVITATE AI JE D I F I CAR U N T .- QUAAI EX 
SUO NOAIINE SICAAIBIAAI VOCA VER UNT. 
Nos autem, quantum ex Ptolomaeo et Epigram
matis veterum, lapidibus incisis, conticere pos
sumus, legionis prirnte auxiliatricis hanc urbem

*J Vicr antius Antid, és Boraemissa Tamás, mind 
a’ ketté XVI. Században élt Író Magyar 
Kronikájokban Sicumbriát anya nyelvünkön 
Sambo rja - nak nevezi.
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fuisse credimus etc. “ Bonifinius után Lazius, 
ínchofer, Bel, Bombardi, Jordan , Desericius, 
szóval mind azok, k ik  1490-dik évtói fogva 
1777-dikig  Ó Budáról, sót magáról Anyavá
rosunkról é rtekez tek , eróssen h iv é k ,h o g y  Ú 
Buda valóban Sicambria városának omladéka
in  épült; jóllehet hasonló nevíi városról a’ 
Régiek , lígymint Strabo , Plinius, Ptolomceus, 
Antoninus , a' Tabula és Notitiának Szerző)i, 
de még Bélának névtelen Jegyzője is mélyen 
hallgatnak. Első volt Tűdós Schöuwisuer István 
Ú r, k i Boriifniusn&k vésett kövét józan k r i
tik a  alá v en n i, ’s azt helyes okoknál fogva 
Bonfinius' többi költeményei közé számlálni 
m erte , mondván: *) hogy 0  Budát csak 1482. 
évben kezdék Sicambriának nevezni, m inek- 
utánna Thuróczi K rónikája Féger Tódor kö lt
ségén Augspurgban napfényre lépett. De ebben 
meg nem egyezhetünk Hazánk’ érdemes el
hunyt F iával, m ert már a’ Budai Krónika 
mellyet Hess András Budán 1473-ban sajtó 
alá bocsátott, 0  Budát P. I. §. V. nyilván Si
cambria nevével illeti „Nam Sicamhriam suo 
nomirie fecerat ( Buda ) nominari Budavárad 
Ez a’ Krónika pedig nem egyébb, hanem Kéza 
Simonnak H istó riá ja , mellyet némelly tolda
lékkal Hess András m egbővített, ’s más nevet 
Könyvének nem adván , a’ nyomtatás helyéről 
közönségesen Budai Krónika név alatt ism e
retes. így tehát a’ Sicambria nevezet X III . 
századbeli költemény lenne; mert Kéza Simon 
Kán László parancsolatjára fogott K rónikájá

ból De Ruderibus Laconici Caldariique Romani, 
et nonnullis aliis monumentis in solo Budensi 
repertis. P. II. Bap. X. pag. 2ÜÖ—
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hoz, dl pedig folytatta a’ Képes Krónikának 
író ja , ezt meg Túróczi, emezt végtére követ
te Bonfin.

De csak ugyan minden regében vagyon 
valami igazság. Táróczi János Chron. P. I. 
fölvilágosít bennünket a’ró l, a’ mit Kéza Si- 
mon elhallgatott; tudniillik: hogy régiben egy 
az 0  Budai bérezek közül Sicau -  nak nevez
tetett „Hie Franco (Páris fia, Priamus Trója 
Királyának unokája) úgy mond, post Troice 
excidium, in Pannoniam, — magno cum popu
lo venisse , et sub monte Sycan , secus fluvium 
Istrum , qui et Danubius dicitur, civitatem 
amplissimam aedificasse, et illi nomen a mon
te Sycan praedicto, Sicambriam imposuisse tra
d itu r S ic a m b r ia  név tehát nem a’ hasonló 
nevű Légióról, melly itt soha sem tanyázott; 
hanem a' Sican hegyről költsönüztetett. Eldő- 
deink 0  Budán túl omladékaiban talált város 
eredetét ’s nevét nem tudván, erről a’ hegyről 
Sicambriának nevezték : Bonfin pedig a’ föl
fedezett kőnek rövidített írását nem értvén, 
a’ Legio II. A. P. F. az az : Legio Secunda 
A diutrix , P ia , Fidelis szovak helyett Sicam- 
briát látott; készebb volt a’ ravasz az egész 
fölírást kénye szerént olvasni, mint sem e’ 
Téliekben járatlanságát megvallani, jól tudván, 
hogy magyarázatát csak azért is elhiszik ő 
nála még tudatlanabb Őseink, mert Sicarn- 
bria nevezettel úgy is tele vannak Króniká
ink. De az idő mindeneket eligazítva fölfe
dez ,’s ma már senki sem hiszi, hogy 0  Buda 
valaha Sicambria lett volna. Azonban Sicam- 
bria nevezet nem csak Krónikáinkban, hanem 
Diplomákban is előjön; Buda Yárossának Ta



nácsa azt a’ te re t, melJy Ó Buda fölött v an , 
1515-dik évben is Sicambriának h ív ta; levele 
szóról szóra ez:

Egregiis ac Nobilibus Comiti et Vice Co
m iti nec non Judicibus Nobilium Comitatus 
Pilisicnsis, Amicis et vicinis nobis Honoran
dis salutem. Egregii ac Nobiles Domini Ami
ci et vicini nobis honorandi. Noueritis, quod 
nostram venit in praesentiam Nobilis Magi
ster Johannes Presbyter Ordinis Cruciferorum 
Plébános Ecclesia hospitalis S. Spiritus de 
Felzeicyz, exhibuit et praesentauit nobis quas
dam litteras patentes Spectabilis et Magnifici 
Domini Emerici de Peren*) Regni Hungáriáé 
Palatini etc.in quibus continebatur, quomodo 
ipsi praefato Magistro Johanni pro defensi
one quorundam iuriuni suorum , testim onium  
certorum Civium et hominum nostrorum , in  
medio nostri residentium  , summe foret neces
sarium. Qui quidem Magister Johannes prae
fatus, num inauit nobis egregios Dominos , Jo- 
hannem Harber, Judicem nostrum summum, 
et prudentem et. circumspectum Thomarn Cim
ber , Blastum Badrogyi , Georgiám Pistorem , 
Juratos Ciues nostros, asserendo cum ijsdem 
approbare posse, ac velle: quod sem per, et 
omni tempore nonnulla prata, seu foenilia, nec 
non terrae arabiles in campo Siccambrice vo
cato, iuxta et circum circa molendinum dicti 
Hospitalis ibidem situatum existentes, de iu 
re , et ab antiquo ad dictum Hospitale pertinu
issent, et pertinerent quoque etiam de praesen
t i , licet potentialiter ab hominibus extraneis,

13

*) Perén helységről olvassad a’ Váradi Regesr. 
CXIV. §. edit secund.
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a dicto Hospitali alienarentur. Itaque dicti 
testes unanim i voce, et nihilo penitus discre
pantes, ad fidem coram Deo debitam, sacrae- 
que huius Regni Coronae, demum Regi, et 
domino nostro gratiosissimo praestitam , per 
nos requisiti fassi sunt in hunc modum : quo
modo ipsis a longis retroactis annis peroptime 
foret cognitum, ac veraciter scirent, quod non
nulla p ra ta , seu foenilia, nec non terrae ara
b iles , de quibus supra fit m entio, ad praescri
ptum Hospitale, optimo iure , iusteque, ac le
gitime pertinu issen t, ac pertinerent; dicunt 
tamen praescripti testes singuli, quod ipsis 
rea lite r, ac funditus non constaret de ampli
tu d in e , sine latitudine dictorum pratorum , 
sine foenilium ac terarurn arabilium , ceterum 
nihil scirent; addidit duntaxat praefatus domi
nus Johannes Harber Judex noster, quod 
ante reuolutionem certorum annorum sagax 
Y ir quondam Dominus Zaber suus Genitor 
carnalis, alias etiam noster Judex, prouisor 
praenom inati Hospitalis S. Spiritus ex istens, 
huiusmodi agros arabiles coluisset, fructusque 
exinde, nomine ipsius Hospitalis percepisset, 
ac p ra ta , foenilia falcare, foenaque eximie 
semper pacifice abducere fecisset. Quorum qui
dem testium fassiones conscientioseconscriptas 
communi requirente iu s tit ia , vestris Domina
tionibus ducimus transm ittendas. Datum Un
dae feria secunda proxim a post festum Beati 
Mathej Apostoli et Evangélistáé, Anno Domi
ni Millesimo quingentesimo decimo quinto 
Ju ra ti Cives Consulatus Civitatis Budensis L. S.

E ’ levelet Hevenesy Gábor Gyűjteményei
ből köszönöm F. T. Fejér György Pré
post Úr ő Nagyságának.
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A ’ fölhozottakból tehát lá tn iv a ló : hogy 
0 Budának, eredeti magyar neve E te l , az az 
IYís vár, német pedig Etzelburg : így nevezi azt
a' Niebelnngen Lied czimet viselő régi német 
verses rege is, melly a’ tudós vitatások szerént 
X I. vagy A li. századbeli költem ény „Das Lied 
der Niebelnngen metrisch übersetzt von D. Jo
hann Gustav Bäsching. Altenburg és Leipzig. 
ISIS- 8-ad rét. a’ 142. lapon többi között ezt 
a’verset olvashatni: ,,Da kamen auch diese 
Mähren in Etzels Burg an. “ — Nagy Lajos 
Király Káplánnya verses K rónikájában Engel 
Keresztely úrnál Monument. Ungar. Viennae 
1809. in 8. pag. 12. el mondván mikép pusztító 
el Attila Frantzia és Flandria O rszágokat, 
0  Budát szinte Etzelburgnak hívja:

Deinde ad Hungáriám 
(luam fec it tributariam 
Budam nam vrbem consumens 
Buda ; eo Réx  (E tel) saeuieus 
E t Etzelburg denominans."

Magién Heinrichnál német K rónikájában, mel
lyel Iieza Simon után némelly toldalékkal 
13Ő8 — 1365. tájban fo rd íto tt, a’ Yí. és VII. 
ítészben 0  Buda hasonlóképen Etzelburg név 
alatt jön  elő.

Mikor jö tt a’ Buda elnevezet keletbe, meg 
nem határozhatni. T  T. Horváth István E r 
Pest Várossánah német Ofen nevéről irt köny
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vében az 57. lapon, Búd szovat magyar erede
tűinek tartja  lenni „világosak, úgy mond, csak 
érteni akarjuk, Béla Király névtelen Jegy
zőjének ime szavai: melly magyar nyelven 
most Bud-várnak hivatik.“ Nem írja a' Törté
net iró : melly németül, vagy tétül Búd -vár
nak hivatik , hanem a' Búd szovat egyenesen 
magyar eredetűnek hirdeti. ’* — De én Anoni- 
«íwsnak szovait csak arra értem : hogy Budát 
éltében kezdék magyar hangon ejtegetni; mert 
hacsak ugyan a’ városoknak magyar elnevezé
sére ügyeltek volna E le in k , azokat mind ma
gyarra kereszttelték volna e l, ok azonban az 
i t t  talált Városok’ neveit nem olly könnyen vál
toztatták meg, például említem Buda tő szom
szédságában fekvő Vissegrádot, Esztergomot, 
’s a’ t. — Búd nevezetű férfiak ugyan nem 
csak a’ Váradi Regestrumban, hanem a' XI. 
és X II századbéli Diplomákban is számtalan
szor em líttetnek : ’s mivel a’ magyar eredetű 
gyarmatok töbnyire hirtokossaikról neveztet
tek e l, m in t: Balás-Gyarmat, Csák-Vár, Pé
ter-Vár, Simon - Tornya , Mikófalva , ’s a’ t. 
h ihető , hogy Budafalva, Budamér, Budák, 
Buda telke is hasonló nevűi földes Uraikról 
köitsönüzték neveiket; de Ú Buda a’ Magyar 
N em zetidé  jövetelekor már fűn á llo tt, neve 
is volt; annak okáért a’ föllebb em lített ta 
núságoknál fogva a’ Buda szovat Tót eredetűi
nek lenni vélem ; m ert ha szinte nem olvas
tam i s i i .  István K irály  1124. évi Diplomájá
nál régibb levelet, mellyben e’ Város, neve 
elő jönne: Lássad F. T. Fejér György Úr Co
dicis Diplom. Tom I I  pag. 80. a’ hol II. István 
K irály  többi között ezeket mondta: „Praesen
tem paginam per Petrum Praepositum Eccle- 
sice Budensis Sigillo nostro proprio iussimus
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communiri“ még sem kételkedem  abban, hogy e’ 
város neve Béla király névtelen Jegyzője korá
nál rég ib b ; mert m ár Szent Gellérd nagyobb Le
gendájának Szerzője, k i néhai F. T. Gróf Bat- 
thyáni Ignátz Erdélyi Püspök O Méltóságának 
tüdős vitatása szerint *} XI. században é lt ,  e’ 
várost nyilván Budának h ív ja , különössen a’ 
348-dik lapon „ Sanctus Gerardus, Beztridus, 
Budi y Beneta, et Zotiuk comes, qui conuene- 
ratit ad Albam Regalem cum multitudine Chri
stianorum , egressi sunt de Alba , versus Budamy 
ut Endre et Leventhe honorifice susciperent 
(in  C iuitate Pest) — Kár, hogy Sz. István k i
rály a’ Pécs-Váradi Apátságnak 1015. évben 
adott levelében meg nem nevezte Ó Budáty 
holott a’ határában volt Boldog Asszony Tem
plomát jövedelmeivel együtt annak ajándékozta 
„Duas praeterea Capellas regias, Capellam vi
delicet B. P etri, monasterio (ad radicem mon
tis ferrei sito} connexam ét alteram, quae vul
go Alba Ecclesia vocatur, cum earum parochiity 
et ouibus ( ta lá n  omnibus} pertinentiis contuli
mus praefato monasteriofl **) — Ez az a’ ne
vezetes Templom, mellyről maga a’ névtelen 
Jegyző Cap. L II. e’ képen szóll „Post haec 
anno dominicae Incarnationis DCCCCVII. dux 
Árpád migravit de hoc seculo, qui honorifice 
sepultus est, supra caput unius parui fluminis, 
qui descendit per alneum lapideum in duitatem  
Athilae regis, ubi etiam post conuersionem 
Hungarorum, aedificata est Ecclesia, quae vo
catur alba, sub honore beatae Mariae Virginis

•) 5. Gerardi Scripta et Acta. Albae Carolinae 
in 4. 1790.

**) Olvassad Fuxhoff er Monatteriologidját. P. 1»
2
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azért is e’ teret Árpád völgyének hívták dicsó 
E le in k ; em lékezik róla még II I . Béla K irály 
1193. évi diplomájábán , mellyel a’ Székes Fe
jérvárt llospitaláriusokuak privilégium ait bő
vítve meg e rő s íti; benne többi között ezeket 
olvashatni: „In fíarz prima mela incipit a 
Villa P e tr i, et tendit ad fossatum , inde ad 
JKeuresbocor, inde ad Alsóéul , inde ad fos- 
satum Sacerdotis, inde ad molendinum, inde 
ad Monachum, inde ad Borsod, inde ad Val
lem Árpád, inde ad Giren, ibi intrat in viam 
Almas, et vadit adpyrum, inde ad perforatum  
arborem, inde ad fossatam Petri, inde ad 
Loocol, inde ad K er , inde ad Zamor, inde ad 
longam fossatam , ibi intrat ad viam, et vadit 
ad aliam fossatam, inde ad viam Strigoniensem, 
inde ad fossam vulpis, et sic venit ad praedi
ctum l o c u m RR. Georg Fejér Coder Dipl. 
Tom. II . pag. 286. — Ma már más néven jönek 
az it t  megnevezett helyek elő; d e a ’ Villa. Petri, 
melly az Ó Buda, tudnillik  Sz. Péter Prépot- 
ságáról gyakran így neveztetik a’ légi D iplo
m ákban ; via Strigoniensis, vallis Árpád, Mo
lendinum, fossatum  igen megegyeznek a’későb
b i diplom ákkal is; azért kétségen kívül elhi- 
h e t jü k , hogy I I I . Béla K irály valóban az 
Ó Buda fölött fekvő térségről beszél. Ha ide 
ta rtoznának , több rendbeli diplomákat Írhat
nék le e’ helyen, mellyek után a’ Fejér Tem
plom hol létét ki lehetne tapogatni; de azokat 
hadjuk Buda Történeteinek teljes Leírásánál. 
Vajm i nevezetes tehát Buda! Mennyire kelljen 
e’ helyet a’ Magyarnak becsülnie? erre a’ kér
désre csak az felelhet, k i nem csak Magyarul 
beszél: hanem Magyarul is érez. Úgy látszik, 
m intha Buda elejétől fogva Hazánk Fő Váro
sává választatott volna; legalább érdemes lett
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Nagy Árpádnak dicsőültt Ham vait kebelébe 
re jten i, hogy a M agyart, valahányszor Buda 
nevét h a lja , annyiszor Eldődeinek követésére 
ébressze. Megjegyzésre méltó még az is , hogy 
a’ hol Árpád végzé é le té t, ugyan o tt hala meg 
utolsó férjfi ivadékja is I I I .  András K irály  
1301. esztendőben; k inek  szinte Buda le tt te 
mető helye. E l kell i t t  még Engel Keresztely 
Urat igazítanom , k i Geschichte des ungrischen 
Reichs 1. Th. S. 77. Árpádnak temető helyét 
Székes Fejér Váron k eresi: „ Der alte Árpád 
úgy mond, hielt sich entweder in der Insel 
Csepel, oder in der Gegend des heutigen Stuhl- 
weissenburgs auf, und in dieser letzten Gegend 
ward er auch (nach dem Anonymus') im J. 907 
begraben, als er vom Schauplatz der W elt ab
tra t .“ De már térjünk  ism ét az útra.

H allottuk im ár, hogy Ú Budának Etzel- 
burg a’ német neve; m indenkor úgy nevezték 
azt Tatárok berohanásáig; azután pedig , m i
nekutána IV . Béla K irály a latt 1245 — 1247. 
tájban a Pesti hegy Újvára, Castrum novum, 
Montis Pestiensis ‘)  fe lép ü lt, ’s a’ köz beszéd
ben a’ Buda név minden ok nélkül reá ragadott: 
„Ft ab illa Veteri (Buda) ea, quae dicitur

*) Tévelgésben vannak 3 kik a* mostani Budát, 
Castrum noui montis Pestiensis- nek a’ vagy 
magyarul Uj Pesti hegy Várának nevezik: hi
szem nem a’ hegy, hanem a’ rajta e'pűlt Vár 
volt ú j: ez a’ hibás elnevezés onnan támadt, 
mivel e’ Város Levelei e’ kép kezdődnek „Nos 
Judex Castri novi Montis Pestiensis“  de a’ novi 
adiectiiiumot nem a?Mons substantivnmhoz, ha
nem a’ Costrum névhez kell vennünk, ’s igy 
Pesti hegy Uj Vára3 az az Castrum novum 
montis Pestiensis leszsx.
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noua Buda, ttomén accepit. “  Petrus Hama
tius Epitom. Rer. Hung. Ind. I. meg „Ad eum 
Comitatum (P ilisiensem )pertinet vtraque Bu
da, Vetus et Nona, penes Danubium posi
tae.,, Ugyan ott Ranzan. Az új nemeit lakosok 
tudatlanságból szinte a’ Pesti hegy Újvárának 
Ofen nevét Ó Budára is reá ruház tak , ’s hogy 
azt az Új Pesti hegy várától megkülümbüz- 
te tn é k , A lt Ofen-nek nevezek *) így hivja azt 
m ár Nagy Lajos K irály 1366. évi diplomájában 
Báró Hormayr Urnái Wien Geschichte V. B. 
Ií. und II I . H eft Urkundenbuch S. CV. „Wir 
Ludweikch — — Enbieten vnsern getreuen
mawttaern zu Raikendorf — — und zu Alten 
Ofen.“ Magien Heinrich Chronik der Hetvnen 
czímü Könyvében Kap. X V III. pedig Ofen- 
nak  nevezi: „Darnach kom der heilig, sant 
Stephan gen Ofen mit der Kunigin, vnd mit 
seinem sun ennreich, vnd pawt do mitten in 
der stat ein closter in Sant peters vnd pawls 
ere“ Kovachich Script.min. Ofen 1805. pag. 36. 
Nem szükség itt  em lítenem , hogy Magien az 
Ó Budai Prépostságról és Káptalanról beszél. 
A’ Pesti hegy Újvárának Tanácsa ellenben

*) Követték ebben a’ Magyarokat. Sz. M argit 
életében Práy Györgynél a 247. lapon Új 
vagy Nagy Buda nyilván megkülömböztetik 
0  Budától3 Mykoron Béla K iral rakatta volna 
ez bodog Azzon clastromat (JN'yulak szigetében) 
es meg ayandokozta volna keuleumb keulenm 
ereuksegeukkel, zerze nemely jámbor vylezt, 
kynek valu neve Karoly , es lakozyk vala 0 Bu
dán, es vala Béla Király hepeben való byro az 
nagy avagy uy Budában, hogy ez Karoly vylez 
zolgalna ez clastromnak, es meg zcrzeueye min« 
den dolgát mindenha
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XV. század elején üszve ír t  Statútumaiban 
Etzelburg nevezettel illeti Ó Budát; tulajdon 
szovait alább hozom föl Anya városunk Leí
rásúban. — Borbélya 'Sigmond k irálynak má
sodik hitvese 1425. évi levelében, mellyben 
Becs Városának Polgármesterét Jánost arra 
kéri: hogy számára Tégla vetőket küldjön Bu
dára, szinte Etzelburgnak nevezi: „ W ir lassti 
dich wissn, úgy m ond , das wir Zugriffen vnd 
angefangen haben vnser geslösser alhie ze vn- 
gern , vnd nemlich vnsern Sitz ze Eczelburg 
fü r  sich gepawenP B. Hormayr Wien Ge
schichte I. Jahrgang II. B. I. Heft. Num. 88.

Mind ezek tanú bizonyságok, hogy Ó 
Budát a’ Németek hol Ofen-n ek : A lt-O f en
nek , hol pedig Etzelburgnak nevezték; igaz 
tehát a’ m it Oláh Miklós Hungária et Atila 
ez inni könyvében mond „ Hungari eam ar
cem et vrbem etiam ni praesentia (az az Í536. 
évben, m ert ekor írdogálta könyvét Bruxel- 
lában) Budam; Teutones vero nunc Etzelburg, 
id est, arcem Atilae: nunc a furnis calcis, 
quae olim ex lapidibus illic coquebatur, Offen 
vocant.“ Ö sem tu d ta , hogy nem Ú Budára 
illik  az Ofen nevezet.

Ő Budának tehát eredeti magyar Etel-vdr, 
és német Etzelburg nevét a’ külümbféle ko
rú, idegen földről jött, ’s e’ város történetei
vel esmeretlen lakosok cserélték föl Tátárjárás 
után. — Rogerius bizonysága szerént Cap. 38. 
a Tatárok Pestre indulván, itt keltek által 
a* befagyott Dunán 1242. évben. Tamás Fő
esperes pedig feljegyzé: hogy által kelvén a’ 
Tatárok először is Budának rohantak ’s azt 
feldúlták „Primo ergo concremata Budalia, 
Strigonium accessit (Dux Caydanus) coepitque 
villam totis viribus impugnare.“  Hist. Solon.
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Cap. 39. Dandalm pedig Lih. X. Cap. V. Hoc 
anno (1242) transacta hyeme, Tartari Bu
dam , Strigonium , et alias llegni vrbes pro- 
sternunt, et homines occidunt.“

Visza térvén IV. Béla, ’s hazánkat pusz
tán  találván, m eghivta a’ kü lfö ld ieket: „Ad 
uniuersorum notitiam harum serie volumus 
pervenire: (úgy mond egy 1268. évi Diplomá
já b a n , mellyel Fülöp Esztergomi É rseknek 
Udvard helységet ajándékozta : Quod cum 

pridem  (az az 1241. és 1242. évben) regnum 
nostrum, permissione divina, Tartari invasis
sent, et sua barbarica ferita te  vastassent, re
gnicolis in magna parte vel peremptis, vel 
abductis; et Hungária ante plena populo, 
multis in locis in solitudinem esset redacta, 
de cunctis mundi partibus homines tam agri
colas , quam milites, ad repopulandum terras 
desolatas, et habitatoribus vacuatas, edicto 
regio studuimus convocare.“ RR. Georg. Fe
jé r  Codex. Dipl. Tom. IV. Vol. III. pag. 438. 
—  Béla meghívására tem érdek sokaság üszve 
gyülekezvén Buda és Pest igen ham ar ’s hirte
len elnépesedett „Cum igitur nos (ezek is Bé
lának saját szovai 1255. évi diplomájában Sc hi
er Xystusnál Buda Sacra pag. 101.) post va
stita t eyn, quam, culpis exigentibus, Regno 
Hungáriáé inuexit feritas Tartarorum, refor
mationi, reparationi, solidacioni, ac corro- 
boracioni ipsius Regni ex debito sollicitudinis 
Regiae, efficaciter curassemus apponere manus 
nostras, inter alia castra, defensioni regni 
congrua, in monte Pestiensi castrum quoddam 
extrui fecimus, refertum multitudine homi
num numerosa.“ — Im e a’ gyülekezett nép 
sokasága; tehát könnyen m egtörténhetett, 
hogy az ide tódult gyülevész Ó (Budának ere-
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deti magyar és német nevét tudatlanságból fül 
cserélje, ’s annak is Ofen nevet tulajdonítson. 
De ha Ó Budának csak ugyan E te l-vá r, és 
Etzelburg a’ saját neve; ezentúl tehát nevez
zük mi is azt magyarúlj Etel-várnak] mivel 
a’ Buda elnevezés valóban sláv eredetű : né
metül pedig Etzelburgnak; de ha a’ Buda ne
vét is megtartanánk, csak a’ Németek hagy
janak fel az Ofen nevével; minthogy az éppen 
nem illik reá, hanem Anya Városunkra, a’ 
mint alább hallani fogjuk.

Említettem hogy, Borbolya ’Sigmond Ki
rálynak hitvese Ó Budát lakhelyének nevezé 
szükséges tehát ez úttal 0  Budának polgári 
állapotjárói is, nagyobb fölvilágosítás végett 
szólianom.

§. Hl-
e

O B u d á n a k  v o l t  p o l g á r i  á l l a -  
p o t j á r ó l .

Túróczi János Chron. P. I. Cap. X X X I; 
a’ Budai Krónika után írja: hogy Sz. István 
egy Prépostságot Káptalannal együtt alapított
0  Budán: „Sanctus r e x , venit in duitatem, 
quae vetus Buda vocatur, vna cum filio suo, 
Sancto Emerico, et Regina (Gisela) E t cum 
ibi noti invenisset aliquod pium opus in Chri
sto , in quo posset laudari Creator omnium; 
statim Sanctissimus R ex , de thesauro prae
dicti Kean Ducis Bulgaromm et Sclauorum 
quem occiderat, cepit (a. 1022.) in medio dui
tatis aedificare grande coenobium, in honorem 
Apostolorum Petri et Pauli, ditando illud 
multis praediis, et simili libertate Romanae
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Ecclesiae f  ulciendo, iit memoriam et honorem 
curiae Romanae, quam corporaliter visit a ra t“ 
—  Ranzan Péter Indice V III. pedig; emígy 
adja elő a’ tö rtén e te t: ,,Apud Budam Veterem, 
quod oppidum olim nobile, fertu r Bleda, At- 
tylae f r a te r , ut ante dictum est, condidisse ; 
struere coepit (S. Stephanus) amplissimam ba
silicam, et ei coniunctum coenobium', in hono
rem Principum Apostolorum, Beatorum Petri 
et Pauli. Quod opus, morte praeocupatus, 
non absoluit: perfectum tamen postea fu i t  a 
Beato Ladislao, Rege et ipso Hutigarorum.“ 

Meg kell i t t  jegyeznem, hogy Túróczi hi
básan mondja, m intha 1022. év előtt Ó Budán 
Templom nem volt volna , mert a Fejér Tem
plom , Ecclesia alba B. M. Virginis már fűn 
á llo tt, mellyről maga Sz. István 1015. évi 
adomány levelében em lékezik ; tehát más ok
nál fogva kezdé a’ Prépostság és Káptalan ál
lapítását. Azonban oklevelekből meg nem 
m utathatni, hogy Sz. István szerzé e’Prépost- 
ságot; sőtt midőn 1292-ben az () Budai K áp
talan a’ pesti rév adója m iatt perlekedne a’ 
Pesti hegy Újvárnak polgárjaival, nem Sz. Is t
ván t, hanem Sz. Lászlót vallotta szerzőjének 
„ Insuper, cum in naualibus ascendendo, et de
scendendo tributum eidem Budensi Ecclesiae de
beatur, iuxta priuilegium B. Ladislai, et glo
riosissimi Regis Geyzae', (Secundi) ipsi tamen 
dues et iurati, castri praedicti, de rebus 
tnercimonialibus nauigio descendentibus, tri
butum exigere , potentialiter non permittunt.“ 
Péterffi Concil. P. I. pag. 130. De más okle
velekben sem em lítetik  Sz. István ; ki hinné 
ped ig , ha ő volt a’ szerző, hogy legalább Bi- 
ographiájában arról szó ne lenne.



Ó Éuda azomban elején nem tó i t  a’ Pré- 
postság tulajdona; m ert nem szokta Sz. István 
a’ varasokat elajándékozni: még az Esztergo
mi Érsekek is csak zsellérek voltak Eszter
gomban , ’s csak Imre k irá ly  adom ánnyából 
ju to ttak  a’ mostani Várban volt Királyi Palo
tához; a’ mái Vízi Várost pedig várral együtt 
tV . Éelá k irá ly  ajándékozta nek ik  1239. év
ben : így kell m inden Püspöki városokról 
gondolkodnunk.— ÓBudán építettek királya
ink egy várat is ,  mellyet Béla király nevet- 
len Jegyzője Budvárnuk nevez; szokások sze
ré n t ,  ha ide rándu ltak , abban szá ltak , ’s i t t  
végezték az ország’ ügyejt. Ajtatosság végett is 
gyakran megjelentek Ó Budán; IJ. András 
1215. évi levelében ezekről illyen bizonysá
got tészen: „Cum universas ubicunque locorum 
in Christo constitutas, regalibus beneficiis p i
um sit confovere Ecclesias; multo magis no
strae christianitatis incumbit officio, u t eas, 
quas a praedecessoribus nostris, Christianis- 
simis regibus Hungáriáé fundatas , et crebri
ore inhabitatione ab eis frequentatas fuisse 
cojistat, in suis dotibus augere — satagamus — 
Vniversorum itaque notitiae praesenti scripto 
volumus clarescere, quod Ecclesiam Budensem, 
utpote a sanctis regibus Hungáriáé constru
ctam , et in cunctis regni nostri urbibus ma
gis olim situ , et nomine famosam, pleno sem
per , et novo eripientes donare beneficio, re
gia auctoritate s ta tu im u s — Rogerius Mi
serabile Carmen czímvi könyvében a’ XV. F e
jezetében „Rex  (Bela IV.) ad quondam villam, 
quae Buda dicitur, super ripa Danubii posi
tam, in qua consveverat quadragesimam cele
brare , pro eo, quod dicebatur locus commu
nior (az az híresebb) properauitfi — Ugyan

2 *
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csak II- András k irálynak  1212- évi diplomá
jábó l, niellyben 0  Buda városát az oda való 
Ekklésiának  v is sz a té r íti , nyilván k ite tszik , 
hogy Imre háttya ajándékozá Ó Budát a’ hely
beli Prépostságnak „Firmiter et expresse sta
tuimus , et regali auctoritate sancimus, quod 
eadem Ecclesia (B udensis) totam terram, quae 
supra dictis metis concluditur (széli az () Bu
dának h a tá r já ré l) et iudicium eiusdem terrae, 
et villae in ea positae , siue villarum, si quae 
sunt in eodem territorio de cetero constitu
endae; nec non et tributum fo r i , cum cxjbrio- 
nibus vinearum, sicut in priuilegio clare me
moriae Hemerici fra tr is  nostri Begis illustris,
clarius continetur------ perpetuo, et integro
iure possideat.“ Ezekből egyszersmind látni 
v a ló , m iért fizettek királyaink az it t  volt 
V árért egy m ark aranyból álló adót az Ó Bu
dai E kk lésiának ; azért tudn iillik , mivel Ó Bu
da Imre k irály  ajándékából a’ helybéli E kk lé
siának birtokába ju tv án , a’ k irályi vár is ,  az 
E kk lésia  telykén vala. Ez a’ vár, mellyet a’ 
régi írók  a’ mái Buda várával hibásan fölcse
rélnek ’s melly e’ ké t város Történeteinek ősz- 
ve zavarodására okot adott. — Miller Ferdi
nand János pedig Epitome Vicissitudinum Bu
dae czímíi könyvében Nagy Lajos k irá ly  1355. 
évi levelét hibásan írván le , azt a’ tévedést 
okozta, m intha az Ó Budai Ekklésia  volt vol
na az i t t  lévő Várnak fölépítő fele. T. T. Mor
vát István Úr is m egbotlott, midőn Pest Vá
rosának régi Ofen német nevéről ír t ^könyvé- 
ben a’ 16. lapon azt a’ Várat nevezi Új-Budá- 
nak, nagy Budának; holott nem az 0  Budai 
Budavárát, hanem a Pesti hegy Újvárat hív
ták  hajdan Új Budának, és Nagy Budának, 
a’ m int lejjebb hallani fogjuk-
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Tatárjárás után IV. Béla K irály 1243. 
évben az Ó Budai Ekklésiának  is vissza adta 
az azelőtt b írt jussait „Qu um Magister Thomas 
Budensis Praepositus, dues de veter e Buda 
coram nobis traxisset in causam super iuris- 
dictionibus, sibi debitis, denegatis ab eisdem, 
iudicio scilicet villae, et quibuslibet aliis; nos 
iustam et debitam in allegatis partium haben
do diligentiam, auditis causarum meritis, ha
bita deliberatione et consilio nostrorum princi- 
pum, sicut per antiqua privilegia, et continu
am possessionem, dictam Ecclesiam Budensem 
munitam f  uisse constitit euidenter, ipsum prae
positum, sicut iuris deposcebat ra tio , omni 
iurisdictioni dictae villae Budensis ad plenum 
restituimus.“ Katona Hist. erit. Tom VI.

Valamint semmi cselekedet sem marad kö
vetkezés nélkül: úgy 1330.ban szerencsétlen 
Zaah Felicianon elkövetett igazságtalansággal 
volt ü8zve kapcsolva hires Vissegrád városának 
is jövendő sorsa — Noha Felicián pártütésé
nek valódi okait nem csak a’ dipldm ák, de 
még a ’ K rónikáink is gyáva alacsouyságból el
titkolták  ; a csalhatatlan hagyományokból 
mindazon által bizonyos, hogy Ersehet k i
rályné álnoksága vezette Feleciannak Klára 
nevű leányát Kasimér, Lengyel király fijának, 
öntestvér öccsének búja ölébe; ’s hogy a’ meg 
szeplusítésért akara boszút áilani Felicián az 
egész K irályi Fam ílián. A’ külföldi írók  kö
zül az annyiszor megnevezett egykorú Mag
ién Heinrich Chronik der Héwnen esmert 
könyvében kap. LX X . szárazon oda mondja az 
igazat. „Derselb viliizian (F ilician) do der Ku
nigin prüder der Kunig von polan Kasmer ge
nant sein tochter ym besloffen hett mit der 
Kunigin willen,  ging fü r  den Kunig, do er
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sass ob seinem tisch , vnd tzoh daz Swert aus, 
vnd wunte den Kunig, vnd (slug) der Kunigin 
vir vinger ab , vud wolt vertilgt haben den Kur 
niglichen samen. k t  — Pártütéséért nem csak a* 
lieveskedő Felicián, hanem egész rokonyságá 
negyed ízig kegyetlen igazságtalansággal kiírr. 
ta to tt ez árnyék .világból! *) — jErsehet k i
rályné tehát m ár ekor kezdé Vissegrádot m int 
bűnének tanúja helyét gyűlölni, ’s a’ Nagy Is
ten  igazságát a’ boszút kiáltó  ártatlan vér k i- 
ontásáért kitelhető erejéből engesztelni; azért 
oda hagyván Vissegrádot, az Ó Budai Várba 
szállo tt, és az egész Hazánkban sok Templo
m okat és M onostorokat, ezek közül O Budán 
is Szent Ferencz Szerzetén lévő Apátzák' szá
ntára Lajos fiával szerzett egy világ szerte elhi- 
resedett klastrom ot 1333. évben. X X II. János 
Pápának ez eránt költ hulláját olvashatni fVad- 
dingnál Tom. V III. Rauzán Péter, k i e’ Tern- 
plomot és Monostort tulajdon szemeivel lá tta , 
Indice I. e’kép dicséri „Nec est praetermitten
dum, quod ibidem (Ó Budán) est virginum', or
dinis B. Francisci, monasterium, cuius magni
tudini , aedificiorumque magnificentiae, ac pul
chritudini , multitudinique pretiosarum rerum, 
diuino pertinentium cultui, pauca puto esse in 
orbe Christiano eiuscemodi virginum coenobia,

• }  Hasanlo büntetés érte a’ királyi Faniiliát is; 
mert Károly királynak már Nagy Lajos újá
ban magva szakadott. Mária Lajos le
ánya is magtalanul meghalván, Magyar Ország 
’Sigmondra szállott. JLTgy látszik, mintha ezen 
sem maradott volna az áldás; mivel László 
unokája sem hagyott maga után maradékot! 
Ide tartozik Üdvözítőnk’ mondása , ,A ’ melly 
mértékkel kimertek 's a t.
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quae huic possent a n t e f e r r i A* diplomák pe
dig eme’ szavakkal em lítik  „Claustrum Domi
narum Sanctimonialium in Veteri Buda com
petenti operis structura fundatum“ meg „Ve
teris Budae Claustrum Sanctimonialium miri
fici operis structura f u n d a t u m — Meg nem 
elégede evvelErsébetK irályné, hanem az 0  Bu
dai Káptalan Templomát is újonnan fölépítet
te : „Nos itaque (tudniillik  Nagy Lajos és Er
sehet) ad Oppidum, seu duitatem  ipsam (Ve
tero Bud ensem) speciali ducentes affectione y 
quod omnibus exinde patere posset intuentibusy 
quia duas solemnes Ecclesias, vnam videlicet 
pro Collegio Praepositi et Capituli praedicto
rum , Nos Regina de nostris sumptibus Regi- 
nalibus : aliam in honorem Beatae Virginis pro 
vsu sororum Sanctae Clarae, Ordinis Beati 
Francisci ex nostris sumptibus Regalibus et 
Reginalibus de novo aedificari et construi f e 
c i m u s Ezek 1355. évi diplomának szavai Mil
ler János Ferdinandnál Epitome Vicissitudi
num ezimú könyvében, meily 4. rétben 1760. 
Budán nyom tattatott. — Erről a’Káptalan Tem
plomáról pedig Ranzán Péter Indic. 1. ezeket 
jegyző föl: In illa veteri Buda , quae vicatim 
hodie habitatur, Basilica quaedam est, aedi
ficiis , opereque, atque artificio superba, digna 
profecto y quae non in illo loco-pene deserto, 
sed in quauis egregia vrbe fuisset erecta. *)

*) Nem tudta ezt Bel Mátyás s ki Notit. Hung. 
Non. Tom. I I I .  pug. 184. ezekre fakad: Jam 
tenue est oppidum , neque referatis pristinae ce
lebritatis et elegantiae quidquam 3> praeter no
men Budae Veleris, Hung aris 0  Buda — est 
sane , cur loco indoleas , ab ea dignitate, v t ca
put esset vrbium Hungáriáé (V  mi sclia »em 
volt) ad sernitntem, deiecto 's a* t.
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Praeest ei, praepositurae titulo, Franciscus 
cognomine Mester, natione Hungarus, qui bo
narum artium, et humanitatis praesertim , cal
let notitiam, ideoque et in soluta oratione, 
et in componendis carminibus, eius est elegans 
ingenium.“ Ma már lehetetlenség írásban e’ két 
Templomot hajdani fényességükben előállítani, 
holott még csak omladékáik sem m aradtak, 
mellyekből nem mondom üszve rak n i, de csak 
m egítélni is lehetne.

Szóllottunk Ersehet királyné botlásáról, 
de kötelességünk hozta magával, hogy ne csak 
vé tk érő l, de arról is em lékeznénk, mint igye
kezett rósz cselekedetét jóvá te n n i; m ert di
cta , factis debent exaequi, a’ m int Sallustius 
okosan m ondja, hogy meg ne csalatkozzunk 
íté le tünkben : annak okáért megbocsájthatat
lan gyarlóság ez H istoriknsinkban, hogy eltit
kolván Ersehet királynénak em lített h ib á jit, 
csak a * szembetűnő jó  cselekedeteit discérik, 
holott ez által csak tévedésbe ejtették a’ késő 
M aradékot: ez az oka , hogy Engel Keresztelj 
Úr Geschichte des Ungarischen Reichs II. T. 
S. 24. a’ * jegyzet alatt ezekre fakad „ Verge
bens wendet man dagegen ein , dass Elisabeth 
eine religiöse Dame gewesen, weil sie mit ei
genen Händen Altartücher gestickt, und fleis- 
sig Almosen ausgetheilt habe f l  — Azombun 
h irte lenkcdett Engel Úr Íté le tében , reá nem 
em lékezvén, hogy Ersehet vétkét tehetsége sze
rén t jóvá tenni iparkodott; ’s azért bocsánat 
és becsület árnyékának! — Szép lelke’ voná
sai kitetszenek testam entum ából, mellyet Pray 
Györgynél-is Annál. Reg. Hung. P. II. Lib. III. 
pag. 147. olvashatni. Azomban nem mentege
tem Ersébet rú t te tté t, mellyet borzadás és 
u tá la t nélkül nem em líthetni; hanem csak
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annyira védelmezem becsületét, m ennyire b i
zonyosan tudom , hogy valóban megigazult. 
Ezen fü llű l, rósz cselekedete m ellett sem volt 
szándéka azt eszközölni, a’ mi vétkére kö
vetkezett; jóllehet a’ kegyetlenséget, ha meg 
nem gátolhatta is ,  legalább kötelessége vala 
azon enyhíten i, de e’ vétek súlyát magokon 
viselik az akkoriban élt Ország’Nagyai i s , k ik  
akár mi okból illy kegyetlen ’s embertelen íté 
letet hoztak ! — H a szinte sír is bennem a’ lé
le k , midőn szerentsétlen Zaah Felicián ro- 
konyának történetét olvasom; más felöl k in - 
szerítve is imádnom kell az isteni Gondvise
lést, a’ melly még a’ rosszból is jó t hozhat ki az 
emberiség’ hasznára. V alóban, ha Ersehet k i
rályné olly nagyot nem bo tlik ; — Visegrádiról 
Ó Budára által néni kőhöz, — ’s a’ mái Bu- 
da soha sem lészen Hazánk Fővárosa; m ert La
jos 1351 ben csupán csak Annya’ kedvéért 
helyheztette Budára k irályi székét, a’ m int hal
lani fogjuk- És csak ugyan ez oknál fogva, 
részént pedig, mivel az Ó Budai Vár-Nagy, 
és az oda való polgárok között gyakran több 
féle ízetlenségek tö rtén tének , m ellyekre az 
után az Ó Budai Ékklésiának megkárosítása 
következett; arra vitte Lajos fiját, hogy Ó Bu
dának azon részét, mellybcn a’ Királyi Vár, 
és az Apátzák Monostora vo lt, cserében által 
venné az Ó Budai Ekklésiától. E zt is meg 
tette Annyáért Lajos-, k it annyira szeretett és 
becsült, liogy öt még az Okleveleiben is tisz
telve magasztalná: „  Jpsanos Serenissimae Prin- 
cipissae Dominae Elisabeth, Inclytae Begi
nne Hungáriáé Genitrici nostrae charissimae, 
ratione meritorum , úgy mond egy 1355. évi 
levelében, beneficiorum, ac dilectionis conti



nuorum , nec non intmehsorurn laborum, qnibmt 
«os ipsa-, veluti Genitrix prudentissima, a  fotfo 
nostrae pueritiae aeuo , charitate materna fo - 
« ii mitissima et nutriuit, ad maximam et indi- 
cibilem laboris praemii retributionem astringi'•* 
mur.í% Vajmi szép példa ez egy K irály fiban! 
Meg is áldotta Isten Lajost a’ negyedik Paran
csolatjában te tt ígérete Szerént; mert nem csak 
hoszú élet« vo lt, de minden királyaink közűi 
legszerencsésebben is u ra lkodott, édes H a
zánkat olly virágzó állapotra emelte, millyert 
sem előtte nem v o lt, sem utána e'korig még 
item le t t ! Ez a’ nagy K irály és jó  fi * az ákori 
szokás szerént VI. Innocentius Romai Pápától 
Ő Buda részének hasznosabb elcserélésére va
ló engedelmet k é rt; a’Pápa e’ dolog eránt meg
hagyta a’ Váradt, Zágrábi és Veszprémi Püs
pököknek , kérdenék meg a’ helybeli Ekklé- 
siát szándéka felöl, *S írnák meg teljes akarat
já t, Pápa bu llá jának , melly eredeti valósá
gában a’ Pesti Egyetem Könyvtárában vagyon, 
tulajdon tartalm a ezt

Innocentius Episcopus: Seruus Seniorum 
Dei. Venerabilibus Fratribus Varadiem et Za~ 
grabienc ac Wesprimien: Episcopis salutem , 
e t apostolicam benedictionem. Exhibita nuper 
nobis pio parte charissimi in Christo filii no
stri Ludouici Regis, et charissi marum in  Chri
sto filiarum nostrarum Elisabeth matris, et Eli
sabeth consortis Regis eiusdem , Reginarum 
Hungáriáé Illustrium  petitio continebat, quod 
cum ipsi in Castro suo de Noua Buda TVespri- 
miensis dioecesis, in fra  dictum Regnum, cum 
suis fam iliaribus comm orentur, ipsumque Ca
strum  situatum  exi stat prope Castrum aliud
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de Veteri Buda nuncupatura, ") ad Ecclesiam 
beatae Mariae **) de Veteri Buda, dictae Dioe
cesis, et eiusdem Ecclesiae Praepositum et Ca
pitulum  pertinens, et propter huiusmodi pro
pinquitatem Castorum ipsorum frequenter gen
tes ipsius Ecclesiae nonnulla damna p a ti ,  et 
sustinere contingat; ipse - que Rex habens su
per ys conscientiam, desideret per viam per-

*} Ime ebcl a’ bullából nem csak bizonyos, hogy 
hajdan valóban a/. Anya Városunk hivattatotf. 
U j-Budának, nem pedig az 0 Budai Bndvár: 
hanem az is nyilván kitetszik, hogy Nagy La
jos Vissegrádról nem az 0  Budai Várba, ha
nem a’ Festi begy Uj- Várába, az az Uj-Budába 
költözött, ’s lakott; valamint ezt még az 1827. 
évi Tudományos Gyűjtemény X. kötetében a’ 
07. lapon meg mutattam, 's ez eránt a’ Histo
rikusok’ tévelygéseit eligazítottam. A’ mi pe
dig e’ kérdést illeti: mikor jö tt  Lajos Budára 
lakni? most már éré is bizonyosan felelhetek: 
hogy 1351. évben; midőn itten Ország-gyűlést 
tartott; mert ezt, mint valami újságot 1352. 
ben Februarius 24dikén üzenve jelenti az E r
délyi Nemeségnek írván „Licet pridem (az az 
1351.) in congregatione nostra Budae, vbi no
stra residet Curia, celebrata, consuetum solu
tionem Decimarum immutandam - mandaverimus 
etc.“ Olvassad Comitis Ignalii de Butthyán Le
ges Ecclesiust. Tom. I I I .  pag. 199. és Lajos 
Decrélumát Törvényeinkben. — Már pedig, ha 
Lajos ez előtt állandóan lakott volna Budán, 
nem üzené vala az Erdélyieknek, hogy Budám 
lakna, kik közűi tigy is vele együtt valónak 
az 1351. évi Ország gyűlésen.

*°) Nem Boldog Aszszonynak; hanem Sz. Péter 
és Pál Apostoloknak emlékére szenteltetett az 
0  Budai Prépoataág, a mint már feljebb hal
lottuk.

3
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mutationis alterius Castri: seu loci Regis eius
dem , praefatae Ecclesiae, e t gentibus prae
dictis v tilius prouideri, ne dam na, seu scan
dala e is , propter vicinitatem liuiusm odi, va
leant vlterius prouenire. Nos, de praemissis 
notitiam  non habentes, Regis et Reginarum 
praedictorum supplicationibus inclinati, frater
n ita ti vestrae per apostolica scripta com m itti
mus et mandamus: quatenus vos, vel duo ve
strum , vocatis dictis Praeposito et Capitulo, 
et aliis , qui fuerint euocandi, si ad hoc ipso
rum  Praepositi et C apituli, et aliorum , quos 
praemissa contingunt, accedat assensus, et hoc 
p e tie rin t, de praemissis singulis, et eorum 
circum stantiis, et si ex perm utatione huiusmo- 
d i, condicio eiusdem Ecclesiae, et personarum 
ipsius iieret melior et v tilio r, super quibus ve
stras conscientias oneramus, authoritate nostra, 
diligentius inform etis, et quid quid per infor
mationem liuiusmodi inuenerilis , illud nobis 
per vestras litte ras , harum seriem continentes, 
sub vestris sigillis inclusum , fideliter desti
nare cu re tis , v t liuiusmodi informatione in 
struc ti, consultius super iis agere valeamus. 
Datum apud Yillam Nouam Auinioncnsis Dioe
cesis II. Kalcndas Septem bris, Pontificatus no
stri anno prim o.“ Az az 1353-ban.

§. IV.
t

O B u d á n a k  az  a’ r é s z e ,  m e l l  y- 
b e ii a’ K i r á l y i  V á r  á l l o t t ,  s z a 

ba d  K i r á l y i  Vá r o s  v o l t .

H atodik Innocentius Római Pápa reá ál
lott Nagy Lajosnál kérésére; d tehát 1355.



évben.( Ő Budának ama részét, melly a* mos
tani Uj Budának, Neustiftnvk Templomától 
kezdvén 0  Budáig ta r t ,  Somogy és Szalad 
Vámügyekben fekvő Homár, Galambok, Szent 
Peter, és Karos helységek fejében vissza vé- 
vén az Ekklésiától, azt nem csak szabad K i
rályi Városá, hanem Érseket A nnyának lak 
helyévé is rendelte: „Ceterum, quia Castrum 
nostrum in ipsius du ita tis, seu Oppidi latere 
constitutum , in territorio iam dictae Eccle
siae Budensis aedificatum fuera t et constru
ctum; *) et ob hoc Castellanus noster, nomine 
dicti Castri, quolibet anno ruam marcam auri 
Praeposito et Capitulo soluere tenebatur •• quia 
iam in portionem nostri territorii cessisse di
gnoscitur, ydem Praepositus et Capitulum ab 
ipsius vilius marcae auri solutione, perpetuis 
temporibus expeditum et liberum reddiderunt, 
renunciando omni iuri, quod in eo hactenus 
habuissent, (luam quidem Oppidi, seu d u ita 
tis partem, sic nobis cedentem duita tem  Re
ginalem fore constituimus , et metali distin
ctione — — a portione Ecclesiae, ipsiusque 
semitis, his metis duximus separandum. Prima 
meta incipit a parte orientali vitra partem  
Danubii ab angulo Claustri Sanctae Clarae de 
Insula Leporum, **) et sic procedendo, et

*) Miller Epitome Vicissitudinum Budae pag. 13. 
Nagy Lajos diplomájának szovait hibásan köz- 
lőtté , ,Ceterum, quia Castrum itt ipsius d u i 
tatis , seu oppidi constitutum territorio, a dicta 
Ecclesia Budensi olim aedificatum fu erit et ex
tractum” Azért T. T. Horvát István Urat is 
aba a’ verekedésbe hozta, mintha az 0  Budai 
Ekklésia építette volna a’ Budvárat.

**) Itten megint egy nagy hibára kell figyelme- 
tesé tennem az Olvasót; mert a’ Nyitlak szige-
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transeundo Danubium versus partem occiden
talem (N eustift felé} venit ad ripam ipsius 
Danubii, ad duas metas lapideas quarum 
vna (éjszakra} separat Budae Veteri, et altera 
(délre a’ Császár fürdők felé) Villae Santi Ja
cobi Apostoli, et inde ad eandem partem mo
dicum procedendo, venit ad quendam lapidem 
rotundum in superiori parte dictae Ecclesiae 
Sancti Jacobi situm , iuxta viam, per quam 
de Nona Buda (a ’ mostani B udáról, az az a’ 
Pesti hegy Újvárából} ad Veterem Budam“ 
’s a’ t. Nagy Lajos K irály diplómajának szo- 
vait k é t tekintetből hozom fül; először, mert 
II . András K irály is az 1212. évi levelében in
nen kezdi O Budának határát: „Territorium 
vero Budensis Ecclesiae metis talibus circum
cingitur : prima meta est inter Budam (é rti 
Ó B udát, m ert az Uj Buda akor még nem ál-

tében hajdan volt Apátzák Monostorát nem Ss. 
Klárának, hanem Boldog Aszszonynak tisztele- 
te're állapította IV. Betű király 1255. érben és 
a’ Sz. Domonkos szerzetén lévő Szüzek számára 
építtette. Béla diplomáját olvashatni Schier 
Xystus mil Buda Sacra pag. lü l. Szent Klára 
szerzetén volt Apálzákat ellenben Ersehet Ki
rályné Lajos fijaval szerzetté 1334-ben, a* 
mint már följebb is említettem. Ez a’ tete
mes hiba meg vagyon az eredeti oklevélben 
is , mellyet a’ Leíró vigyázatlanságból ejtett. 
A’ mi arra int bennünket: hogy még a’ diplo
máknak is csak critica mellett lehet kitelt ad
ni. Egyéb eránt a’ Nyáluk szigetében volt 
Boldog Aszszony Templomának omladékái sze
rencsénkre máig is látszatnak, ’s az Uj Bu
dai, Neusti/ti plébánia Templomnak erányá- 
ban állanak, következőleg itt kezdődött az 
Ó Budai határ, ’s a’ Budvárat Sz. Klára Mo
nostorával együtt e’ tájon kell tapogatnunk.
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lő tt) et calidas aquas (V  Császár Fürdők fö
lö tt; az ő idejében Sz. Jakab Temploma sem 
volt még építve) videlicet lapis rotundus cooper
tus in t e r r a M ásodszor, mivel a’ mostani Új 
Budai az az Neustifti Templom és Császár 
Fürdők között lévő helyen állo tt Villa Sancti 
Jacobi, Sz. Jakab fa lta : a mái Ország ú ti Város 
Landstrassen táján pedig volt a’ Fel -hévízi 
Város, Oppidum Sanctae Trinitatis. E rői a’ 
két különös he ly rő l, mellyek közül egyik fa
lu , a’ másik ellenben különös jussú város volt, 
alább szállók, ’s meg m utatom , hogy a’ Pesti 
hegy Újvárának, avagy Annya városunknak 
határa csak az ország úti városig , Landstras- 
se/zig tartott.

Már em líte ttem : hogy Nagy Lajos csu
pán csak Annya kedvéért cserélte fül ezt az 
O Buda részé t; mert a’ Vissegrádon tö rtén t ár
tatlan vér kiontása' idejétől fogva, még Ká
roly férjének éltében jobbára az i t t  volt V ár
ban tartózkodott; özvegy napjait pedig Szent 
Klára Monostorában a’ Nagy Isten  dicséreté
ben , és más jóságos cselekedetek mivelésében 
tü ltvén , annyira kedveié 0  B udát, hogy bol
dog halála után is , melly 1383ban tö rtén t, 
végső rendelése szerént i t t  akara p ih e n n i: „Pri
mo et principaliter, úgy mond Testam ento- 
m ában, sepulturam eligimus in Capella Corpo
ris Christi, in Claustro Beatae Virginis de 
Veteri Buda , in quo Religiosae Dominae Deo 
iugiter fam ulantur , quodque per Dominum 
Regem, et nos est exstructum , habita.“ — 
Mint hogy ezt az Ó Budát jó  fija adománnyá- 
ból örökössen bírta  ; azért 1380-ban te tt Testa
mentumában azt Menyének h ag y ta : „Item , iám 
dictae Dominae filiae nostrae Castrum Veteris 
Budae cum suis pertinentiis — legamus.“ —*
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Ez időtől fogva az Ó Budai Vár fül cserélt Vá
rossal együtt K irálynéink Jószága, és rendes 
lak helye le tt; ’s csak most tud juk , miért ír  
vala ’ Sigmondnak hitvese Borbálya a’ Bécsi 
Polgár m esternek Tégla égetők végett; tudniil
lik  , hogy E te l-V árá t, mellyben szinte la
k o tt, fel építhesse. Ó Buda a’ következett 
K irálynéinknak is birtokában m aradott; só'tt 
Szilágyi Ersébet, Hollos Mátyás Király annya- 
is, Mátyás özvegység napjai alatt bírta. Mária, 1I. 
szerentsétlen Lajosnak hitvese volt utolsó; mert 
1541-ben Buda Török iga alá esvén, birtoká
tól e lesett; 1086. ped ig , vagy is 1703. midőn 
Buda régi Jussait vissza nyerte , Anya Váro
sunkhoz kapcsoltatott.

A’ mi még emléteni való, az , hogy Őseink 
az 1514. és 1522. esztendei 3. és 57. czikke- 
lyekben ezt az Ú Budát é rte tték , ’s azért 
számlálták a’ Korona Jószágai közé; mert 
1514-ben II. TVlászló özvegy: 1522-ben pedig 
II . Lajos még nőtclen lévén , azon időkben 
K irálynéink nem voltak. De hogy is tehettek 
volna rendelést a’ mostani Ó Budáról, melly 
akoriban még az itten  virágzott Ekklésiához 
tartozott. Azt sem kell i t t  el felejtenem} hogy 
az 0  Budai Ekklesia hivatalos Leveleiben m in
denkor „ Capitulum Ecclesiae Bude/isisének í r 
ta ,  és nevezte magát; jól tudván, hogy tu laj
donképen csak egy illy nevű Város vala ele- 
jén tén , ’s hogy Anya Városunkra hibásán ru- 
haztatott a’ Buda nevezet.

Szabad K irályi Ó Buda Városának Magis- 
trátusa B íróból, és négy Tanácsnokból á llo tt, 
tulajdon Pecsétje is v o lt, valam int ezek k ö 
vetkezendő leveléből, melly eredeti valóságá
ban a* Pesti Egyetemnek Könyvtárában vagyon, 
nyilván k ite tszik :
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Nos Áuthonius demelher Judex nec non 
Stephanus Thelhy, Blasius p e th y , Gregorius 
fw tham oth , et Johannes Somogy Ju rati Ciues 
duitatis Regiualis weteribud. Memorie com* 
incudamus Tenore prescntium  significantes, 
quibus expedit, vniuersis. Quod Circumspe
ctus franciscus literatus, Laurencius procura
to r dominarum Sanctimonialium de eadem we- 
ieribuda, nomine et in personis earundem do
m inarum , ab v n a ,a c  (jircumspectus Anthonius 
Kapas, Laurencius Mezaros, ac Johannes fo 
ris , et aly omnes Magistri Carnifices, parte 
ex altera coram nobis personaliter constitu ti, 
Idem franciscus literatus exhibuit nobis et 
p resenlauit, Quasdam duas lite ras, vnam do
mine Elisabeth, G enitricis condam dom ini 
Matine, Regis, in Anno domini Millesimo Qua
dringentesimo septuagesimo secundo, et aliam 
Magnifici domini Nicolai Threat ul de Nenna 
Magistri Thauernicorum Regalium , et Comi- 
tis Ae posega, in anno dom ini Millesimo qua
dringentesimo septuagesimo quarto, Em anatas, 
quarum seriebus intellexim us et agnouim us, 
Quod Magistri carnifices, tres centenarios se
pi , de Sepo bono tenentur soluere claustro 
Beate Marie Virginis de tceteribuda, et virgi
nibus in eodem claustro degentibus: quibus pre- 
sculutis, mox prefati Magistri carnifices, quas
dam Literas Serenissime domine Elizabeth con
dam Regine hungarie, nostro produxerunt Ju 
diciario in conspectu, qua ipsis in  hac parte in 
Judicio nichil proficuit (sic?) verumque ipsi 
Magistri carnifices metipsi fassi sun t, quod te
nentur cum iribus Centenarys de sepo, pre- 
fatis virginibus, excepto Macello dictarum do
minarum Sanctim onialium , Ideo nos Judiciali
ter decreuim us, et fine debito determinauimus,
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Quod a modo inposterum , dicti Magistri car
nifices, absque L itis questione, et occasione 
postposita, siguiis annis, ipsa tria  Centenaria 
(sic) sepi, de sepo bono, Claustro Beate Ma
rie, et virginibus in eodem commorantibus, so
luere teneantur, et obligati s in t, In  cuius rei 
m em oriam , firmitatemque perpetuam , presen
tes 1 iteras nostras pendenti Sigillo nostro con
signatas, et communitas , dicto claustro Beate 
Marie v irg in is, et virginibus in eodem degen
tibus duximus concedendas. Datum feria quar
ta proxima post dominicam Letare *) Anno 
Domini Millesimo Quadringentesimo Nonage
simo Tertio.

A’ fejér viaszban nyomott Pecsét kék és 
veres sodrott selyem 'sindron függ; ’s je le , 
hogy c’ Város veres viaszai nem pecsétéit. — 
E re c s c t jobb oldalán látszd Pajs ugyan az, mel- 
lyet az 1831. évi Tudományos Gyűjtemény IV. kö
tetében Magyar Ország Czímerenék eredetéről 
közlütt értekezésemben leírtam . Az egész Pecsét 
rajzolatját pedig az eredetéből első szám alatt, 
az Olvasd elejébe terjesztem , ez a leg régibb, 
következőleg XIV. századbdl való; a’ másik 
ke ttő t XVI. századbeli vágásnak tartom ; mind 
a’ bárom ezüstből van, ’s nem régében Ó Bu
dán a’ Helvetziai Vallást tartó Ekklésiának 
tárában lá ttam , midőn Nagyon Tisztelendő 
Dobos János Úr, ezen Ekklésiának érdemes 
Lelki-Pásztora Leírásomhoz némelly documen- 
tum okat dicséretes készségei közlene. Való
ban különös hálát érdemel az E kk lésia , hogy 
ezt a’ kincset nagy szorgalommal takargatván , 
a’ közönséges elenyésztéstől meg mentette.

*) Az az 19. Martziusban,
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De mivel ez a’ ritkaság a* tisztelt Ekklésiának 
épen nem szükséges, hasznára sem való, í'emény- 
li az édes H aza, hogy hazafi buzgósággal el
telvén j azt a* Nemzeti Museum számára 0  Csá
szári Királyi Fő Hertzegségének szeretve tisz
te lt Nádorunknak bemutatja.

A* Pecsét rajzolat! ezek: a* 'Tornyos Vár 
Ó Budának, m int kulcsos V árosnak, és az i t t  
volt Királyi Palotának képe; a’ jobb  részén 
álló P ajson , onnan a’ veres térén látszatnak a’ 
négy fe jér Pólyák (Fasciae, m ellyeket Perger 
János t í r  u tán  értekezésem ben Kötölékeknek 
neveztem ) innen pedig a’ kék udvarán fényle
nek  az Andegávi Háznak arany Liliomai: ez 
mind a’ kettő Nagy Lajos K irálynak tulajdon 
nemzetségének czím ere; valam int maga 1369. 
évi Levelében, m ellyel Kassa Városának ugyan 
csak ezt a’ czím ert ad ta , nyilván ekép bizo
ny ltja : Ad deuotam et humilem ipsorum sup
plicationem , eisdem Ciuibus nostris de Cassa 
annuimus ex gratia speciali, vt Udem a modo, 
in Sigillo ipsius duita tis secreto et missiuo, 
ac vexillo, formam clypei cum signo nostro 
Regio exornato, desuper videlicet vnum tra
ctum, seu lineam flauei (caeru lei) coloris, tri
bus imaginibus Liliorum compaginat am : dedé  
subtus quatuor Lineas rvjfas, et totidem albas 
lateraliter habentis, in perpetuum gestare va
leant , atque possint.“  A5 veres térén Játszó 
négy fejér Pólya tehát nem a’ Hazánk fo ly  ói
nak je le ; hanem a’ Nápoly Országban uralko
dott öregebb Andegávi Háznak tulajdon, külső 
viseletének színe; a ’ m int azt az em líte tt 1831. 
évi Tudományos Gyűjtemény IV. kötetében 
megmutattam. — A ’ bal oldalon lévő Pajs el
lenben Ersehet K irá lynénak , Nagy Lajos An- 
nyának szinte rokonyi czím ere, tudniillik  a
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fe jér Lengyel Sas; Erzsébet I. Ulászló Lengyel 
K irálynak leánya volt; mivel pedig ezt a Vá
rost felszabadulása u tán , az az 1355. ó ta , fija 
adományából b írta , kegyelme jeléül tulajdon 
ezimcrévcl megajándékozta. A’ Melly Sast 
lá thatn i az Erdélyi Szászoknak 1372. évi Pe- 
csétnyomójokon is: Lássad Jos. Car. Eder De 
In iltis , Juribusque Saxonum Transiluanorum 
pag. 146. és 166. de 6 aban az értelemben van, 
m intha az okból tóldotta volna meg Nagy La
jos a* Szászok' czímerét fe jér Lengyel Sassál, 
m ivel 1370-ben Lengyel Királynak választatott; 
de ezen véleménnyé helytelen; mert Nagy La
jos éltében Lengyel Sast czímerén soha sem 
viselt; következőleg az Erdélyi Szászoknak-is 
Ersébet K irályné adta a! fe jér Sast , minthogy 
fija engcdelmébdl ó'-is béfolyt a’ K orm ányba; 
a’ mi szembetünőképen k ite tszik  Lajosnak 
majd minden diplóm ájábol, különösen eme 
szavaiból: ,,Habita deliberatione cum Serenis
sima Principissa Domina Elisabeth, inclyta Re
gina Hungáriáé, genitrice nostra charissima.“ 
— ó  Buda Tanácsának némelly 1387. évi le
v e le , mellyről hasonlóképen ez a' Pecsét függ, 
ta lá lta tik  a’ Nemzeti Masaimban i s ,  de külö
nös, hogy aban nem nevezi magát Reginaiig 
du ita tis Veteri Budensis Tanácsának; énéi 
fogva m ind add ig , még ezt a’ levelet, mellyet 
i t t  közlök , nem láttam , kételkedésben valék , 
m elly ik  0 Budá é , a’ Káptalan vagy pedig a’ 
S%. Kér. Városé légyen1? A’ Pecsét körül írása 
úgy nevezett monastica betűkből á l l , ’s illy en : 
f  S I  GILL VM f  C IV ITA TIS f  VETERI f  
B VD E N S IS  f
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S z e n t  J a k a b  F a l v á n a k  r ö v i d  es-  
m e r t e t é s e .

A’ mái Új-Budának, Neustift-nek az a’ ré 
szt' , mclly az odavaló plébánia Templomtól 
kezdvén lefelé a’ Császár Fürdőkig ta r t, T atár 
járás után épült falu volt, 's hajdan Szent Ja
kab Apostolnak Tem plom áról, Villa Sancti Ja
cobi, Szent Jakab Falvának neveztetett. IV . 
Béla K irály 1269. évi levelében ,,Ecclesiam 
etiam (Sancti Jacobi) úgy m ond, prope aquas 
calidas, quam quidam Aulae Maiestatis nostrae 
Clerici, defensione nostrae potentiae , in exem
ptam nisi sunt erigere Plébániám.“ A’ F alu  
Templommal együtt eredetét IV . Béla K irály
nak köszönte, ki a latt a’ Tatár járás után 
szállották meg e’ teret a* jövevények. Némelly 
névtelen Budai Polgár Schier Xystusnál Buda 
Sacra pag. 66 szinte e’ tá jra  helyhezteti: 
„ Templum S. Jacobi, ist vor diesem gastan- 
den ausser des Kaisers B ad t, wo nunmehro 
ein rothes Kreutz aufgestellel ist, vnter Alt- 
Ofen.“' — Volt régi állapotja felni pedig tudó
sít bennünket II . V/ászló K irály következen
dő levelében:

Nos TVladislaus Dei gratia Rex Hungáriáé 
ct Bchemiae etc. Memoriae com m endam us, te 
nore praesentium significantes, quibus expe
d it, vniuersis: quod nos considerantes fideli
tatem , et seruitia fidelis nostri Nobilis Ste
phani Ragusei in hac C iuitate nostra Budensi 
commorantis, quae idem nobis iuxta suae pos
sibilitatis exigentiam : honesta vero Domina

§ v .
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Margaretha eius consors, seruitrix  vtpote I l 
lustrissimorum ac Charissimorum Liberorum 
nostrorum , eisdem Liberis nostris sedulitate 
indefessa, et sincero animo exh ibu it, et vel 
in  praesentiarum  exhibet. Cum ig itur ex eo, 
tum  vero supplicatione nonnullorum fidelium 
nostrorum  apud nos pvopterea in terueniente. 
Domum illam  ipsius Stephani Ragusei, quam 
idem  ex opposito Ecclesiae Sancti Jacobi, in 
Villa nostra Zentk Jakabfalwa vocata, ad Car 
strum nostrum veteris Budensis perlinente, a 
fundam ento erigi et aedificari pro se, et libe
ris suis fec it, simul cum orto circumjacente, 
ac piscina in  eodem hab ita , m inori sim iliter 
ortu lo , pro croco duntaxat, *) in ter duas vias 
communes exstructo , ab omnibus T ax is , et 
Censibus nostris tam ord inariis, quam extra
o rd inariis, ac aliis etiam quibusuis oneribus, 
ratione eiusdem Domus, et aliarum praescripta
rum  hereditatum  nobis p roueniendis, a modo 
in  perpetuum  exim endam , et libertandam  du
xim us ; Annuentes eidem Stephano in su p er, 
e t heredibus suis vniuersis ex gratia nostra 
speciali, et concedentes: v t a modo deinceps 
singulis annis Decem vasa vinorum forensium 
ad ipsam Domum induci, atque istic annua- 
tim , et solito more educillari facere, pro nutu 
su o , libere possit et valeat. Imo eximimus et 
libertam us, annuimus et concedimus praesen
tium  per vigorem. Quo circa Vobis Fidelibus 
nostris Magnifico Benedicto de Batthyan mo-

A ' Sáffrány termesztésnek szinte Urbariális 
adózásra felemelkedett volt közönséges űzésé- 
ről Magyar Országban olvassad az 1832. évi 
Tudományos Gyűjtemény VI. kötetét 75 — 78. 
lapon.
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derno, futurisque Thesaurariis nostris , item  
Dicatoribus e t Exactoribus quarumcunque Ta- 
x arum , seu Contributionum  nostrarum , et 
aliis etiam  quibusuis Castellanis ét Officialibus 
nostris de Castro Veteris Jiudensis, praesenti
bus scilicet et fu tu ris , praesentes v isu ris , ha
rum  serie firmiter m andam us, quatenus a mo
do deinceps praefatum Stephanum Raguseum , 
aut heredes et posteritates su as , ratione prae
scriptae D om us, et aliarum  praedictarum  he
reditatum  suarum , ad aliquam solutionem Ta- 
xarum , seu Contributionum  nostrarum , et Re
gni nostri a rc tare , seu compellere, aut propte- 
rea ip su m , vel heredes suos im p ed ire , tu r
b a re , m olestare, aut quouis modo damnificare, 
nullo vnquam tempore praesum atis, et insuper 
singulis, v t praefertur, annis, praescripta Decem 
vasa vinorum , in ipsa Domo libere et pacifice 
ipsis educillare perm ittere , et perm itti facere, 
modis omnibus d e b e a t i s ,  et  t e n e a m i n i ,  
et aliud nullo modo facere audeatis , praesen
tes vero , quas secreto sigillo nostro: quo, v t 
Rex H ungáriáé , v tim u r, im pendenti commu
n iri fecim us, post earum lecturam , semper 
reddi volumus et mandamus Praesentanti. Da
tum Budae feria quinta proxima post Domini
cam Quasi modo. *) Anno Domini Millesimo 
quingentesimo septimo. Regnorum nostrorum  
Hungáriáé etc. Anno Decimo septim o, Bohe- 
miac vero Tricesimo septimo,

A’ Nagy Métóságú Curia Leveles Tárából.

E ’ levél bizonyságtétele szerént tehát Szent- 
Jakab-Falva az Ó Budai Várhoz tartozott.

*) Az az 14. Áprilisban.
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S z e n t  H á r o m s á g - V á r o s á r ó l .

E ’ Város a’ mái Landstrassen-nek éjszak i 
részét lepte el X II. században II. Geyza K i
rály nevéről Forum Gey m e ; az az Geiza Vásár - 
hely-mii neveztetett. Palóczi László Ország 
Bírája szerén t, k i 1465. évi levelében így széli 
az Ö Budai E kk lésiárél: „Quod — ydem dó- 
mini Praepositus et Capitulum habeant quod
dam tributum circa calidas aquas superiores 
Budenses in portu Danuby, in Comitatu Pili- 
siensi habitum , quod quondam Excellentissi
mus Princeps Dominus Geysa Secundus Rex 
Hungáriáé, inter alias donationes suas, in per
petuam eleemosynam praefatae Ecclesiae eo
rum dedisset (114S. évben, lássad II. Geysa 
K i r l y  adomány levelét Péterjfy Károlynál 
Conci/. P. I- pag. 128.) quodue Tributum Fori 
Geysae vocaretur.“

Későbben Hospitaláriusoknak Szent Há
romság dicsőségére épült Tem plom áréi, Oppi
dum Sanctae Trinitatis, m agyaréi pedig Fel
ső- Víznek, Fel-hévíznek hívták; hogy az Al- 
hévizi Buda Városának részétől Szent Ersehet 
Falcától megkülömboztetnck. Szent Margit 
Életében 334. lapon Pray Györgynél ezeket ol
vasom: „Vala némely tyzielenden hazy atya, 
Budának (a ’ mostani Budának) mellette fe l-  
heuvizel, kynek vala neve Boch.(í és a’ 344. la
pon: „Vala egy gyermek fel-heuvyzet, hog ky 
kor sagos vala.“

’Sigmond K irály ezt a’ Hospitaláriusok 
Monostorát Prépostságra emelte, és Kanonokok 
Collcgiumával d iszesite tte : ,,Praepositura et 
Collegium Canonicorum Ecclesiae Sanctae Tri-

$. VI.
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nitatis de Superioribus calidis aquis Budensi- 
b u s Ez k némelly diplom ának szavai. — 
Oláh Mihlós Hungária et A ttila  czimű könyvé
ben pag. 22. „Paulo longius, ú g y mo n d ,  Bu
dam versus (a ’ mái Buda felé délre) est aliud 
Oppidum Sanctae Trinitatis , quod Hungarice 
Felhévíz vocatur, collegiata Ecclesia , et ther
mis, eleganti domo conclusis, pariter inclytumN 
Noha pedig Bonfin szerént Dec. II I . Lib. IV. a’ 
mái Budának részeihez szám o lta tn ék : „(\uum 
ad Budam Veterem pervenisset {széli Szeech 
Tamásról, k i 1440. évben Lengyel Wlászló 
K irály ellen Buda várát ostrom olta) Suburbium 
Notiae Budae, quod ad calidas situm est, et 
Felhévíz nunc Scythice nominant, nullo metu 
remoratus adoritur“ még sem függött az Anya 
Városunknak Tanácsától; hanem különös jussú 
Város volt. II. Ulászló K irály engedelméből 
tulajdon Pecséttel is é l t , m ellyen Három fejér  
Liliomot, a’ tellyes Szent Háromságnak je lé t 
viselte.

Régi állapotja felöl meggyőzhet bennün
ket e’ küvekezendő utazók számára 1478. költ 
L evél, mellyből nyilván k ite tszik : hogy nem 
csak tulajdon Tanácsa, hanem különös szabad
ságai is va lának :

Vniuersis et singulis T heloniatoribus, eo- 
rumque Substitu tis, vbique constitutis et exi- 
stentibus Nicolaus Prouisor Curiae, Praeposi
tus Ecclesiae Sanctae Trinitatis; Iudex , Ili
ra ti , ceterique Ciues de Superioribus Calidis 
Aquis Budensibus: D om inis, F ra tr ib u s , ac 
Amicis honorandis, salutem cum honore. Cum 
nos per Sanctos et praedecessores R eges, non
nullis libertatum  praerogatiuis simus amplissi
me decorati et do ta ti; tamen inter cetera: qui



48

ex nobis pro acquisitione victuum , in tra  am 
bitum  Regni Hungáriáé proficiscerentur, nul
lib i aliqua tribu taria  exolutione tenerentur; 
quae quidem libertates et per Serenissimum 
Dominum Matthiam, Dei g ra tia , Regem H un
gáriáé, ßohemiac etc. existunt confirmatae, et 
roboratae; quarum quidem nostrarum  L iberta
tum, quo supra concessarum, confirmatarum, et 
roboratarum  ( tenore) Vobis obuiare consenti
entes, Vestras easdem Dominationes, F ra tre s , 
et Amicos d iligenter rogamus: quatenus, dum et 
quando nostri homines, seu homines eorundem 
cum praesentibus, ac rebus eorum propriis per- 
uenerin t, et litteram  Regiae Maiestatis super pre- 
m issis emanatam porrexerin t; sine omni tr i
bu taria  so lu tione, ac denarys nauigalibus, 
prout propriis ex suis rebus et bonis, pacificos 
p e rm itta tis , et perm itti faciatis-' et si homi
nes nauigales , aut naues habeant appreciatas, 
communi iu s tid a  vestra requirente, vestrum 
ius expostulare habetis, scientes in maioribus 
Vestras Dominationes, et Amicitias fauore com- 
p lacen : confoueri. E x Superioribus Calidis 
Aquis Budensibus, in  festo Apostolorum Sy- 
tnonis et lude Anno Domini millesimo Qua
dringentesim o Septuagesimo octauo.

Az eredetiből, melly a’ Magyar Királyi 
Egyetem,Könyvtárában vagyon. Ezt is (3 Nagy
ságának F -T .Fejér György Prépost Urnák igye
kezeteim  Elősegétőjének köszönöm-

Régi állapotját felvilágosíthatja ez a’ czik- 
kely  i s , m ellyet a’ Budaiak hajdani Statútu
maiban olvasom : Der Creuziger von der hei
ligen Driualtigkeit auJjF dem aigen hatt sich 
m itt rusers herrn des khunigs ( Sigmund)  willen
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verpuntten vnd verpriefft, das er kernen /re m i
den wein wol leit gehen, noch auch seiner hűi
den keiner wider der S ta tt freytumb, dan in 
eitlem anigen haus vncz av/fiij. thawssent aimer 
in mancher Kuffen. Darumb sol er kein Kuffen 
grosz noch klein nit widerlegen an des S ta tt
mannes der darczu geseczt wirt mit wissen, 
werden selben wein verpeczin vnd czeichen sol, 
vnd was anders geschieht, das mag man in 
auff die erd schlaén, oder gar nemen, noch 
der prieffen sag.“ —

K ét Ó Buda V árosának, Szent Jacob Fal- 
vának, és Felhé víznek m int annyi különös he
lyeknek volt régi á llap o to k a t fölvilágosítván: 
és 0  Budáról kezdvén Pestig sétálván, Pestre 
m ondom , és nem Budára é r tü n k , ha szinte 
Dunán sem keltünk  á lta l; annak okáért szál
lók ezentúl Pest Régiségeiről.

§ VII.

P e s t  V á r o s á n a k  e r e d e t e .

Béla k irá ly  névtelen Jegyzője után tudjuk, 
hogy Pest X. században már főn állott. H ite 
léről józanon nem k é te lk ed h e tn i; m ert maga 
mondja magáról Élőbeszédében: melly nagy szé
gyenére válna a' Magyar Nemzetnek, ha ere
detét , és vitéz te tte it agg regékből, vágy 
csacsogok dáliáiból hallaná. O tehát annak 
nagy részét, a’ m it Fő Vezéreinkről főijegyzett, 
m int Királyi Jegyző, Oklevelekben, és régi Jíro- 
nikákhan olvasta. De ha ezt sem tette volna, 
már csak azért m inden Magyar írónál hiteles- 
sebb > mivel azok között leg e lső , és leg ré-

4
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gibb; következőleg Ö m ár a’ szájról szájra 
m aradott hagyományokból is többet tudhatott 
H azánknak volt régi állapotja felől, m int az 
utána következett írók.

Szokása el m ondani, melly Város m ikor, 
mi alkalom m al, 's k i á lta l.ép ítte te tt Fő Vezé
reink a latt?  H a könyvecskéje nélkül szűköl
ködnénk , Kontáron, fíors, liars, Fala, Sár
vár , Csatiad, Tass, Örs, és több más Várak 
és Városok eredetéről semmit sem tudnánk. *) 
A’ m ellyek pedig dicső E leink’ ide jö ttükkor 
m ár fen á llo ttak , azokról csak alkalommal 
szó ll, ’s ha semmi ok elő nem adta magát; ró
luk em létést sem tészen , m in t: Esztergomról, 
Vissegrádról, Neogradról, ’s más több helyek
ről , noha ezek a’ Városok a’ Magyar Nem zet’ 
ide jötténél sokkal régiebbek. Énéi fogva a’ 
XLVI. Részben a’ Rákos mezejére vezetvén, 
cs a’ Magyar réven a’ Dunán által keletvén 
vitéz Ő seinket, szinte mélyen halgat Pest Vá
rosáról: „Du.v Árpád et omnes sui primates, 
egredientes de Insula (C hepel) castra metati 
sunt vitra Surcusar (Soroksár) vsque ad fluui- 
nm Racas, et dum vidissent , quod rudique tu
li essent, nec aliquis eis obsistere valeret, tran
sierunt Danubium, et portum , viri transitum 
Jecerunt, portum Moger nominaucrunt, eo, 
quod septem principales personae, qui Hetumo- 
ger dicti sunt, ibi Danubium transmigrauerint. 
Transito Danubio, castra metati sunt i uria 
Danubium, vsque ad aquas calidas superiores 
— Secundo autem die, dux Arpad et omnes sui 
primates, cum omnibus militibus Hungáriáé,

•)  Olvassad a’ XV. XXVIII. XX. XXI. XXII. 
és XXXIV. Ítészeket.



iulrauerunt in duitatem Athilae regis.“ — Ez 
az által kelés történt 900. év tájban Arnulf 
Császár holta vtán Luitprandus bizonyság té
tele szeréut Lib. 11. Cap. I. „Primo tnortis 
huius (A rnulphi) uatiqne eins (X udouici) or
dinationis anno, Hungari permagno collecto 
exercitu, Morauanorum gentem , quam virtu
tis eorum adminiculo R ex Arnulphus subdide
rat , sibi vendi eant, Bojoariorum etiam fines 
occupant, castra diruunt, Ecclesias consum
mant , popidos iugulant “

Hazánk némelly Tudósai Anonymusnak ez 
alkalommal Pest nem em lítését arra veszik , 
hogy e’ Város ako r, midó'n tudniillik  Őseink 
Arnulf Czászár holta után általkeltek  a’ D u
n án , még nem áll vala; mert azt m ondják, ha 
azon időben m ár nevezetes lett volna, emlé
kezne ró la , mivel Gcographiai tudom ánnyát 
némellyek feleslegnek is vélvén, annak régi
ségét kétségbe hozni, ’s tagadni akarják . — 
De eből, gondolom, Pest nem létét még nem 
következtethetjük; m ert Pest a'hor szigetben 
lévén ’s talán lakositói, k ik  vitéz Őseink elől 
m egfutam odtak, *) pusztán hagyatván.- Árpád 
pedig Rákos mezejére telepedvén, Pestnek em- 
létésére Anonymusunknak oka nem volt. Ii. 
Geyza k irálynak 1148. évi adomány levele sze
ré n t ,  mellyben Péterffy Károlynál Concil. 
Hang. P. I. pag. 128. többi között ezeket ol
vasom : „ Totius Regni mei consensu, pro pe
titione Miko , eiusdem loci (az Ó Budai) Prae-

*) Anonymus a’ XLVI. Fejezetben, elmondván, 
hogy Árpád általkelt a’ Dunán, hozzá teszi: 
E l hoc audito, omnes Romani ( i Morvái TátohJ 
per terram Pannoniae habitantes, vitam fu g a  
scruauerunl
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positi, tributum fo r i Oeisae, et tributum por
tus Pest, et Kerepes eidem Ecclesiae — con
donare curaui,, hajdan Pestet a’ Duna körül 
folyta. De Geyza szovait nem ügy értem , 
m intha Kerepesnél folyt volna a’ Dunának egy 
ág a : hanem : hogy Pesten tú l folyt ágának ré
ve Kerepesről Portus Kerepes-nek neveztetett. 
H a ez így nem v o lt, Kerepesnek hajdan a’ 
Duna parton keletett állami; a’ m it azonban be 
nem bizonyíthatok. Szerdahelyi Gábor Cele
brium Hungáriáé Vrbium et Oppidorum Topo- 
graphiájában, melly 4. rétben 1702. N. Szom
batban k inyom tattato tt, Pestet a’ 42. lapon 
nyilván szigetbe helyhezteti. „Pesthum Libera, 
Jlegiaque Ciuitas *— quadratae form ae , ambi
tu circumdata, Danubio vtriuque coniuncta.“ 
Szigetben láthatni Pestet még Kel Mátyásnál 
Notit. Hung. Nou. Tom. III. ad pag. 23. Mi- 
kovinyi Sámu által készített füldabroszon is.

Rombardi Mihály Topographiájának k ia
d ó ja , az 1750. évi nyomtatásban Ó Rudat Leí
rásában a ’ 177. lapon l)  jegyzet a la tt, Anony- 
musnak e’ me szovaira: „ transierunt Danu
bium , et portum, vbi transitum fecerunt, por
tum Moger nominaueruntlt illyen észre vételt 
te t t :  „ Ferunt, hunc (Portum  Moger) respon
dere loco , vbi mobili ponte jiauali, hac aeta
te transmittunt Danubium, qui Pesthino Ru
dam petunt N  (E z  a’ tajélc épen a’ Rudai Ta
bánnak felel m eg; m ert ez előtt a’ repülő híd 
valamivel leljebb a’ Pesti Kishíd útsza erán- 
nyában á llo tt, ’s 17G7. évben hajó híddal cse
ré lte te tt fői: a’ mostani helyére pedig 1788-ban 
té te tett áltaQ De Anonymus azt a’kelőt, a hol 
Őseink által kelést tettek, nyilván Portus Mo- 
ger-n ek , az az Magyar Révnek hívja ; c’ név 
szeréut pedig a’ Portus Moger nem Pest, ha
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nem vagy Káposztás Megy er, vagy pedig Pócs 
Megyer lenne. — Keza Simon ellenben Pesten 
és Hont Vármegyében fekvő Zob helységnél 
keleti által Őseinket a’ D unán; de ükét nem Ő 
Budára Etele Várába, hanem egyenesen Szé
kes Fejér Várra vezeti mondván: ,,Egressi er
go vexillis erectis, cum vxoribus, liberis, et 
armentis Danubium in Pest, et in portu Zub 
transierunt — E t cum transmeato Danubio 
Pannoniam introisset ipse Arpad in loco illo 
fix it  tabernacula, vbi modo Alben civitas est 
f  undata.“ Chron. II. Cap. I. Kéza szerént Pest, 
mivel azt nyilván megnevezi, akor m ár fon 
állo tt; ’s igy ő Annonymussal megnem egyez. 
Túróczi P. II. Cap. III . el halgatván melly he
lyen keltek légyen által E ldődeink a’ D unán , 
Árpádot Kéza Simon után szinte Fejér - Vár 
felé ind ítja : „Arpad cum ceteris Hungaris, ca
stra fix it  in monte Noae prope Albam.“ De a ’ 
Hunokról szóltábau P. II. C. X I. azt m ondja, 
hogy Buda alatt keltek  volna által a D unán: 
„Transito itaque infra Sicambriam Danubio, 
in ea parle , vbi nunc villa Kelenfewld locata 
est (propter quod et eadem hoc vocabulo deno
minata dicitur), irruerunt tandem hostilem su
per exercitum, in campo secus duitatem Poten- 
tianam.“  Túrázd Krónikása Hunokra nézve 
el nem tévedett; m ert eben is Keza Simont 
követte: Kézának szovai Chron. I. Cap. I I .  
e zek : „noctis silentio super vtres Huni Danu
bium in Sicambria transierunt.“ — Turóczival 
Hunokra nézve meg egyez OláJt Miklós Hun
gária et Atila czíimí könyvében Lib. II . Cap. 
I. pag. S8, Werantz Antal pedig Kovachich 
György Úrnál Scriptores Minor. Rer. Hungar. 
Tom. II. pag. 133. hasonlőképen Kelenföldön 
szállítja által vitéz Őseinket a’ Dunán. ím e
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sorban m ind meg neveztem a’ régi író k a t, k i
ket csak ősm erek; hogy valakit közülük, ha 
Pest eredetét felvilágosíthatná, el ne halgassak ; 
de egyik ellene mond a"m ásiknak, ’s encl fog
va velük Pest eredetének visgálásában nem 
boldogulhatunk.

H átra van még a’ Kelenföld el nevezésnek 
meg fejtése, vallon a’ Szent Gellerd Hegye 
alatt lévő térség a’Magyar Nemzet it t  által ke 
lésétől v e tte -é  eredetét! hogy enek is tudván 
származását, lássuk mennyire lehessen Túróczi- 
nak , és követöjinek eben-is hitelt adni. — Sz. 
Gellerd Biographusa, a’ k i X I. században é lt, 
ezt a’ teret nem Kelenföldnek, hanem Kre en- 
feldnek ír ja ; ’s mivel több le másolt régibb 
Diplomák e’ tájékot hol Creinfeld, hol Kreen- 
felduek nevezik; gyanítottam , ne talán a’ Le
gendának, vagy pedig ezeknek a’ Diplomáknak 
Leíróji változtatták el Kelenföld nevét; azért 
m inden kétség elhárítása végett levelemmel meg 
kerestem  N. Méltóságú és Fő-Tisztelendő Ko- 
pátsy Jósef Ur O Excelenciáját: méltoztatna 
a’ Veszprémi Püspökségnek Leveles Tárában 
m ind azokat a’ D iplomákat főikerestetn i, mel- 
lyekben ez a’ név elő fordul, ’s azt az eredeti 
írá s  módja szerént számomra kegyesen 
k i íra tn i. Válaszolt Ő Exceltenciája, és a’ k í
vánt kivonatot T. T. Tarródy Lajos Úr több 
Ns Vámegyéknek érdem es/Táblabírája, ’s a’ 
Veszprémi Ns. Káptalan Ügyvédje’ tulajdon 
pecsétje alatt kegyesen Budára meg küldötte; 
a’ T isztelt Ú rnak kivonatja szóról szóra e z : 
Infrascriptuspraesentibus recognosco, quod ad 
— D. Josephi Podhradczky — requisitionem, 
excussis in Archiuo V. Capituli Veszpritniensis 
existentibus Litteralibus Instrumentis, super 
Decimis inter Episcopum Veszp rémien sem, et Ab-



batem Belaefontis de kelenfeJde, specifice vero 
bereu fehle antiquitus qualiter orthographic e 
scriptum sit í  de Annis subsequis sequentia de
prehenderim :

De Anno 1269. vbi Bela IV . ademptas De
cimas Budenses, eius temporis Episcopo Vesz- 
primiensi restitu it, haec habentur: Ecclesiam 
beati Gerar di, quae exist it in Kreynfeld ob re
medium animae, Monasterio Belaefontis dona
tiimus.

De Anno 1291. in L itteris , quae Indorsa- 
tam praeferunt .• Ratione Decimarum Kelen
felde Gerardi Episcopi Budensis limitatio in
ter Episcopum Veszprimiensem, et Abbatem Ber 
lae fo n tis , sic scribitur: Kleenfeuld.

De Anno 1295. Kerenfeld. De Anno 1298. 
Creenfeld. De Anno 1302. Kereinfeuld.

Signatum Veszprimii die 11. Aprilis 1830.

Ludouictis Tarródy m. p.
-jp Tabulae Judiciariae Assessor, et V. Ca-
J • O  • pHuli Veszprimieusis Fiscalis, ac simul 

Juratus Notarius.

Most már azt is bizonyossal! tu d v á n , m i
kép írato tt hajdan ez a’ n é v ; azért a’ lemá
solt Okleveleknek i s ,  m ellyekben elő fo rdu l, 
bátran hitelt adhatunk. IV. Béla k irá lynak  
1236. évi diplomájában F . T. Fejér György 
hrnál Cod. Diplom. Tom. IV. Vol. I. pag 61. 
,)C reyufetdB uda  Városának 1367. évi levelé
ben szinte , ,Crainfeld“ tehát tud juk  melly né
ven hívták e’ térségét Tatárjárást meg előző
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időben , ’s m ikép nevezték azt még XIV. szá
zad vége felé - is ; következőleg a Kelenföld 
elnevezés a* Kreen , Krayn , Keren ’s a’ t. né
m et szóból e red e tt, *) és Túróczi koránál nem 
igen régibb lé szen ; m ert nyilván m ondja: 
„Propter quod (tu dn iillik  az általkelés m iatt) 
et eadem (villa kelenfeuldj hoc vocabulo deno
minata dicitur.“  — Ezekből tehát látn i való, 
hogy sem a Szent Geltérd hegyét Kelény hévíz
nek^ sem a’ Tabánt, vagy az alatt lévő térsé
gét Kelény földnek nem nevezhetjük.

H allo ttuk: hogy Anonymus 900. dik évre, 
m időn Rákos mezejéről által keleti Őseinket a’ 
D u n án , Restet nem em lé ti: Keza Simon ellen
ben  az t nyilván m egnevezi; már pedig ha Pest 
későben épült volna, és Magyar eredetű Város 
len n e , Anonymus az LV II. Részben, mellyben 
Pestről első endetest tészen , szokása szerént 
szóllana eredete fe lő l, sőtt építőjét is meg ne
vezné; de 957. —* 971. év tajra szóltában Pest
nek eredetét elhalgatván, csak futólag m ondja: 
hogy Taksony Fejedelem Pest-Várát egyéb szá
mos helyekkel a' Rulgár Főidről nagy sereg Is- 
maélitákkal hozónk költözött Billa és Baks 
testvér f ő  nemeseknek ajándékozta; ’s hogy  
ugyan ezek népségüknek két részét Pest- Vár 
jobbágyaivá tették .“ Tehát Pest a’ Magyar Nem
zet ide jö ttekor m ár főn állott. — Régibb létére

*) Úgy vélem , mintha a’ Creynfeld ’s a’ t. né
met el nevezés némelly Chriemhild nevű Bur
gundi aszszonyságrol költsönöztetett volna, 
kit Das Lied der Niehelungen esmeretes rego 
Elzelburgba szállít ’s a’ t. «Széli róla Kezű S i
mon is (Jhron. Lib. I. Cap. IV. különüssen pe
dig a* Kelenföldét Crumhelt-nek nevezi.
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mutat Sláv neve is „Pescht, úgy mond Engel 
Keresztelj/ Úr Geschichte des Ungrischen Reichs 
iVien 1813 II. B. S. 82. wie es eigentlich heisst, 
vom Alt-Slavischen Pescht, bedeutet einen 
Ofen,“ ’S valóban Pescht nek hívja a’ kemen- 
t y.ét [X. században élt, ’s még dicső E leink’ ide 
jö ttök  előtt SGS-ban meg halt Szent Cyrillus, 
különösen Dániel Prófétának III. Részében; 
ő tudniillik a' Sláv Nemzetet Keresztény hitre 
té ré tvén , számára le is fordította Szent írás
nak nagyobb részét, a’ m it a’ Tudésak sem ta
gadnak : a’ fölhozott Részben 6 versben, a’ há
rom Zsidó ifijakról, k iket Nebukadnezár az égő 
leementzébe vettetett, e’ kép fejezi k i magát: 
J ’síse ne poklom le sza, vtoj tsasz werszeni ba
dete V pests ognern gorjastuju“ az az Ha pedig- 
valaki nem imádja le-borulván (a’ bálványt) 
azon órában az égő kementzébe vettetik. Énéi 
fogva te h á t, ha Pest valóban Sláv szó, a’ 
min többé okosan nem kételkedhetünk , kö
vetkezik , hogy maga a’ Város is Tót e red etű , 
’s így Taksony Vezér alatt 947. — 971. tájban 
nem épült, hanem régibb; tovább, hogy ha 
a kementzét Hazánknak némelly táján való
ban Pestnek neveznék, ebéd csak az követ
kezne, hogy ez a’ szó is a’ Tótokról ragadt a’ 
Magyarokra.

Fontosabb lenne Pest eredetének fülvilá- 
gosítására nézve, ha ki tapogathatnánk, mi 
adott légyen okot a’ Tótoknak ere az elneve
zésre? T. T. Jankovich Miklós Úrral a’ Magyar 
Szó Nemzésében a’ 71. lapon úgy tapasztalom , 
m intha Szent Gellérd Hegye vévődött volna 
Kementze értelem ben, m ellyhül, m in teg y  tü 
zes kementzéből csurog a’.forró v íz; nem pe
dig a* mész égető kementzék, a’ m int Oláh 
M /llas írja. T isztelt Jankovich Urnák észre

x 4 *
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vétele valóban igen helyesnek látszik lenni, és 
h ih e tő , hogy a’ Tótok Szent Gellérd Hegyét 
ez oknál fogva nevezték P estnek ; így legalább 
az Ó Budai és a’ mái Császár Jangyabb fürdő
k e t ,  az i t t  csurgó melegebb vizektől meg kü- 
lüm büztették. — Ere az esetre a' Budai ré 
szen lévő Pest régibb lenne, és a* mái Pestre 
erői vévődütt volna által a’ Pest elnevezés. \S 
ha ez úgy van . akor meg engedem, hogy a’ 
m ostani Pest Taksony alatt ép ü lt; m ivel, a’ 
m in t alább látni fogjuk , határának nagyobb 
része úgy is a’ Budai félen vo lt; minthogy 
Dunán in n e n , s Dunán túl lévő Pest egy Vá
ros vala. —  Tudnillik  a ’ Bulyár földről jö tt 
nemes em berek a’ mái Pestet fekvése m iatt al~ 
kalm atosabb helynek látván lenni a’ kereske
désre a’ hegyes Budai részen álló Pest városá
n á l ; a’ D una bal partján telepedtek le , és az 
ott á-Rálok készült Várost, mivel a’ Budai ré 
szen lévő Pestnek hat-áran feküdt, hasonló-ké
pen Pestnek nevezték, ’s ez az oka lehet, hogy 
eredetét elhalgatta Anonymus; m ert a’ mái 
Pestet nem nézte különös V árosnak, am int 
valóban nem is v o lt, mellyet az-után nekik  
ajándékozott Taksony az it t  volt várral egy
ü tt. „De terra Bulár, úgy mond Anonymus 
az LV II. Részben, venerunt quidam nobilis
simi domini, cum magna multitudine Hismae- 
litarum , quorum nomina fu eru n t: Billa et 
Bocsu , *) quibus dux (Tocsun) per disersa lo-

*} Billye e's Bocsa Helységek máiglan is főn 
vannak Pest Varmegyében. Eszre kell itt 
vennem: ha mind a’ két Duna partján lévő 
Pest már akor nem egy város vala, mosta
ni Pestet Billye és Bocsa fő nemes emberek 
inkák tulajdon nevökről nevezték volna e l,
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ca Hangar or um condonauit terras, et insuper 
Castrum, quod dicitur Pest, in perpetuum con
cessit. Billa vero ei fra te r  eius Bocsu, a quo
rum progenie Ethey descendit, inito consilio, 
de populo secum ducto, duas partes ad serui- 
tium praedicti castri concesserunt, tertiam ve
ro partem, suis posteris dimiserunt.“ — Igen 
helyesen magyarázza Anonymus szovait Engel 
heresztely Ur Históriájának I. Részében a’ 96. 
lapon: ,,Schon Taksony hatte angefangen ein
zusehen, dasz die beständigen Kriege undStrei- 
fereyen den Stamm der Nation zu sehr Ver
dii unten: er berief neue Pflanzbärger, maho- 
medauische Bulgaren aus der asiatischen Bul- 
garey. IsmaelUer wegen ihres Muhamedismus: 
Chalisier *) wegen ihrer Sitze an der Mündung 
dar FVolga ins Caspische ( Chwalinskische)  Meer, 
und Bessarmeuier (Böszörmény) ebenfalls we
gen der Nähe ihres Vaterlandes an Armenien, 
genannt. Diese Ismaeliter, fü r  den Handel 
sehr eingenommen, wählten sich zu ihrem Haupt
orte das heutige Pesth, als einen zum Handel 
sehr bequemen P latz; und Billa und Bocsu, 
ihre Anführer, wurden erbliche Obergespänne 
des Pesther Cornitats, unter den Bedingungen, 
wie andere“ az az, hogy Pest Vármegyének 
csak egy harmadát b írják ; két része pedig a*

hogy sem az esmeretlen nevét meg hagyják. 
Azonban senki se gondolja hogy Pest talán 
Szerecsen szó; mivel P. betű nincsen az Arabs, 
Szyrut j Zsidó és Chaldeus nyelvben.

*3 Kétségen kívül Kalló és Kálóz nevű Hely
ségek ő tülök vették nevezetüket. Olvassad 
lle'vay János Miklósnak illy czímű Munkáját: 
Antiquitates Literaturae Hungaricue. 29. §. 
34. lapot.
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Fejedelm i legyen. Gyönyörűen meg egyeznek 
Anonymus szovai Kálmán k irá ly  türvénnyével:
„Quisque Comitum in Comitatu suo, tertiam  
rbique partem habeat de tribulo. Rex vero ad 
plenum , de tributo omini um , similiter duas 
partes habeat/' IJecret. Lib. II. Cap. 78. — és 
II. András arany bullájának 29-dik czikkelyé- 
Yel , ,Comites iure Comitatus sui tantum f  ruan
tur : cetera ad Regem pertinentia ; scilicet ci- 
briones, tributa, bones, et duas partes Castro
rum Rex obtineat.“ Anonymus tehát hiteles 
író ; m ert H istóriájának nagyobb részét Tür- 
vénnyeinkből, ésOkleveleleinkből bebizonyít
h a tju k ; várja is a’ H aza, hogy a’ Magyar Tu
dás Társaságnak Valamelly T agja, ót a’ ha
mis vádtól meg ménesé.

Nem-de Ismaelitukról, k iket Turótzi Kró
nikása a’ II. Rész’ X X II. Fejezetében Sarace- 
nusoknak is nevez, nyilván szóllanak nem csak 
a’ Váradi Regestrum §• 38. 41- és 192. — de 
még Törvénnycink is ; különösen Sz. László 
I ív. 9. Fej. és Kálmán I. K. 46. 47. 48* 49. 
Fej. és a’ Zsidóktól Sz. László í. K. 1.0. Fej. 
Kálmán 1. K: 74. 75. II. K. 1- 2. és 3. Fej. II. 
András arany buüájánnak 24. czikkelyében 
szem látomást meg külömböztetnek. Péterfy 
Károly Concil P. í. ]>ag. 19. ,,Lsmaelitae iidern, 
úgy m ond, qui Mahumetani.li De mind ezek
ből diplomatice m égnem  bizonyos, hogy Pest 
valóban Jsmaelitáiínak , avagy Saracenusoknak 

\gyarm atja ; azok’ kedvükért te h á t, kik neta
lán Auo/ty másnak hitelén kételkednek , ide 
szerkesztem H I Honorius Pápának bulláját, 
m ellyból látni való, bogy II. András K irály  
Szent Földre indu ltában , Jolánta h itvesének, 
többi között a’ Pesti Szerecsenektől já r t  jőve-
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delnWt ára az, restre hagyta, ha «aráud.dc- 
sága alatt halála történne:

Honorius Episcopus Senius Seniorum D«i, 
Jolántae Hungáriát: Reginae illustri salutem, 
et apostolira»! benedictionem. Justis peten
tium precibus dignum est nos facilem praebere 
assensum; et si vota pia a rationis tramite non 
discordent, effectu prosequente, complere- Cum 
igitur charissimus in Christo filius noster An
dreas Hungáriáé Rex Illustris profecturus ad 
terrae sanctae subsidium, de assensu suorum 
principum nrdinauit: vt si cum naturae debi
tum soluere in peregrinatione contingat, tu prn 
octo millibus marcarum argenti, in quibus no
mine donationis (dotis) propter nuptias, tibi 
tenetur, sales, qui per Mar usi um descendunt, 
percipias, et p r o n e n t  us S a r a c e n o r u m  
de P e s t h ,  ac Comitatus de Budeir (talán 
Budrug) quousque tibi sii de praedicta summa 
pecuniae plenarie satisfactum. Et si, postquam 
tibi praedicta pecunia soluta fuerit: volueris 
in Hungária remanere, quandiu vixeris, red
ditus habeas  Comitatus praedicti; idem Hex 
nobis humiliter supplicanit, vt lmiusmodi or
dinationem apostolico dignaremur munimine 
roborare Nos ipsius, et tuis precibus grato con
currentes assensu ., ordinationem eandem, sicut 
proliidé facta est, et in eiusdem Regis authen
tico plenius continetur, auctoritate apostolica 
confirmamus, et praesentis scripti patrocinio 
communimus Nulli ergo omnino homunium li
ceat hanc paginam nostrae confirmationis in
fringere, vel ei ausu temerario contraire; si 
quis autem hoc attemptare praesumpserit, in
dignationem Omnipotentis D e i , ac Beatorum 
Petri et Pauli Apostolorum eius, se nouerit
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incursurum. Datum Roma« apud Sanctum 
l ’etrum , W i l l .  Kalendas Junii. Anno Secun
do.“  az az 1218.

H iteles példányból.

Úgy ám , ha Pest Szerecsenek gyarmatja 
v o lt, mondja V alaki, m iért nevezi azt Roge- 
rius Miserabile Carmen X VI. Fejezetében Né
metek Városának? „Ipse (Bela IV.) de Strigo- 
niensi et albensi duitatibus, quae ad tuam tan
tum diaetam distabant (egy napi utat akart 
mondani) exercitu congregato, coufestim tran
smit Danubium, et in magna, et ditissima Teu
tonica villa, quae Pesth dicitur, Budae opposi
ta , e.v altera parte Danubii, moram traxit: 
suos ibidem cum exercitu expectans principes, 
comites, et barones.“ Sütt már Szent Gellérd 
fíiographusa a’ Duna jobb partján lévő Pest 
részében történt csudákról értekezvén, itt Né
m eteket em lét: „ Virgo teutonica oculis caligi
nosis, tactu manuum eius, oculorum promeruit 
sanitatem.“ — Tudniillik  már fíeyza Vezér 
a latt külümbféle Nemzetek vándorlottak H a
zánkba , k ik  leginkább a’ Varosokban teleped
tek  le ; ’s így a’ Németek öszve vegyülhettek 
a’ Pesti Szerecsenekkel. Ezek későbben Val
lások m iatt ország szerte főiosztattak. Szent 
László I. K. 9. Fejezete szerént: De negotia
toribus, quos appellant Is maelit as, si post Ba
ptismum ad legem suam antiquam, per circum
cisionem , rediisse inuenti fuerin t, a sedibus 
suis separati, ad alias villas remoneantur. 
Illi vero, qui inculpabiles per indicium appa
ruerint , in propriis sedibus, aut aedibus rema
neant.“ — Állításom valósága még kitetsze- 
tőbb Kálmán K irálynak I. K. 47. Fejezetéből:
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„Unicuique Villae Ismaelitarum Ecclesiam ae
dificare, de eademque villa dolem dare prae
cipimus, Quae postquam aedificata fu e r it , me
dia pars Villae Ismaelitarum emigret, sicque 
aut extrinsecus sedeant, aut quasi mitis moris 
in domo: Mater autem nobiscum tu a , eadem
que Christi iudiuidua vuanimiter consistat.“ — 
Ezen okoknál fogva tehát nem csuda, ha Pes
ten már XIII. század közepe felé a’ Németek 
számokra és gazdaságokra nézve föllíil haliad
ig k a’ Szerccseneket>

§.  V i l i .

A’ mái  P e s t  nem é p ü l t  T r a n s -  
A q u i n c u m d ti I e d é k e i u.

E lhunyt Schőutvisner István Comment. 
Geogr. in Romanor. I t  er per Pannoniae ripam 
czinui Könyvében P. II. a’ 206 lapon oily vé
lekedésben vala, m intha Pest azon a’ helyen 
épült volna, a’ hol hajdan Rómaiak allatt Trans- 
Aquincum ( ír -V á r állo tt: Opinione mea, úgy 
mond , Castelli Románt contra Aquinci rudus 
est, quod ad Pestum e regione Aquaticae, Prae
sidiique Budeusis conspicitur. Alemini equidem 
esse, qui hos muros a.d Sigismundum Hungá
riáé Regem referant, eoque loco pontem lapi
deum strui coeptum putent. Verum nullo id 
probant documento. Hoc itaque Trans-Ayuinci 
rudas, haec nobilissimae Pestiensis duita tis  
incunabula puto. Boufinius Dec. I. Lib. I. pag. 
5. et 20. Pestum ad imitationem Paesti Italici 
dictum putat Contectura haec mihi non pe
rinde, atque Helio minium audax videtur. Pin-
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ra\ enim Pannoniae loca habuerunt illő tempore 
nomina ex Italia petita: sic Bononia, Altinum 
etc. imo ipsum Aquincum, quam prope ad Aqui
num accedit. Itaque et castrum militare, con- 
tr/a Aquincum in altera ripa positum, accipere 
potuit nomen in Italia rsitatum, quale Pest um 
fu era t, Graecis quondam Possidonia cacatum, 
in agro Lucanorum iuxta mare Tyrrhenum 
teste Ptolemaeo Geogr. Libr. III.  Cap. I. situm.“

T. T. Jankovich Miiilós Űr Magyar Szó 
Nemzésében az 56 lapon szinte illy formán 
nyilatkoztatja lei magút: „ Pestnek tája,  úgy 
ni óiul, Trans - Aquincum, a’ hol tudniillik a' 
Római excubiák tornya állott, tnelly Római 
épület maradvány járnak tulajdonítom én azon 
még egy részében fen  álló diledékeket, mellye
nen Szent János Kápolnája épit e te tt; mert 
hogy köz hírből 'Sigmond Király hídjának ál
lítsam , egy Történet író, vagy oklevél által 
sem tudósittatom. Adagok a’ düledékek is Ó 
Budán a' hé víz folyása mellett találtató Ró
mai építés, és kő fo r  ászt ás módjával egészen 
meg egyeznek.11'

Olly írott emlék kő ugyan, mellyen Trans- 
Aquincum, vagy Trans Acincum név nyilván 
előjüne, mind eddig még sehol sem födeztetett 
főt. Idatius azonban, és & Notitia nem csak 
Aquincum Városról , hanem Trans Acincum 
Véd Várról is , melly a’ Duna hal pártján A- 
quincum eránnyában á llo tt, név szerént szól
janak, A’ Noticiában ezeket olvasni róla: „Au
xilia Vigilum contra Acinco, trans in barbari
co“ — és: „Praefectus Legionis Trans Acinco.“ 
— Idatius pedig in Fastis ad au. ‘294. Constan
tius és Maximianus Consulokról szóltáfaan:
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„ífis, úgy mond» Coss. Castra fac ta  in'Sar- 
mat a contra Aciuco, et Bononia. “  Tulajdon 
neve tehát nem v o lt, hanem az innen erán- 
nyában állott Aquimcumról, Trans Aquincum- 
nak  neveztetett; következőleg: e’ Véd V árat 
Buda eránnyába (hol ez előtt Nepomucenus Sz- 
János' Kápolnája a’ Duna parton állott, de nem 
régében, midőn a’ part kövekkel k irakatnék  , 
föl bon ta to tt, düledékeit pedig m ár a’ föld bo- 

^rétja) nein hely iíezte thetjük ; m ert Ó Budának 
a vagy Aquincumnah fekvésével meg nem egy
ez. Ezen föllűl az itt Játszott düledékek e re 
detéről hitrlessen tudősít bennünket Bertra- 
don de la Brocquiére, az úgy nevezett Jó Fű- 
löjmek Burgundi llerczegnek Lovásza, k i 1433. 
évben Szent Földről Magyar Országon kérész
től u tazott, és az em létett düledékeket Engel 
Kef észt ely Úrnál ^Geschichte des ungarischen 
Reichs II. Th. S. 374. e’kép írta  le-. „Ich 
kehrte (von Ofen) zurück nach Pesth, da fand  
ich sechs, bis acht französische Familien, wel
che der Kaiser (Sigmund) dahin geschickt hal
te , um an der Donau, gegenüber seinem Pal
laste einen grossen Thurm zu errichten. Seine 
Absicht ivar, hier eine Kette zu befestigen, 
mit der er den Flusz sperren könnte. Alan ist 
versucht zu glauben, dasz er hiebey den Thurm 
von Bourgogne nachahmen wollte, der vor dem 
Schlosse I’ Ecluse sich t; *) aber ich glaube 
nicht, dasz seine Absicht hier ausführbar sey •• 
der Flusz ist zu breit. Ich hatte die Neugier-

* ) Fort de V Eelute eine enge Passage, und 
sehr wichtiger Pass nach der Schweis, zw is he a 
der Rhone, und den Schweizer Gebirgen,”  
Hübner János: Vollständige Geographie 1758. 
I. Th. S. 221.
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de, den Thurm zu besehen. E rha lle  schon die 
Höhe von etua drey Lanzen erreicht, und mau 
sah rund herum eine Menge gehauener Steine 
liegen; aber die Sache war dabey geblieben, 
weil, ivie man sagte, die Maurer, die das Werk 
angefangen hatten, abgestorben waren, und die 
überlebenden nicht soviel verstanden, um es 
fortzusetzen / '  ’Sigmond 1416. évben fordult 
meg Franczia Országban , e’kor külrié Pestre 
és Budára a’ franczia Kőműveseket, ’s így ezek 
a’dűledékek 1417. évnél nem régiebbek. Azért 
akarta  pedig ’Sigmond el zárni a’ D unát: bogy 
a' H ajók vám nélkül tiíl ne övezhessenek. Régi 
időben tudn iillik  Sz. László, és II . Geyza k i
rályok adom ánnyából az O Budai Prépost és 
Káptalan szedte Dunán a’ vámot; de későbben 
Buda m entében annyira  meg szaporodott a’ 
vám szedés , hogy azt nem csak az 0  Budai 
E k k lesia , az i t t  v o lt, és a’ Nyulak Szigetében 
élt A p á tzák : de az 0  Budai Vár Nagy, nem 
külöm ben a’ Fel-hé-vízi Prépost is szedette; 
ezért pedig sok por ’s pa tv ar, sőt gyilkosság 
is tö rtén t: annak okáért 'Sigmond a’ vám sze
désen künnyebéteni akarván , az em létctt To
rony építéséhez fogott; de azt is ,  valam int 
több máséféle in tézete it félben szakasztottá. 
Trans Aquincum Véd Várat tehát nem e’ tájoiT, 
hanem 0  Buda eránnyában kell nyomoznunk. 
’S valóban az úgy nevezett Ördög Malomnál 0  
Budának eránnyában a’ Szántók fedezték fői 
Trans Aquincum alapköveit, midőn 1812. év
ben Göttersdorffer János Pesti Polgárnak e’ben 
a’ dőlőben lévő földjét vetés alá forgatnák. Ol
vassad T. T. Haliczky Antal Ú rnak ez eránt 
közlött Értekezését az 1820. évi Tudományos 
Gyűjteménynek III . K ötetében, a’ 9-dik la
pon. „Rövid Értekezés egy Ifülcárról (de Mu~



67

nimmto Pontis) , melhj a Pesti Duna parton 
a Régi Római Aquincum , a' mostani (J^Bu
dának által ellenében á llo tt , és némelhj Vin
centia névvel megkiilömböztetett Téglákról, 
rnellyek az említett Hídvárnak Omladékáiban 
találtattak. Széli e’rdl a’ Véd Várról Miller 
Jakab Ferdinand-is Act a Litteraria Musei Na- 
tionaiis Hungarici czitnft M unkájában a’ 278. 
lapon. F/féle Véd Várak elkerü lhetetlenü l szük
ségesek voltak a’ Római Birodalom {eltartásá
ra-^ m ert a’ D una sokszor befagyván, könnyen 
az Or Seregekre csaphattak a ’ Barbarusok. Cae
sar szerint de Bello Gallico Lib. I I .  Cap. V. et 
IX . Lib. V III. Cap. IX . a’ Rómaiak H idak’ vé
geihez is illyen O rV árak a t szoktak é p íte n i; 
h ihető , hogy Valentinianus h ídja is ,  m ellyet 
Ammianus Marcellinus Hist. L ibr. X X X . Cap. 
V. éké]» em lét: ,, Valentinianus Achte um prope 
casjra commouil: nauigiisque ad repentinum 
casum commictis, et contabulato celefi studio 
ponte, per partem aliam transiit in Quados, 
e’ helyen állott.

§• ix.
Mi n d  a’ két  Du n a  p a r t o n  f e k v ő  

P e s t  e g y  V á r o s  vo l t .

Már em líte ttem , hogy Buda és Pest ere
detétől fogva egy Város volt; e’ helyen kell te 
hát állításom at bebizonyítanom : mivel csak 
e’böí m utathatom meg, m iért neveztetett haj
dan mind a’ két Város Pestnek. IV . Béla K i
rály 1244-dik évi Priv ilégium ában, mellyet 
Tatár járás után újólag adott a’ Pesti Polga-
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ro k n a k , nyilván szoll m int a’ Dunán in n e n , 
m int pedig a’ Dunán túl lévő Pestről; m árpedig  
ha Pest akor k é t különös Város lett volna, 
hogy adhat vala nekik ugyan azon egy levelet, 
holott m ind egyiknek ha m ár egy szabadságot, 
de még is k é t különös levélben kelle te tt volna 
adni. — Zápolya István Palatinus 1496. évi 
elítélő levelében IV. Béla K irálynak em létett 
Privilégium áról illy  tanúbizonyságot té szen : 
,,L it erarum per Procuratoren$ Judicis, Jura- 
torum , cet erorumque Ciuium, et Incolarum, 
duitatum  Bude usis et Pestliiensis sub vna et 
eadem Libertatis Praerogatiua vteutium , et 
gaudentium, prima Utera olint Domini Belae 
Regis priuilegialiter exorta , duplici sigillo 
eiusdem impendenti vallata, hunc tenorem con
tinebat. ‘l *) —  Secunda vero ipsarum condam 
Michaelis Ország, alias Palatini Utera priui- 
legialis ad modum libelli Budae sexto die fes ti 
natiuitatis beati Joannis Baptistae, anno in- 
carnacionis Dominicae millesimo, quadringente
simo septuagesimo septimo priuilegialiter edi- 
ia , sigillo eiusdem authentico impendenti com
munita , series iam tactarum Ut erarum dicti 
elim Domini Belae Regis praesentibus verba
liter insertarum, libertates dictorum d  n i u rii 
et Incolarum Rude usis et Pestliiensis Ciuita- 
tum eisdem innouatarum in se continebat. Et 
quemadmodum eaedem lit erae ipsius olim Domi
ni Belae Regis duas d u ita te s , ac denominatio-

*3 Béla király Privilégiumát olvashatni Kajtri-
nai Istvánnál Hist. dipt. Hung. P. I. p. 484. 
Katona Istvánnál Hist. cril. T. VI. p. 44. Ko- 
vachich Györgynél «’ régi Curialis írás módjá
nak forrnáji közölt. F. T. Fejér György Ur
nái Cod. Diplom. T. IV. Vol. I. p. 326. 'g a" t.
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nes Pesth appellatas, ruam scilicet ex tria par
te Danubii, aliam vero Minorem vitra Danu
bium habitam fuisse , et esse testabantur; si
militer etiam tenores Uterorum dicti condam 
Domini Michaelis Palatini.“ etc. Sexta nam
que earum Utera, Dominorum Praelatorum, 
Maronum , Nobilium, et Procerum huius Regni 
Hungáriáé Universorum in Pesth in conuencione 
eorum generali in festo  beati Viti et Modesti 
Martyrum, Anno Dominicae Incarnationis mil
lesimo , quadringentesimo quadragesimo sexto 
privilegialiter exorta, Sigillo communitatis 
Universitatis ipsius Regni impendenti m unita , 
habens in se series Ut erarum condam Domini 
Alberti Regis, continentes in se series litera- 
rnm condam Domini Laurentii de Hedrehwara 
Palatini, habentium in se similiter verbaliter 
tenores praescriptarum Ut erarum olim Domini 
Relue Regis, Ubertates ipsarum duita tum  Ru
ti ensis ei Pesthiensis in se seriatim continen
tium, post expressionem et declarationem li
bertatum, praerogatiuarum et exemptionum di
ctarum duitatum  Budeusis et Pesthiensis nu
mero et ordine, in eisdem Uteris Domini Belae 
contento, praedictas vtrasque duitates Pesfhi- 
eusem scilicet et Rudeusem concernere, idem 
Dominus Laurentius Palatinus adinuenisset, 
easdem ipsis Ciuibus, et duitatibus iam tactis, 
tenoreL ipsarum litérarum dicti Domini Belae 
Regis, in suis literis transcribi faciendo, eis
dem Ciuibus duxisset concedendas.11' etc.

Ha tehát IV. Béla k irálynak 1244. évi 
Privilégium a mind a két Pestet é rd e k le tte ; 
következik , hogy elejéntén valóban mind a* 
kettő egy Város volt. Sokkal világossabban k i
tetszik még állításom a’ következett történet
ből. —
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M inokutáana IV. Béla k irály  azon a’ he
gyen , mellyen mostanában Buda fekszik , V á
rat ép íte tt: „Inter alia castra., defensioni regni 
congrua , in monte Pesttensi castrum quoddam 
extrui fecimus refertum multitudine hominum 
n u m e r o s a Schier Buda Sacra pag. 10 L. Vesz
prém völgyéből Nyulak Szigetébe hozatta Mar
git Leányát az ott űjoivan állapított Monos
torba. ,, Verám ne sic videremur circa tempo
ralia intenti (úgy mond ugyan azon levelében) 
ut nostram considerationem in eis solummodo 
(az Országnak lábra állításában) habentes, a 
spiritualibus et religiosis abstracti videremur, 
insedit, non sine instinctu, v t credimus, d ini
tio , llegio cordi nostro, v t prope castrum ip
sum, in insula Danubii, Religioni satis con
grua, monasterium (templum) ad honorem glo
riosae Genitricis D ei, et Virginis Mariae, ac 
circa ipsum monasterium (templum) coenobium, 
seu claustrum, in quo Deo deuotae virgines 
Regi Regum, Virginis Filio fam ularentur, 
construi faceremus, iuxta exigentiam obseruau- 
tiae regularis. E t vt deuotio nostra Deo, quem 
latere nihil po test, cognita, etiam proponere
tur ceteris in exemplum, et in lucem profera
tur, deuntionis in subditis propagandae ; filiam  
nostram, Dominam Margarétám — in ipso coe
nobio posuimus, Deo, quoad rittet, et glorio
sae Virgini seruit u r a m És a’ Pesti hegy Új
várának piaez, avagy vásár jövedelm eit ennek 
a’ Monostornak ajándékozta: „Et quiade ipsius 
coenobii quieto statu, et conversatione tranquil
la nostro cordi insederat non immerito gratiis 
cura, inter alia, quae ipsi coenobio, seu mo
nasterio iiberalitate regia duximus conferenda 
— — dedimus et tradidimus de f o r o , seu mer
catu ipsius castri (Montis Lesliensis) ac quae-
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dam alia iura ad nos p e r t in e n t ia — F/;y más 
adom ány levelében p ed i" , melly szinte 1255. 
évben kőit: ezeket m ondja: , , J d\ruiuersorum 
notitiam volumus pervenire: quod nos tribu- 
tűnd fo r i sine solempuis, seu cotidiani in Castro 
Pest tensi, nec tton extra districtum eiusdem 
Castri, quod nobis prouenire solebat, Mona
sterio Sanctae Mariae de Insula Leporum, ad 
sustentationem sororum — donauiu.us et con
tulimus perpetuo possidendum.i'

Történt pedig, hogy ezek az Apátzák nein 
csak a’ Pesti hegy Várában tarto tt vasár jöve
delm eit: de a’ mostani Pest Városának e’féle 
vam ját is , Béla k irály  ajándéka mellett ma
goknak tulajdonítanák ; azért pörbe idézték a’ 
Polgárokat, mellyel Tamás Esztergomi Érsek 
1313. évben e kép ítélt el: „Nos Thomas — 
significamus — Quod cum inter procuratores 
Dominarum Sororum, et Sanctimonialium glo
riosae virginis de insula leporum ex vna parte , 
et inter dues castri Budensis, et suburbia eius
dem , ac de antiqua Pest ensi (érti a’ mái Pesti 
Polgárokat) ex altera contentio mota fuisset 
super eo, quod praedicti dues assererent, quod 
tributarii Dominarum eai*undem vitra id, quam 
deberent, tributum a mercatoribus exigerent; 
— contra — Udem procuratores Dominarum e(l- 
ruudem assererent, quod — in antiqua Pest, 
rei in suburbio Castri Pesthiensis, libere tri
butum a mercatoribus exigere (ipsi Ciues) non 
permitterent — Nos vero perlectis quibusdam 
litteris principalibus super collatione eiusdem 
tributi emanatis, Domini Belae quondam Mé
gis Hungáriáé — inter alia comperimur, quod 
ipse Dominus Ilex tributa fo r i slue solempuis, 
siue quotidiani, in Castro Pestieusi, nec non 
extra districtum eiusdem castri, quod eidem
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Domino regi prouenire solebat — Sanctimonia
libus praedictis, pro sustentat ioné earum, in 
perpetuam eleemosynam praebebat; et quia 
praetextu clausulae, extra districtum castri 
praedicti, dues deserere videbantur, quod in 
suburbio, et in antiqua Pesth tributum solui 
non deberet Domiuabus praedictis; nos quia 
comperimus, quod per spatium quinquaginta et 
octo annorum (az adomány tudniillik  1255. év
ben tö rtén t) et de suburbio castri Peslhie/isis
— tributum exactum fuerit in locis praedictis:
quia etiam comperimus, quod priuilegia Ste
phani (V.) et Ladislai (cuni) — Regum — 
interpretabantur illud idem expresse de Pesth 
antiqua, et de Suburbio castri Pesthiensis men
tionem facientes, quod ibidem deberet tribu
tum solvi Domiuabus aut edict is — Nos igitui----
interpretantur et exponimus, quod vbique in di
strictu Pestieusis Castri, sine in suburbio, sine 
in antiqua Pest tributum solui debeat Dotni- 
nabus ante dictis.“

Hollós Mátyás, és II. Ulászló idejében 
ism ét meg tagadták a’ Polgárok ezt az adót; 
azért Mátyás 1405. évi levelében ezeket vallja 
„Concessimus: v t — eaedem Dominae Sancti
moniales huiusmodi tributa in eisdem d u ita ti
bus (Budae et Pestini) prout prius concessa 
fu eru n t, etiam deinceps in perpetuum exigi 
facere p o s s i n t — II. Ulászló pedig 1492. évi 
levelében ezeket m ondja: „ifiadisíaus — Fi
delibus nostris prudentibus et circumspectis Ju
dicibus et Juratis Ciuibus duitatum  nostrarum 
Bude usis et Pestieusis, salutem et gratiam. 
Intelleximus ex querela et supplicatione Reli
giosarum Dominarum Sanctimonialium de In
sula Leporum, qualiter non nulli essent — qui
—  tributum eisdem Sanctimonialibus in his
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duabus duitatibus nostris per diuos Reges Hun
gáriáé in perpetuam eleemosynam saltítifere di
spositum et exigi concessum —  soluere non cu
rarent,.“  —

Már ha m ind a’ k é t Duna parton fekvő 
Pest nem egy Város v o lt, m i jussal követhet
té k  az Apátzák ezt a’ vámot még a mostani 
Pest Városának akori P o lgára in -is?  de jó l 
tudták ő k , hogy a’ Pesti hegy Újvárának dis
trict usa a latt értetődött hajdan a’ m ai Pest i s ,  
e’nél fogva hoztak a’ B írák illy  íté le te t, a’ m i
nőt hallo ttunk, —  Azoinban, ha m ind ezek 
m ellett is V alaki még kételkedne, hogy Buda 
és Pest hajdan egy Város volt; olvassa előítélet 
n é lk ü l, a’ m it e k é t Városnak volt polgári ál
lapotjárói leljebb m ondok: és nem k é tlem , 
meg fog győződni állításom nak valóságáról.

Föl jegyzésre méltó még az i s , hogy a’ 
Duna bal partján igen csekély volt Pestnek ha
tára; m ert azt a’ Nyulak Szigetének á ltal elle
nében állott Új-Becs, és Jenő helységek egé
szen le felé szoríto tták ; némelly 1281. évi ha
tárlevélben F. T. Fejér György Úrnál Cod. 
JDipl. — Tom. V. Vol. I I I . pag. 109. ezeket ol
vashatni: ,,Cursus autem metarum dictae ter
rae Ujbech — hoc ordine distinguuntur: prima 
meta incipit iuxta Danubium super magno fo s
sato , quod circuit villam Pesthiensem, aparte  
villae Jenő, supra Palatium Comitis 'Verneriit 
in cuius capite sunt duae metae, et vadit supra 
ipsum fossatum vsque viam, quae ducit in Va- 
ciamN Délre sem volt nagyobb h a tá ra , T. T. 
Jankovich Miklós IJr szerént Magyar Szó Nem
zésében a’ 69. lapon: Grassalkovich pedig , úgy 
m ond, Soroksár határozása alkalmatoságával 
a' határokat egész a' Ketskeméti Kapuig bévin- 
ni akarta; de a' Fáy Famíliának is levelei
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több féle  birtokokról szállanák, meliyek most 
Pest Város határában bekap csőit a t t a k — D e 
napkeletre sem terjedt meszebbre Pest Városá
nak határa; még azt IV. Béla k irá ly  Tatár já 
rás u tán 1244. évben Kewer (Kő-ér) földel, az 
ügy nevezett mái Steinbruch-\.v\ meg nem tói— 
dotta , határának nagyobb része tehát Buda ré
szén feküd t; azonban róna fekvése m iatt ke
reskedésre alkalmatosabb lévén a’ Duna jobb 
partján  lévő hegyes Pestnél, népsége nőttün 
n ő tt ,  ’s csak ham ar Szabad királyi városá le tt, 
m ár Szent Gellérd Biographusa Pestet nyilván 
Ciuitas-nak nevezi: ,,Cam ergo maxima discor
dia orta fuisset inter Petrum Hegem, et Vn- 
garos, Vngari miserunt solempnes nuncios, post 
filios 1 Vazul, Endre, Bela ct Leventhe, qui 
erant de genere Sancti Stephani, petentes eos1 
v t de Polonia ad Vugariam venirent, sicque 
Bela ibidem remanente, Endre et Leventhe ad  
Vugariam venerunt, confluxit yue ad eos vni- 
rersa multitudo Vngarorum in duita te Pest.“ 
*) De az Ország Biráji is 1490. évi elitélő leve
lükben Pestet azok a’ Városok közé számlálják, 
m eliyek Szent István K irálynak köszönik Sza
badságaikat: „Ex tenore praedictarum Litera
rum olim Domini Belae (IV.) llcgis pro parte  
Ciuium, hospitum, et incolarum duitatum  Al
bensis, Buden sis, Pesthiensis, et Strigoniensis 
dabatur intelligi — — temporibus antelati San
ctissimi Regis Stephani, prout idem Hex pius 

- Bela (IV .) literis suis praedictis mediantibus 
profitebatur, Civitates ipsas, consequent erque

*) Legendának Leírója Levente alatt, melly 
szó bajnokot jelen t, különös személyt ertett. 
Olvassad Dán. Cornides Reg. Hung. Genealog.- 
pag. 205.
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Populos et Hospites, ac dues et Incolas earun- 
dem, ub omni exactione, seu solutione tribu
taria' exemptos, atque Ubertat os fu isse, et es
se , assertiue recitando, huiusmodi libertates, 
exemptiones ipsis duitatibus, et earum Incolis, 
nőn per suam Maiestatem (Belain IV.) datas: 
sed per praedictum Sanctissimum primum Re
gem Hungáriáé datas et concessas; per ipsum 
Dominum Delam Regem, cum eaedem libertates 
ipsarum duitatum  eidem Domino Belae Regi 
f  uissent notoriae, propter amissionem et conbu- 
stionem Priuilegiorum eorum per insultus Tar
tarorum casualiter amissorum, temporibus suc- 
cessiuis, diuersisque annis tantummodo reno- 
uatas extitisseP

E ’ben a’ levélben Duda nevezet alatt a’ Du
na jobb partján fekvő Pest é r te tő d ik , ez már 
X I. században szinte virágzott Szent Gellérd. 
Legendája szerént. El mondván a’ Biographus, 
hogy Sz. Gellérd Püspök többi társaival meg 
halIotta Endrének Pesten létét, hozzá teszi hogy 
ki-indult vnlna Székes Fejérvárból, és Pestre 
sietett: „Cumque predict i Episcopi, úgy mond, 
venissent ad locum, qui dicitur Dyad, in Eccle
sia Sancte Sabine Sanctus Gerardus missam ce
lebráld t  ------ deinde perrexerunt versus portum
Danubii, Beatus autem Gerardus, cum esset 
breuis statura, omnesque vires suas in seruicio 
Diei funditus consumpsisset, currus subueeeione 
vtebatur; cum autem ad portum Pest venisset, 
ecce quinque viri impii, vata et complices eius
-------irruerunt in episcopos et socios eorum, et
eos lapidibus obruerunt, beatus vero Gerardus 
eos, quos lapidabant, indesinenter signo crucis 
insigniebat — at illi hoc viso, multi magis se- 
uiebant, et impetum fecerunt in eum, et euer- 
terunt currum eius in ripam Danubii, ibique
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abstracto eo de curru eius, in liga positum de 
monte Kreenfeld submisserunt, *) et dum adime 
palpitaret cor eius, in pectore lancea percus
sus , ac deinde super vnum lapidem ipsum tra
hentes, contriuerunt cerebrum eius, sic que glo
riosus martir Christi ex huius mundi erumpnis 
ad eternam beatitudinem transmigrauit in anno 
Domini millesimo quadragesimo septimo — se
quenti autem die in Ecclesia beate virginis in 
Pest (a’ Budai részen fekvő Pesten) cum maximo 
planctu tumulatus est. — Cum igitur septem an
nis corpus Sancti Gerardi, vbi tumulatum fu e 
rat, sub terra iacuisset, Mnurus Episcopus Cha-
nadiensis, et Philippus Abbas------- abierurt ad
regem Endre — petentes, quatenus corpus bea
t i  Gerardi M artiris, quod sepultum esset in 
Capella beate Virginis in P est, permitteret li
bere ad sedem Morisenam transferre.“  **)

Hogy a’ Biographus itten  Buda részen lé
vő Pestet é r t i ,  m ár csak aből is bizonyos; m ert 
Budán , és nem Pesteti ép íttetett későben tisz- 
töletére egy Tem plom , Schier Xystusnál Buda 
Sacra pag. 111. 1391. évre többi között ezek 
jönek  elő: „Donatus permissione Diuina, ab-

*_) Szent M argit életében a’ 329 lgpon olvasom:
„ Esmeeg vala egy iffiju , ky lakozyk zent Er
sehet azonnak Ispilalyaban, zent Gelyert hegye 
a la t, melly hegy azért mondalyk zent Gelyert 
hegenek, mert regen az hegynek alattu eulete- 
ut volt meg zent Gelyert az kegyetlen kémény 
pogan M agyaroktúl/e

**J Olvassad F. T. Gróf Battyányi Ignálz Er
délyi Püspöknek illy czimű könyvét: Sancti 
Gerardi Episcopi Chanadiensit Scripta et Acta, 
melly Károly Feje'rvárott 4. rétben 1790. ben 
jött világoságra.
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las monasterii B. M. V. Scotorum in Wyen- 
na. Ordinis S, Benedicti Patauiensis diocesis, 
iudex vnicus in causa, se« m  causis in f ra scrip
tis a sede Apostolica specialiter deputatus, ho
norabilibus viris dominis S. Mariae in Pest, 
et S. Gerardi sub Monte Pestiensi Ecclesiarum 
Plebanis, Vesprimiensis Diocesis — salutem in 
Domino.“ Pest neve alatt fordul i t t  elő Buda; 
m ert bizonyos, hogy ez e lő tt a’ mái Pest Vá- 
cz i: Buda pedig Veszprémi Püspökség Megyé
jéhez tartozott. A’ k i még ké te lked ik , olvassa 
Isthuanffy Miklós H istóriáját különösen Lih. 
V III. Jouiust Hist, sui temqoris Lib. X X X IX . 
pag. 44Í. ed it Basil: 1578. in  föl. és Bonfint 
Dec. II. Lib. II . Nunc in Suburbio Budensi, 
úgy mond Bonfin, vbi ille deturbatus est, sacel
lum est diuo Gerardo dicatum.'''" De a’ Biogra
pbus szovaiből is szemlátomást észrevehetni, 
hogy Budán volt Sz. Gellérd eltem etve: „Par
vulus quidam contractus, cum a parentibus suis 
delatus f  uisset ad portum Pestiensem, solo oscu
lo corporis sancti martiris sanitatem recepit 
— Ibidem eciam nauta quidam, casu acciden
te , digitos manuum contriuerat remigando, 
erant quoque curui fa c ti et re torti, qui cum 
magno dolore, et clamore, et eiulatu ad san
ctum corpus venit, quod cum tetigisset, sine 
dilacione sanatus est.“

Valamint ezekből látni v a ló , hogy Pest 
mind a’ ké t Duna parton virágzott, 's hogy 
elejétől fogva m ind a’ kettő  egy Város volt: 
úgy szinte szembe tünőképen tévelygenek azok, 
k ik  csak a’ Bakos mezején fekvő Pestet Város
nak tartják  , a’ Szent Gellérd hegye alatt ako- 
riban lévő Pestet ellenben csak falutskának 
nevezik. H iszem , ha Dunán innenre is terjedt 
Pestnek határa, a’ m it magok sem tagadnak,



78

hogy lehetett a’ Buda részén fekvő Pest falu ? 
egy határon csak egy falu fe k h e t; teliát m ind 
a ’ kettő egy Város volt, csak hogy a’ mostani 
Pest alkalmatosabb fekvése m iatt nagyobbra 
gyaporodott: emez pedig k é t hegynek völgyé
ben szorulván, annyira el nem terjedhetett; 
azért is kisebb léte m iatt Kis Pestnek hiva
to tt;  Robert Esztergomi Érsek 1236. évi le
velében F. T. Fejér György Úrnál Cod. Dipl. 
Tom. IV. Vol. I. pag. 60. (luod cum Dominus 
B ela , illustris Bea; Hungáriáé , úgy m ond , 
ád honorem Dei Genitricis et Virginis Mariae, 
pro remedio animae suae, monasterium Belae 
fo n tis , in dioecesi Colocensi, de nono constru
xisset , seu construi fecisset, — et inter alia 
dona, seu beneficia sua , etiam pronent um, seu 
aliud quodcunque ius in Ecclesia B. Gerardi M. 
de p a r u o  P e s t  habebat, ex consensu nostro 
eidem monasterio, i ure perpetuo contulisset; 
petiit etiam insuper a nobis cum instantia ma
gna et deuotione, vt nos ipsam Ecclesiam B, 
Gerardi M. cum omnibus proventibus suis, et 
capellis ipsi monasterio Belaefontis confirme
mus — Nos igitur — saepe dictam Ecclesiam 
B. G er ardi M. de p a r  uo P e s t , seu Cr eyn-  
f e l d  ad nostram, et Ecclesiae nostrae Stri- 
goniensis iurisdictionem, ac institutionem im
mediate, et per omnia pertinentem , cum vni- 
uersis decimis suis maioribus et minoribus, ali
isque proueutibus suis — contulimus ipsi mo
nasterio Belaefontis.“  Többé nem kételkedhe
tü n k  tehát Katona István Úrral Hist. Cri t . 
Beg. Hung. Tom. VI. pag. 49. Docendum etiam 
esset, úgy m ond, illud de minori Pest a Nyir- 
Kállone non male insertum esse (ad líélae IV. 
Priuilegium  anno 1244. Pestiensibus datum )
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deinde per Pest minorem, Budam, non Pesti-
num venire

Illy  állapotban vala m ind a’ k é t Duna par-' 
ton fekvő) de egy Várost tévő Pest Tatárjá
rásig ; az az , a’ mái Pest népesebb, nagyobb, 
és gazdagabb volt a’ Budai részen állő Pestnéh 
a’ m int már Rogerius Miserabile Carmen nevű 
Munkájának XVI. Fejezetéből-is h á llo ttuk , de 
a Tatároknak elmenetelük után Kis Pest Nagy, 
Pestet m indenekben füllül haladta.

$ X .

Talár járás után IV. Béla király Kís- 
Pesti heg-yen Várost épített: a’ mái 
Pest O Pestnek: ez pedig" Pesti hegy 
Újvárának neveztetett: de a’ köz be
szédben reá ragadt a’ Buda név i s : még 
e’kor is egy Város maradt mind a’ két 
Pest: de az Új Pest O Pestet részei 
közé számlálta, és FÖ Városá lett.

Tatár járás után haza jővén IV . Béla k i 
rá ly , füldúlt és pusztán hagyott országát a’ 
Városok helyre állításával kezdé régi lábra 
em elgetni; azért m ár 1244. évben P est Váro
sának nem csak régi szabadságait visza té rí
tette: hanem határát is Kő-ér füldel meg nagyo- 
bította. Akarván tudn iillik  a’ Duna bal par
ton fűidig le rontott gazdag Pestet volt fénnyé- 
hez segíteni; de a’ Lakosok és Jüvények re t
tegvén, ne hogy a Tatárok ism ét visza fordul
janak ; azért a’ Duna innentső partján  teleped
lek le.- ez a’ körny ül állás magát a k irá ly t is , 
k i tapasztalásbői tu d ta , hogy a’ hegyeken épült



80

V árakat és Városokat a kegyetlen Tatárok be 
nem  veh e tték , ara a’ gondolatra hozta, hogy 
a ’ K is Pesti hegyre Várat épittetne. Nos con
sideratis periclitationibus et confusionibus, ágy 
m ond egy 1256. évi levelében, quas fuimus 
perpessi per insultus Tartarorum , combustio
nibus , caedibus, et vastationibus populorum 
nostrorum , in regno nostro commorantium vs- 
que modo, in locis fortibus et inexpugnabili
bus incepimus, post nostram reuersionem, 
munitiones et forta litia  construere, pro de

fensione populi, et certitudine nostri sta
tus , ex fervore charitatis ferventer opera
r i ; v t ab insultibus inimicorum, tam Tarta
rorum, quam Schismaticorum, protelato tem
pore defendamur, e i pacis tranquillitate per- 
f  ruamur, «os, et successorum nostrorum per
sona." — Úgy is tö rtén t, ’s a’ Pesti hegy Új 
Váránali eredetéről 1255. évi levelében Schier 
Xystusnál Buda Sacra pag. 101. ezeket hagyta 
em lékűi: „Cum igitur nos post vastitatem , 
quam culpis exigentibus regno Hungáriáé inve
x it  feritas Thartarorum, reformációm, repa- 
racioni, solidationi, ac corroborationi ipsius 
Regni, ex debito sollicitudinis regiae, efficaci
ter cur assemus apponere manus nostras, inter 
alia castra, defensioni regni congrua, in mon
te Pestiensi castrum quoddam extrui fecimus, 
refertum multitudine hominum numerosa' k — 
Nem is oknélkűi féltek & Pesti Polgárok, mert 
csak ugyan több ízben berohantak még a’ Ta
tárok  ; de ők nem csak bátran meg m aradtak 
a’ Pesti hegy Újvárában: „Cum in Castro Bu- 
densi inclusae, propter metum Tartarorum, 
(úgy mond Ersehet k irá lyné , Kán László h it
vese némelly 1285. évi adomány levelében) si
mul cum fidelibus Baronibus, ac Juuenibus do-
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mus nostrae, ac ditibus Budensibus.“ — Hanem 
győzedelmeskedtek is ra jto k , és a* szerzett 
zsákm ánnyal meg gazdagodtak: j,Ji (a* Pesti 
Polgárok) sumpto nunc spiritu rebellionis et su
perbiae, puurn multae dinitiae in praesenti per
secutione Tartarorum acquisitae, eos faciant 
i n s a n i r e így  panaszolkodik ellenek Lodomér 
Esztergomi Érsek 1285. évi levelében, mivel 
az 0  Budai Ekklésiának vámot adni nem a- 
kartak .

H a szinte Best vala is ennek az Új- Vár
nak tulajdon neve, és azt közbeszédben a’ tú l 
a’ Dunán fekvő Ó Pest Városától könnyen meg 
külöm bözhette is a’ nép: de mivel Buda ré 
szen épült; minden ok nélkül Új-Budának] na
gyobb léte m iatt pedig Nagy Budának: tu la j
don Budát ellenben O Budának kezdé elne
vezni , a’ m int Sz. Margit életéből nyilván k i
tetszik : Mykoron Béla kjjral rakatta volna ez 
h o dog Ázzon nah clast romát (Nyulak ^Szigeté
ben) es meg ayandokszta volna keulcmb ereuk- 
segeukkel, zerze nemeit] jámbor vy te z t , Kijnek 
vala neve karoly, es lakozyk vala\o Budán, 
es vala Béla kiral kepében való bijro az | nagy, 
vagy ny Budában, bog ez Karoly vyiez zol- 
galna ez clast romnak,“ a 347. és 48. dik lapon. 
—  Későbben az Uj és Nagy epitbetum okkal 
föl hagyván, csupán csak Budának hívták, va
lam int mostanában n ev ez ik ; de maga a’ Vá
ros hivatalbeli Leveleiben m indenkor Pesti 
hegy Újvárának irta  és nevezte magát mind ad
d ig , még 1541. ben török rabságba nem esett: 
„Ipsa duitas Pestit, quae, aliter nunc Buda 
appellatur, quae quidem Pestit ipsa\iu subur
bio Castri, seu duita tis Budensis, nullo int er- 
uallo mediante, dempto solo muro Castri, seu 
duitatis Budensis, adiacere, (Kis Pestről szól!)

ß
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sub cuiusque nominis vocabulo et titulo ipsa Ci- 
uitas Budensis successu temporum, Populorum 
et Ciuium multitudine, sub spe praemissae L i
bertatis (mellyet 1244 évben IV . Bélától nyert) 
amplificata, magnificato, et aggregata, in hanc 
praesentem opulentam antea duita tem  excre- 
uisse: et quamuis ipsa, vulgari denominatione 
Buda appellatur ; tamen in cunctis suis rebus, 
et agendis negotiis, sed et Priuilegiis ipsorum, 
Literis etiam et codicillis, non huius denomi
nationis Buda: sed ipsius vocabuli Pesth titu
lo semper, et ab antiquo vsa, et praedictis L i
bertatibus , ac Praerogatiuis gauisa fuisse, et 
nunc gaudere et ficui, Iit erae praedicti condam 
Domini Michaelis (Országh) Palatini seriöse te
stabantur.“ — Ezeket Zápolya István Palati
nus mondja a’ m ar em létett 1496. évi elitélő 
levelében, mellyet eredeti valóságában talál
hatni Posony Várasának Leveles Tarában ; má
sát részemre onnan küldötte T. T. Ivanóczi 
Gyurikovits György Ú r, a’ dicsért Város’ érde
mes Senátora.

Csak ugyan ezt h irdeti Zápolya János is 
m int K irály a’ Budaiak-nak Verbóczy István 
kezei által adott igen nevezetes 1538. évi P ri
vilégiumaiban.- „In equorum quidem Priuilegio- 
rum prim o, Illustrissimi videlicet Priticipis 
quondam Domini Quarti Bele Regis, sub aurea 
bulla sua in Anno Millesimo, Ducentesimo, Qua
dragesimo Quarto, Regni sui anno Nono, et 
Octauo Kalendas Decembris confecto, et pro 

parte prenominator um Ciuium, ac Inhabitato
rum huius duita tis nostre Budensis, quos ipse 
Pestienses tunc nominauit; eoque idem Domi
nus Bela R ex in aliis Litteris suis, super con
structione Monasterii Religiosarum Domina
rum Sanctimonialium de Insula Leporum (an-
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no 1255.) editis, duitatem  hanc, Castrum po
pulorum multitudine refertum , atque decora
tum appellando, in Monte Pestiensi se constru
xisse testa tur, et exinde , nostro quoque, euo, 
hec eadem Ciuitas in cunctis Priuilegiis suis, se 
Castri Noui, Montis Pestiensis intitulare, scri- 
hereque solet; emanato hos articulos subscriptos 
vidimus c o n t i n e r i E zt a’ levelet hasonlókép
pen eredeti példányban őrzi Anya V árosunk’ 
Leveles-Tára. János k irá ly  titu lusa üreg arany 
betűkkel vagyon írv a ; minthogy pedig a’ Le
vél több rendbeli Szabadságokat foglal magá
b a n , öt nagy pergarnentom lapból á ll, könyv 
formában fekete bőr táblába vagyon kötve; az 
aranyból verett kettős Pecsét, arany sodrott 
’sinóron függ ra jta ; a’ Pecsét másik fele köze
pén látszik az üllő Farkas, Zápolya Famíliá
nak tulajdon czimere: különös az benne, hogy 
veres viaszai tele van ön tve , ’s felébe, hol fel
n y ílik , János k irá lynak  titkos Pecsétje van 
nyomva; az egész Pecsétet, a’ m int va , le 
rajzoltattam , ’s itt  az^Olvasók elejébe terjesztem .

A 'Pesti hegy Uj-Vám  ugyanazon egy le
vélben, hol Pestnek, hol Hildának neveztetett: 
például szolgáljon Károly K iráljm ak eme rövid 
levele, mellyben a’ Hildái Halászokat e ltiltja  
a’ Szigetbéli Apátzák ta nyáj ok tó i:

Carolus Dei g ratia  Ilex H u n g á riáé , F id e 
libus suis Judici e t Ju ratis , et vniuersis Ciui- 
bus de Nouo Monte Pestiensi, salutem et Gra
tiam . Religiosae Dom inae, siue sorores de 
Insulu Leporum nobis dicunt conquerendo , 
quod piscatores in  medio vestri existentes (ezek 
Kis-Pesten, az az a ’ mái Tabánban lak tak) p i
scinam ipsarum , quae in  hungarico Tanya d i
citur, in  Danubio in  Jenő, de iure eis p e r t i 
nentem , in  ipsarum  praeiudicium  p iscaren tu r ,
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et v te ren tu r, ex eadem milium ius exinde red 
dentes eisdem. V nde, cum nos ipsas Religio* 
sas D oipinas, ob deuotionem , quam inY irgine 
gerimus gloriosa, in  ipsarum iuribus pacifice 
conseruare in tendam us; F idelita ti Vestrae prae
cipiendo m andam us, quatenus dictos piscato
res de piscatura piscinae iam dictae omnino 
compescatis, et p roh ibeatis , nostra auctoritate 
m ediante, aliud non fac tu ri; et ne de cetero 
nobis super hoc eaedem Dominae conqueran
tur. Datum Budae in Festo Virginis Margare
thae Anno MCCCXXXV. — Hiteles párból.

Maga pedig a’ Tanács e’ módon szokta ma
gát hivatalos leveleiben ne-vezni:

Nos Michael filius Comitis Kunzlini, Ju 
dex Castri noui, montis Pestieusis, Ju ra ti, et 
vniuersi Ciues de eodem , significamus, quibus 
exped it, vniuersis, praesentium  per tenorem : 
quod Domina Catherina, consors Jvuancz de 
Munyh pellificis^ ciuis nostra, coram nobis per
sonaliter constitu ta, quadraginta sex iugera 
terrarum  suarum arabilium , prope Craynfeld 
existentium , de consensu pra edici i Ii'ua/icz ma
riti s u i , et omnium proxinorm n e iu s, nullo 
contradictore ex isten te , vendidit et trad id it 
Petro dicti Muarostm, et Jacobo fdio Fryd- 
li/ii longi, ac Dominae Elisabeth consorti suae 
de eadem Craynfeld, et per eos, eorum here
d ibus, heredumque suorum successoribus, inre 
perpetuo et irreuocabiliter, ac pacifice possiden
da, pro quadraginta sex florenis plene receptis ab 
eisdem. Assumpsit nihilom inus praedicta domi
na Katharina eosdem , Petrum et Jacob um , ac 
dominam Elisabeth consortem eiusdem Jacobi, 
ipsorumque heredes, secundum vsum et con
suetudinem  nostrae C iuitatis ah antiquo com
probatam , propriis laboribus et expensis ex-
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pedirc ab om nibus, ratione praenotatarum  qua
draginta sex iugerum terrarum  arabilium  volen
tibus molestare. In cuius rei m em oriam , per- 
petuaroque firmitatem , ad instantiam  et p e ti
tionem  partium , praesentes concessimus L itte 
ra s , sigilli nostri m unim ine roboratas, prom it
tentes priuilegialibus L itteris confirm are, dum 
praesentes nobis fuerint reportatae. Datum fe- 
ria secundi proxim a post festum Sancti Johan
nis ante Portam latinam. *) Anno Domini m il
lesimo , tercentesimo, sexagesimo septimo. Lo
cus sigilli dorso impressi.

A ’ Crayinfeld alatt értetődik  az úgy ne
vezett Kelenföld, mellyrül m ár föllebb érte
keztem.

A’ Pesti hegy Új-Vára. föl építése után a’ 
Máhos mezején fekvő Pest régibb volta m iatt 
Vetus, Antiqua, Pest, 0  Pestnek h iv a to tt; bogy 
a' Pesti hegy Új-Várától meg külömbüztethes- 
sék. így nevezi azt maga IV. Béla K irály 1259. 
évi adomány levelében Schmitth Miklósnál 
Episc. Agrien. P. I. pag. 153. „Dedimus siqui
dem (a* Nyuläk szigetében volt A pátzáknak) 
terras Vzlar et Suli vocatas, vitra Danabium 
prope villam veteris Pest existentes.“ Tamás 
Esztergomi Érsek, a* m int ha llo ttuk , Antiqua 
P e s tn e k  h iv jav De későbben, m inek utána 
a’ Pesti kegy Új -Várára ragadt a’ Buda n év , 
csupán csak Pestnek nevez te te tt; Pecsétjén 
azonban, mellyen illy  körűi irás o lvasta tik : 
SIG1LLVA1 ClVJVAI DE ANTIQVA PEST.“ 
föntartotta Tatár járás után szokásba jö tt  ne
vezetét.

Pestet kementze értelmében a’ Német O f en
nék hívja. Régibb documentumot mellyben

*) Az az 10. Májusban.
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ez a’ n e v e lő  jö n n e , nem láttam  a* Claustro- 
Neuburgi Krónikánál, eben Peznél Tom. I. 
col. 475. az Ost iái Cardinálnak Aliklósnak, m int 
Pápa Követének 1301. évben tö rtén t Budára 
érkezését e’ szovakkal találom föl jegyezve len
n i: „Tandemque in Vngariam in duitatem  Ouen 
veniens, quam Budam vocant.“

Valam int csudáim lehet a’ Magyarok gon
datlanságát, hogy a’ Pesti hegy Új- Várának 
eredeti Pest nevét m inden helyes ok nélkül 
Buda nevezettel föl cserélték : úgy ellenben 
figyelmet érdem el a* Ném et Nem zet, hogy c* 
k é t testvér Városnak tulajdon német nevét hu- 
zamossabb idők lefolyásáig híven főn ta r to tta ; 
A nya V árosunkat tudn iillik  Ofen-nek , 0  Pes
te t  pedig Alt-Ofen-nek nevezvén.

A’ mi Pest Városának német elnevezését 
i l le ti , ez eránt legnagyobb fölvilágosítást ta 
lá lunk  Buda Városának X IV . és XV. száza
dokban üszve ír t  S tatú tum aiban , m ellyeket 
1560. évben egy különös könyvben egybe sze
d e tt Cromer Le'nárd, Kassa Városának akori 
Jegyzője és Polgára. Ezen nevezetes könyvet 
m ostanában T. T. Frank Ignátz Ú r, a’ Pes
ti  kir. Egy eternitek egyik érdemesebb Taní
tó ja  kozlütte velem , a’ m iért különös nagy ha
lával tartozom a’ T. T. Ú rnak; m ert könyve 
né lkü l keveset m ondhatnék Pestnek volt pol
gári állapotja felül. —  Eben a’ könyvben 62. 
czikkely  szóll a’ Budai és Pesti Palgároknak a’ 
K irály , Királyné, és a’ Fő Rendek eránt való 
köteleségükrül: Plébanus, Bírák, és a ' Varos  
Jegyzője választásáról. Ezek után  száz czik- 
kelyben előszám láltalnak Buda Városának k ü 
lönös szép Jussai, az úgy nevezett m inden fé
le portékáknak csak egyedül Budán szabad 
volt lerakásáról szólló P riu ileg ium ai; M ester
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Em bereknek statú tum ai, és több rendbeli a’ 
Város politikai szertartását érdeklő igen helyes 
törvények. Ezek után 236. czikkelyben egybe 
foglalt Buda Városának leg régibb Szokásai és 
Statútum ai következnek, m ellyek vélekedé
sem szerént talán X III. századból valók. —  
Találtatnak tovább 1421. évről szálló S tatú tu
mok is 36. czikkelyben , m ellyek többnyire 
j ’ortékák eladása m ódját, kereskedést, 's ez 
eránt szokásban volt szertartást érdeklik . Vé
gén pedig különbféle tudni méltó Történetek 
föl jegyezve vannak.

Hogy a’ Pesti hegy Új- Várát valóiban 
öfeti-nek, 0  Pestet pedig AU-Ofen-nek nevez
ték  a* Régiek; e következendő czikkelyekből 
bizonyos:

Von des Kuniges Jarzins, oder Losung.
Des Kuniges von Vngern Jarzins von Of

ner Stat ist vier thausent gulden in golt, darin  
beczalen die von alten Ofen enhalb der Thue- 
naw das d ritte , vnd die selbig beczalung sol 
alzeit pesthaidenlich geschehen auf Sand Jor
gen tag.“

Ha tehát m ár régi időben fizetett Anya 
Városunk királyi kért (censum rsgiurn) hizo- 
nyossan fizették azt a’ többi Sz. k ir . Városok 
is , következőleg mostis tartoznak vele. — 
Egyéb e rán t, hogy az alten Ofen enhalb der 
Thuenaw allatt a' mái Pest é rte tő d ik , nem kell 
emlétenem.

Von des Kuniges und Kunigin gébtag.

Man is t schuldig dem Kunig ein vnd zwan- 
czig margk verarbeitetes Silber zu Kandel vnd
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Flaschefi oder ander Silber geschier. Vnd des 
Kuliéit sein zw ey thail weis, vnd der d ritte  
vergalt dem Kunig vnd auch desselben gleichet 
der Kunigin zugehortt. Der obgeschrieben 21. 
m argk Silbers Sullen die alten Ofner, auch 
bei dritten tayl pcczall’n vnd ausrichten. Vnd 
dieselbig peczalung gewendlich geschehen soll 
an dem Jar tag .“

Látjuk ebő l, hogy a’ királyi béren fó'llül 
még új esztendei ajándékkal is kedveskedniek 
ke lle te tt u’ Budai és Pesti Polgároknak. Ki 
nem hiszi olvassa 'Sigmond' II. Peer. 13. ezik- 
k e ly é t: „Dona, seu munera ipsorum (ciuium) 
in quolibet anno, praetextu strenarum Regiae 
Maiestati d e b i t a A’ Jar tag tehát újesztendő 
napját je len ti, deákul dies strenarum.

Von des Tarnakmaisters Rechten.
Man ist schuldig zu geben alle Jar XV. 

rotgulden, derselbigen peczalung, auch die Alt'n
Ofner ein drift entail.

Von des Kunigs Hoff maist er liechten.
Des Kunigs IioiTmaister ist man pflichtig zu 

geben alle Ja r VI. rotgulden. Denselbigen gul
den peczallen auch die alten Ofner einen drit- 
tail. Als in  der F re ihe it Kunig Sigismund (ist).

Ezek szerént a’ mái Pesti Város minden 
közönséges adónak harm adát fizette.

Von erwelung des Richters zu alt'n O f n.
Die alten Ofner Sullen einen Richter aus 

den gesworen purgern von Ofen stat nem en, 
der in  dan von dem Richter vnd Rat geb’n 
w irtt , on alle w iderred .“
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Von den altten Offnem.

Die alten Offner sollen einen Richter a u s z  
d e n  g e s c l i w o r n e n  Purgern von d e m  Perg n e 
m e n  , w e r  i n  von d e m  ro tth  g e b e n  w i r t ,  a n  a l
l e s  W i d e r r e d e n . “

JVie niemand gar frembde wein sol 
lein geben.

Item die von K ron fe ltt, von Bant Trini
t ä t , die von Vibecz, vnd di von altten Offen 
yenhalben der Tonne , die ans der Iahen, vnd 
auch bey Sand Jacob, seind gcnandt in  den 
prieffen, von der frem bder w ein w egen, das 
sie die nicht sollen verkauften, noch leyd ge
hen bey der nechsten puesz. Eczeljmrg des
gleich vnter vnsers gnedigen khunigs Bigmuntt 
czu der Zeit khunig czu Yngern insegil ver- 
w ilk ü rtt vnd verpetscliafft vnd verprieft. Die 
Bezel Purger haben sich selbs sunderlich vor- 
priefft vonwegin der frem bden w e in , dasz sie 
dieselben nichten thurren  verkauften.“

Im e e'ben a’ czikkelyben Alt Ofen yenhalb 
der Tonaw, a’ mái Pest nyilván m egkülön
böztetik Ó Budától az Etzelpurg nevezet által* 
Budának pedig majd m inden fő részei megne
veztetnek: Kronfelt, Kis Pest; Sant Trinität, 
Felhé v íz; Laken ( í j  Szent Jakab falva. — Új- 
be ck Pesten füllül. —  De m inden kételkedés 
elhárítása végett közlöm még 'Sigmond K irály  
második hitvesének Borbályának 1425. évi ado
mány levelét, mellyben Berzevitzy Istvánnak 
Pest Vármegyében fekvő Bodogfalvát ajándé
kozván, Pest Vármegyét nyilván Alten Offner 
Graff schafft-nak h ivja:
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W ir Barbara von gots genaden, Römische* 
vnd cze Yngern etc. Kunigine. Bekennen m it 
diesem B rief vor a llen , den die ihn sehen, 
oder hürn lesen, das w irh a b ’n angeseh’nm anige 
trew , und löblich d ienst, die der Strenge vns 
lieb getreüe S t eff an Pal tar noch von Berzeiciche, 
dem allerdurchleitisten F ü rsten , vnd H erren , 
H erren Sigmunden von gots genade dem Römi
schen, ze Y ngern, vnd ze Peham etc. Kunig 
vnsern lieben H errn , vnd auch vns von langer- 
tze it getan , vnd bew eiset hat, vnd hoffen, das 
er auch h in fü r es tun w erde , vnd darumb das 
w ir  In zu sollicheu trew e Diensten dinsteillig , 
vnd flaissig machche. So hab* w ir ihm vnser 
Doiii Bodogfa/w genannt, in  Alten offner Graff - 
schafft nest bey dem grosszn Uolhwans gele
gen , seine Lebtag, vnd also lang vnczer, dem 
vorgenannt vnser libn  H e rrn , vnd vns trew - 
lichchen d ie n t, inzehab’n , vnd zehaltn , vnd 
m it solicher beschaidenheit verle ihn , das w ir 
vns ha lten , daselbst vnsern Mayerhoff m it al
len seine nuzzn, vnd Zugehürungen, vnd haltn 
auch für v n s , die B irschaft, die sole er uns 
vor reichchen, vnd er Soll auch kain  S te w e r , 
oder schazzung auf die armen leuth nicht an
schlagen on vnszer w ille und wisszen. Sonst 
alle nutz die gefallen von dem Dorff Rechten, 
Jarczins, T raid  das gefeit von den armen leü- 
te n , und von der M ül, die nest an den dorff 
l ig t ,  vnd auch die W eisat soll er gantz fü r 
sich nemen vnd Ilebn , vnd die zu seinem nutz 
w andetn vnd keren. Auch gelobn w ir  In, dasz 
w ir  das D orf von In sein lebtag, vnd also langer 
der vorgenant vnszerm H errn, vnd vns Trculich- 
chen dient, von Im  nicht nemen w ellen : es sey 
d an n , dasz w ir ihm  vormals ein sollich Dorff, 
oder Gucth inngebn , davon ihm als viel nütz
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am Gült vnd traid müg gefalln, als von dem vor
genannt Dor ff Bodogfalw, vnd dasellig Dorff, o- 
der giieth, das w ir ihm darum b w ürden geben, 
das soll er auch m it allen n u tz , vnd m it aller 
Beschaidenhait von vns innh ab n , vnd b ah n , 
als das vorgeschriebn Dorff B odofalw , vnd des 
zu gewisser V rkund bahn Im diesen vnszern 
B rief Jassn gcbn m it v n sze rw ille , vnd w isszn 
versiegeltn, der geben is t in  A ltenzoll, and 
Sand M erteinstag, nach christi gepurt im fir- 
tzenbundertn , vnd in dem fü n f vnd zwanzigi- 
sten jar. Locus Sigilli appressi in  cera rubra.

E zt az eredetiből kiíratott okleÂ elet; köszö
nöm T. T. tVadassi Jankovich Miklós Úrnak.

A’ fulhozattakból nem csak azt tanu ljuk , 
hogy a’ Pesti hegy Újvára Ofen, a mái Pest 
pedig A lt-Ofen •• hanem hogy az O P est, Alt- 
Ofeu, Talár járás után a’ Pesti hegy Újvárának 
részévé lett ; különben hogy adhatott volna ne
k i B irá k o t^ E z t az egyet nem tudta T. T. Ilor- 
vát István Ú r , m ert Pest Sz. Kir. Városnak 
régi Ofen német nevéről közlött értekezésében 
a’ 30. lapon Budavárát nem állítá vala a’ mái 
Pest Város Coloniájának. — De Erdősi János 
sem tudta e’ ké t testvér Városnak régi álla
p o tá t ,  külüm ben az Ofen ném et nevezetről 
beszéltében nem csodálkozott volna azon, m i
ért hívják a’ mái Budavárát Ofen-nek: „Buda 
metropolis est Hungáriáé nostrae inter omnes 
Europae vrbes amoenissimo simul, et commo
dissimo sita loco; lígy mond 1539-dikben (Jj 
Szigeten k inyom tatott Magyar Deák Gramma
tikájában; quam cur germani nostri sua lingua 
Ofen vocent, nondum platie int eilig o , cum alia 
sit vrhs Pest , aha Buda.“

Azonban Erdősi János idejében nehezen
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a’ m int alább hallani fogjuk, 1500. esztendőre 
azt a’ Németek is csak Pestnek nevezik; k ü 
lönben ha még akor is fűn forgott volna Német 
neve, nem Ofen-n ek , meJly nevezet alatt Bu
da é rtődö tt: hanem A lt-Ofen-nek kelle tik  vala 
n evezn i, hogy a’ Buda Ofen a’ Pesti Ofen-tői 
m egkülönböztethessék; de a k o r, sőtt m ár XIV. 
században O Buda hivatott A lt-fífcn-nek: Pes
te t  tehát a’ Ném etek is igen korán Pest-nek 
kezdették  nevezn i, az A lt-O fen  neve pedig 
csak a’ hivatalos levelekben maradt meg.

A’ Pesti kegy Újvára m indjárt eredete után 
Hazánk fővárosává le tt; benne lakott IV. Bé
la , V. István, Kán László, III . András, Cseh 
Venczel, és Burkus Otto-- ezt azonban nem 
úgy kell vennünk , m intha folyvást itt tartóz
kodtak  volna; hanem, hogy valahányszor H a
zánkban ide ’s tova nem u taz tak , nagyobb 
részt i t t  m aradtak. Volt e’ végre Palotájok is 
a’ Pesti hegy Újvárában; Cseh W entzel 1301. 
évben költ adomány levelében Bárdosynál Dec. 
indag. pag. 96. ezt m ondja: „Actum Budae in 
Domo Domini Jlegis.“ — Dubrauiiis Mist. Bo
hém. Lib. X V III. igy széli az öreg Vcnczclről : 
„Non Coronam solum, rerum et filium, secum 
in Bohemiam absportauit, Petermanno Budae 
relicto , (jui praefecturam, velut aut ea tum 
Arcis, tum Vehis gereretN Bobért károly biz
tosabbnak tartván Vissegrádot, Búdéiról oda 
v itte  thrónusát; de Lajos íija 1351- ben ismét 
visszajött Búdéira, a’ m int már hallottuk; ugyan 
ezt bizonyítja következendő adomány levele i s :

Lodolficus dei gracia Hungarie Dalmacie 
Croacie Bame Seruie Galileié Lodomerie Co- 
manie Bulgarieque Rex. Princeps Salernitanus 
et honoris montis sancti Angeli Dominus. Om

92
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nibus C hristi fidelibus, presentibus pariter et 
futuris, presenciutn noticiam habituris salutem 
in omnium saluatore. Regum requ irit celsitu
do. et sublimium conuenit d ig n ita ti, v t ea, 
que a suis fidelibus iuste petuntur ad exaudi- 
cionis gratiam adm ittantur. Proinde ad vni- 
uersorum noticiam harum  serie volumus peue- 
nire. Quod nos recordatis fidelitatibus et fide
lium serviciorum laude dignis m eritis m agistri 
Benedicti filij Pauli filij Ileym  Comitis Zathma- 
riensis et Maromornsijensis dilecti et fidelis nos
tri, quibus idem indesinenti v irtu te  et laudabili
um operum adieccione in cunctis nostris, et Regni 
nostri negocijs sicut prosperis, sic et aduersis 
nostre laudabiliter studuit complacere maiesta- 
ti, et se reddere graciosum, vtique et acceptum, 
fluendam fundum Curie nostre vacuum in  Ca
stro nostro Budensi h ab itu m , ab vna parte in  
vicinitate Curie nostre Regalis, ab altera vero 
condam m agistri Stephani dicti Saphar adia- 
centem, nostreque collacioni pertinentem , cum 
omnibus suis v tilitatibus et pertinencijs vni- 
uersis, omni eo Ju re , quo ad nostram p erti
nere dinoscitur collacionem, dedimus donaui- 
mus et contulimus eidem magistro Benedicto', 
et per eum Petro fra tri eiusdem vterino. eo- 
rumque heredibus, et posteritatibus vniuersis. 
Jure perpetuo, et irreuocabiliter possidendum, 
tenendum et habendum. Saluo Jure alieno. In  
cuius rei, memoriam, firmitatemque perpetuam , 
presentes concessimus literas nostras priuile- 
giales, pendentis, et autentici Sigilli nostri 
dupplicis munimine roboratas. Datum per ma
nus venerabilis in christo patris, dom ini Nico
lai Archiepiscopi Strigoniensis locique eiusdem 
Comitis perpetu i, aule nostre Concellarij, d i
lecti et fidelis nostri Anno domini. Milesimo.
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CCC“° LX “° secudo. Quarto Kalendas mensis. 
M arcij. Regni autem nostri. Anno vicesimo, 
p rim o , etc.

E x authentico membranaceo. Expeditum 
priuilegialiter. Sigillum cereum confractum pen
det e filis sericeis contortis rubri et violacei 
coloris de binis incisuris reclinatae membranae.

Ex Archiuo Spectabilis ac Perillustris Do
m ini Alexandri Kisfaludy de eadem, Descen
dentis generis C hák , fidelem hanc copiam de
scripsi Festini 1832. die 2. M artii.

S te p h . I I  o rv  á t  m. p.
Bili. Széc/t. Regn. Custos.

Buda Anya Városa válván , és különös sza
badságokat nyervén, ország szerte annyira el- 
h ire sed e tt, hogy a’ többi Városok is az d Pri- 
uilegium aiért esedeznének k irá lyaink  e lő t t , 
különösen Sopron, Kassa, Komárom, Szeged, 
Debreczen, Bartfa, Kis Szeben, Kolosvár, Po- 
sony, Körmötz Bánya, Besztercze Bánya, 
Maros, Gyöngyös, Karánsebes, JJppa ’s a’ t. 
a* m iről maga e’ város Tanácsa 1498. évi leve
lében tanúbizonyságot tészen; lássad a’ X III. §.

§• X I.
r

’Sigmond király engedelmébol 0  Pest 
maga választott magának hat tagból ál
ló Tanácsot: Mátyás Király pedig azt 
különös Sz. kir. Városá tette; ’s mikor 
vált el egymástól e’ két testvér Város %

Cromer Lénárd emlétett Könyve végén a' 
különös Jegyzetek k ö zö tt, ezek a’ nevezetes 
történetek vannak m egírva:
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Wie die F reistet Sollen Sicczen zu Tar
unk recht Geschriben Im  1500. Jar. Von erst 
Die von Offen. Die von Kascha. Die Prespurger. 
Die von Tivrna. Die von Edenburg, Die von 
Wartffal. Die von Epries. Die von Pesth macht 
K w nig Matgiesch zu ayner F rey sta t: — : ■— : 

Mi ád vala Sigmond K irálynak okot, hogy 
Pest magának tulajdon Tanácsot válaszhasson: 

Item 1502. Jar. Da w aren die von Presla 
m it irenn geladenen wägen oben pey Gran 
vbergefaren, vnd auf dem enhalbigen Land 
gen Pesth, wdder vnser freihait körnen , Nach
dem vnd die Niderlag hie zu Offen, vnd nyn- 
dercz anders in Vngerland seyn sol. Da w ir  
das ynnen w orden , gieng w ir  zu der Kgn. 
Mtt. vnd k lag en , w ie das w ider vnser Stat 
F reyhaitt w er. Da lieffen die von Pesth v i j l ,  
für die Khun. Mtt. w ie  Sy die N iderlag so 
Wrol cnlialb hietten , als w7ir h iezu  Offen. Also 
verlies die Khn. Mtt. durch den Tarnokmeister 
vnd Schachmeister, sie solten beschawen , w ie 
yede S tatt gefraiet w e r , Da zeigten w ir  ettlich 
prieff: vnd die von Pesth auch. Da dij zw en 
H erren m it andern paysiczern sahen , das sol
che sach inen zu schw er w a r: schueffn sie die 
sach fü r das Landt Recht: Da w ard  verlassen 
beyden S te ten , was yede S tatt prieff h ie tt, 
auff die Niderlag. solten sie fürpringen. Da 
legten Avyr ein, bey 18. prieffen: vnd die Pesther 
wrenig, vnd liefen vberal zu den Landtrichtern , 
vnd andern E dlingen , vnd schencktenn v ijl 
darunter. Vnd da sy sahen , das ir  sach gegen 
vns n it w'ol stuend, da batten s y , das die sach 
da nicht w ard ausgesprochenn. Inn der w eyl 
schijken sie im Land vberal vmb, au f alle Capi- 
tel, Aptayen, vnd Probstay, auc zu ettlichen Ste
ten ym L ande , vnd verzerten vyl d a rau f: vnd



96

kundten d ak ay n  p rie f nyndercz fynden. Dam it 
sij síeli w ieder vns hielten mügén pehelfen. Inn  
dem w arden w ijr  ge warnet, w ie  vnser prief ay- 
ner, den w ir  fast füer denn pesten hielten, nicht 
gerecht w er. Da suchten w ir  mer prief, vnd fan
den ey nenda , m it zw aiensigel, denn hett vns 
geben Khunig Rareil.' DerseJbig p rie f bestäti
get -vns alle freyheit der N iderlag, Auch den 
p rie f , den man v o r, für vnrecht w olt verkeilt 
haben. Also w ard vns das recht zu H of vor der 
K hn. Mtt. vnd geystlichen vnd weltlichen H er
ren  der N iderlag halben ausgesprochen. Das 
w ir  die byszheer rechtlich h ir beseszen. Ynd 
h in fü r pesiczen solten ew igklich vnw idcrspre- 
chennlich. Ynd w ard  ausgesprochen im Fa
schang Im  1503. Jhar. *)

Item  Der b rief m it den zw ayen Sigell hat 
vnten bey dem vorigen Sygel, ctlich Zayl k le i
ne geschrifft, w ie  v o r , der Khun. Mtt. Insigel 
verstolen seind w orden , vnd welche p rief m it 
dem andern sigel gesigelt w ere w orden , der 
galt ynn allen Hechten krafft haben.

1503. Da w ir  das R echt, w ie do vor ste
h e t, gew unnen h ie tten , Luden vns die vn- 
w eiszen Pester in  das Landrecht auf Georgij. 
Y nd klagten vns a n , w ie die gulden B ull, so 
w ir  haben vom khunig  Bela , ier w er: vnd 
alle frey h a it, so w ir  h ie tten , alle ier w eren , 
vnd yn entpfrentt w eren , als die Z e itt, da 
wyr in von Hynnen alletceg, vnd alle Jar ein 
Richter ketten gebenn, als ob sy w olten spre
chen, dieselbing Richter h ietten ynsz gestolenn. 
Wenn vor langen Jharen haben in, die von Of-

*3 Az az Hamvazö Szerda előtt való napokban* 
Olvassad Pilgram Antalnak Calendariumát a’ 
167. lapon.
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fen  alle iar ein Richter hinüber geben hisz auff 
hay ser Sigmund Zaytten.

Derselbig Kayser Sigmund h e ttjh ie r  von 
der S tatt Offen wellen haben 1,000. fl. lechensz 
weysz. W elten im die von Offen n icht Ieichen. 
Also hab iclis von den alten hier gehorett. Da 
wurden die von Pest des ynnen , das die von 
Offen solch geltt dem Kayser n it w eiten lei- 
eben. Ynd brachten solch 1,000. flor. auff, vnd 
gingen zu dem K ayser, vnd schenckten ym 
solch geltt, vnd bathen den K ayser vmb die 
frayhaitt, das sy in selber mochten ein Richter 
crwelenn, vnd sechs purger. Denn vor hietten 
sy merit zwen purger gehabtt. Da gab yn der 
Kayser die frayhaitt. Vnd man hat ynen die 
also gelassen bisz auif khunig Matgiesch Zayt
ten. Den baten sy , dam it sy ganczen R a tt  
mochten haben. W ard ynen auch von ym gege
ben. Macht sy auch zu eyner Fray sta tt zu den 
syben fraystethenn: Darzu sy bysherr n it vyl 
haben können, vnd bysherr seltenn ayn Rechtt, 
vor den syben fraystethenn bey ieren Richt
spruch blieben ist; — : — : 1

De hitelesek-e’ ezek a’, Pest Városra néz
ve, oily igen nevezetes Jegyzékek? Minden 
esetre; mert nyilván em létik : hogy 'Sigmond 
Király idejéig Buda adott Pestnek B írákat; 
erői pedig még a’ régi Statútumok is szólla- 
nak. De azt, hogy ekorig az egész Pesti Ta
nács csak» Bíróból és két Tanátsnokból állott 
volna, egykorú levelek híjával lévén, be nem 
bizonyíthatom ; azonban ’Sigmond K irály által 
adott hat tagból álló Tanácsról bizonyságot tú 
szén e’ következendő 1413. évi levél:

7
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Nos Beülitek Judex duita tis Pest hiensis, 
Valentinus Sarior, Michael dictus Pakas, M at
thias dictus Thenn,ye, Magister Egregius Lite
ratus, et Joannes Carnifex, tunc pro tempore 
J u ra t i , nec non vniuersi Ciues de eadem , me
moriae commendamus tenore praesentium  signi
ficantes , quibus expedit, vniuersis: Quod Ho
norabilis "Vir Dominus Joannes, Beatae Ma
riae Virginis Ecclesiae Parochialis ‘nostrae *) 
Plebanus, in  nostra constitutus praesentia, con
fessus coram nobis e x titit, puplice recogno
scens: Quod quaedam domus lapidea eiusdem 
Ecclesiae, in  Castro Budeiisi, in foro Sahba- 
th i , in  vicinitatibus domorum Jacobi Sartoris 
ab v n a , et Magistri Andreae L iterati de Kapi 
parte ab a lte ra , fundata, pro nonnullis dispen
diosis defectibus, ac quam pluribus aediliciorum 
Iiuiusmodi ruinosorum  causis et grauaminibus 
commodius eu itandis, quibus idem Dominus 
Joannes, quarum cotidianis eiusdem domus 
restaurationibus crebriixs vrgebatur, cui tandem 
habilior huiusmodi perniciosa euadendi peri
cula non erat ex itu s ; quare ipse Dominus Jo
annes, animo deliberato , maturoque suo, ac 
omnium nostrorum consilio accedente, ex li
centia nostra speciali, praedictam Domum la
pideam rationabiliter v end id it, coram nobis 
tra d id it, et resignauit Magistro Onofrio Ciui 
eiusdem Castri Budeusis, et suis heredibus, 
ac successoribus eorum , per praesentes L ite
ras ab e is, quouis donationis, obligationis, 
seu venditionis, aut alterius cuiuscunque legi
tim ae translationis titulo libere habendam et 
possidendam , pro quatuordecim llorenis au ri,

*) 1,7. a’ Pesti Boldog Aszszony Plébánia Templo■ 
mu máig fon áll a’ Duna parton.
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certi, nudi ct annui perpetui red d itu s , seu 
census, qui vulgo Purchrecht nuncupatur, per 
eosdem em ptores, et quoslibet eiusdem domus 
possessores eidem Domino Jonnni, et suis qui
buslibet successoribus P lebanis, annis singulis, 
et perpetuis temporibus in festo Beati Michae
lis Archangeli incipiendo, nunc in proxime 
venturo, cum paratis aureis duntaxat praedictis, 
perpetue adm in istrand is, porrigendis, et prae
standis, quolibet detrim ento , seu , negligentia 
non obstantibus, habendam ipsam Domum per 
eundem Magistrum Onofrium , et heredes, at
que successores suos, et quoslibet dictae domus 
possessores tenendam , vtendam , et possiden
dam libere , perpetue, h e red ita rie , irreuoca- 
b iliter, pacifice, quiete, Jure praedicti cen
sus, cum omnibus suis v tilita tibus, vsibus, 
fructibus, proprietatibus et pertincn tiis , ad 
eandem domum spectantibus, quibuscunque 
nominibus censeantur, quibus hactenus dictus 
dominus Joannes, et praedecessores sui Ple- 
bani tenuerunt et possederunt vsque modo, n i
h il penitus, sibi idem dominus Joannes, nec , 
quibuslibet suis successoribus P lebanis, iuris 
et proprietatis in eadem domo reseruando, prae
terquam solum censum quatuordecim florenorum 
auri praedictorum, quem ipse Magister Ouofrius, 
et heredes, aut successores su i, singulis annis, 
in  praedicto termino sibi, et successoribus suis 
Plebanis perpetue porrigere teneantur. Pro
mittens nihilominus praefatus Dominus Joan
nes Plebanm pro se , et quibuslibet successori
bus suis P lebanis, praefatos em ptores, scilicet 
eundem Magistrum Onufrium , et heredes, ac 
successores suos, nec non quoslibet dictae do
mus possessores, in tenuta et possessione ipsius 
domus pacifice m anutenere, defendere et saluare,
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iic pro eorum posse, ab omnibus im pedim entis, 
im petitionibus, litibus, et questionibus cuiusli
bet hom inis, et vniuersitatis libertä re , quoties 
fiiét opportunum . Item et praedictus Magister 
Onofrius e conuerso prom isit per se, et heredes 
suos, ac successores, et quoslibet praefatae do
mus possessores, eandem domum lapideam in 
singulis, ac vniuersis suis ruinosis partibus et de-f 
fectibus aedificiorum, decenter reformare, aedifi
care, et restaurare, quoties necessitas euidenter 
postulat et req u irit, per quos vero emptores si 
memorata domus in suis aedificiis abhominosis 
defectibus, ex casu quocunque, vel rebellis 
anim i tem erita tis, vel alterius sinistrae inten
tionis obstaculo, reform ari et decenter aedifi
cari, ac restaurari, v t p raem ittitu r, quomodo- 
libet negligerent, quod ab sit, ex quo dicta do
mus talem forte desolationis ecclipsim patere
tur, quod exinde forsan quicunque ipsum prae
dictum  censum porrigere, seu adm inistrare 
non valerent, quod ex tunc idem Magister 
Ouufrius, et heredes, ac successores sui de 
certis quibuslibet eorum bonis mobilibus et 
im m obilibus, vbilibet habitis, seu habend is , 
defectum census huiusmodi annuatim , vt prae
fe rtu r , porrigere et supplere tenerentur. In 
cuius rei testim onium , firmitatemque perpe
tuam , praesentes Literas nostras priuilegiales 
pendentis sigilli nostri munimine roboratas Al-i 
phabeto intercisas, praedictis partibus duxi
mus concedendas. Datum iu festo Beati Mi
chaelis Archangeli, Anno Domini M illesimo, 
Q uadringentesim o, Tredecimo.

E. MSC. Gabrielis Hevenesy S. S.Tom . 65. 
pag. 239.

Úgy te tsz ik , m intha Pest,e levél szerént 
'&ipnond uralkodása elejétől fogva választott
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volna magának tulajdon Tanácsot. De az a* 
kérdés támad i t t ,  váljon ez után is még Budá
hoz tartozott-e’ Pest, vagy nem? Erre a' kér
désre sem felelhetek bizonyossan, mert levelem 
nincsen; de úgy vélem, hogy Pest már ekor 
vég kéjien vált el Budától: mivel már 1465. 
évben, tehát még minek előtte Sz. hír. Város 
lett volna, tulajdon nevében perlekedett az 
Esztergomi Anya Káptalannal vám fizetés m i
att; eben a’ levélben is Bírón k ívül csak hat 
Tanácsnok em létctik : pedig ha már ekor Sz. 
hír. Városi ranggal b írt volna, az egész Tanács, 
az az Bíró tizenkét Senátorral em létetnék , m i
vel a’ m int látni fogjuk, fői szabadulása után 
enyi tagból álló Tanácsa volt. Az Esztergomi 
Anya Káptalan, és sl Pestied: között folyt per
lekedés kim enetele felöl Gát hi Országit Mihály 
Palatinus 1465. évi elítélő levelében ekép tu 
dósét bennünket:

Nos Michael Országii de Guth Regni H un
gáriáé Palatinus, et Judex Cumanorum memo
riae commendamus, tenore praesentium  signi
ficantes, (juibus expedit, vn iuersis: Quod cum 
Prudentes et Circumspecti Viri Andreas Olch- 
ray Judex , Valentinus Marminczados, Andreas 
Magnus, Georgius Leukus, Albertus Tengyar- 
lo , Joannes Kelenföldi, et Mathias Carnifex, 
Jurati Ciues duitatis Pesthiensis in ipsorum , 
ac totius communitatis c iu ium , et inhabitato
rum eiusdem ciuitatis Pesthiensis personis in 
conspectum Serenissimi Domini nostri gratiosi, 
Domini Mathiae Dei gratia Regis H ungáriáé, 
D alm atiae, Croaliae etc. veniendo, contra et 
aduersus Honorabile Capitulum Ecclesiae Stri- 
goniensis in eo , vt ipsum Capitulum in dispen
dium iurium  et libertatum  eorum , de non sol- 
uendo tributo Strigonii, per diuos Reges re-
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•colendae m emoriae eis donatarum , tam in ipsa 
d u ita te  Strigoniensi, quam in  villa eorum 
Dorogh vocata, ipsos ad tributariam  solutio
nem , cum eorum dampnis et grauaminibus co
gerent et arrestarent; grauem querimoniam at
tu lissen t, et rursus propterea certi ex Domi
nis Canonicis eiusdem Strigoniensibus, de m an
dato Domini nostri Regis, in  eiusdem praesen
tiam  accersiti, non minores, imo grauiores pe
rin d e , quod ipsi Ciues tribu tum , idem Capi
tulum  omnis iuris titulo concernens, tam intra 
duitatem  Strigoniensem , quam foris, ac etiam 
in  portu villae Kokats , *) a dudum temerarie 
soluere recusassent, lamentabilem porrexere 
quaestionem ; itaque eotum coram ipso Domi
no nostro Rege nobis adhaerentibus, eiusdem 
Maiestas districte in iunx it in m andatis; vt 
Partibus in term ino per nos deputando, cum 
eorum iuribus, quibus se sperarent in praemis
sis p rae tu eri, comparentibus legitime coram 
nob is, causam differentiarum , facto in eodem 
suscitatam cognoscendo, diiudicaremus. Pa
rentes ig itu r , v ti debito tenem ur, praeuiis ip 
sius Domini nosfri Regis m andatis, feria sexta 
proxim a post Festum  Decollationis S. Joannis 
Baptistae **) vua cum Reuerendis in Christo 
P atribus, Dominis: Joanne, dictae Strigonien- 
sis, ac Stephano Bacsiensis et Colocensis cano
nice vnitarum  Ecclesiarum Archiepiscopis, ac 
eodem Domino Stephano Supremo Ca/icellario 
Regalis M aiestatis, eorundemque locorum Co
m itum  perpetuorum , qui aequa lance, ab eo
dem Domino nostro R ege, super hoc reuidere

• )  Kakats villa , mostanában Párkány ne'v alatt 
esnieretes.

**) Az az 30. Augustusban.
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mandatum habuere , nec non Venerabili altero 
Domino Stephano dictae Colocensis Ecclesiae 
Praeposito, Vicc Cancellario Judicatus Perso
nalis Praesent iae Regiae M aiestatis, et Magi
stris Froto N otariis, aliisque nonnullis potio- 
ribus Regni N obilibus, Juris p e ritis , pro tr i
bunali sedentibus, antefati Judex et Ju ra ti , in  
ipsorum , ac totius Communitatis ciuium prae
dictae duitatis Pesthiensis personis, cum Pro- 
testatoriis literis eiusdem , in nostram regre- 
dientes praesentiam , et exhibitione quarun- 
dam L iterarum , dicti Domini n o stri, Domini 
Matthiae Regis priuilegialium  sub Anno Do
mini Millesimo, quadringentesimo sexagesimo 
quarto, Regni autem sui anno septimo, Coro
nationis vero prim o , sexto Idus mensis Maii 
confectarum, habentes in se Transum ptiue et 
confirmatiue Literas condam Domini Alberti 
Romanorum, ac Hungáriáé etc. Regis, consimi
liter Literas olim Domini Delae IV . RegisIIun- 
gariae transumentes et confirm antes, in quibus 
scilicet Literis olim Domini Belae Regis, quae
dam clausula super praerogatiua exemptione 
ipsorum ciuium duitatis Pesthiensis, de non 
soluendis in tra  lim ites dicti Regni Hungáriáé 
tributis verbaliter in ter alia habebatur: „Itemy 
infra limites Regni nostri, ab omni tributo , 
salua tricesima, et saluo iure Ecclesiae Bu- 
deusis, quantum ad tributa de salibus exigen: 
sint e x e m p t i iidem cities et Judex , Ju ra ti 
contra annotatum Capitulum Ecclesiae Strigo- 
niensis prioris querimoniae vicem reiterantes 
proposuerunt eo modo: quomodo vilipensa eo
rum liberta te , modo praeuio, de non soluendo 
trib u to , in iam fata clausula declarata: in eo
rum negotiationum processu eosdem admodum 
im peterent, in grande dispendium iuris ipso-
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ru m , atque damnum. Quo audito Honorabiles 
V iri Magistri Gregorius de Buda Decretorum 
Licentiatus, Bar si ensis; et Jacobus Gömöriensis 
Archi- Diaconi ; Thomas de Thar at a Magister 
Capellae S. S. Corporis Christi ad latus dictae 
Ecclesiae Strigouieusis constructae, ac alter Ja
cobus Artium Liberaliorum Baccalaureus, Ca
nonici eiusdem Ecclesiae Strigouieusis, nomi
n ibus, et iu personis, cum Procuratoriis Lite
ris eiusdem in nostram exurgentes praesentiam, 
ac in eam com probationem , v t ipsi eines et, 
hospites Pesthieuses ad solutionem tribuii Stri
gouieusis ipsi Capitulo faciendam iure existant 
ob liga ti, in ter alia varia literalium  instrum en
torum paria , praesertim sex Literas priuile- 
giales Diuorum Regum eiusdem Capituli acqui
sitionis verificatiuas, puta condam Dominorum 
Belae I I I . Emerici, Andreae, Ladislai, et po
stremo Ludouici, felicium recordationum Incly
torum  Regni Hungáriáé Regum, nostro iudi- 
ciario examini curarunt demonstrare. In  qua
rum  primg Literarum  priuilegialium serie ip
sius Domini Belae I I I . Secundi Geisae Regis 
filii, de Anno ab incarnatione Domini' Milesi
mo, Centesimo, Octuagesimo Octauo confecta, 
aurea sub bulla vallata habebatur: „Quod idem 
Bela lle.v Canonicis Ecclesiae tíeali Adalbert i 
Strigoniensis, in vt ilii at em et profectam eorum, 
tres partes tribuli de Foro Strigoniensi, ad ius 
Regis pertinentes, diurnae remunerat tonis in
tuitu ordinasset, quartam tantum partem ad 
ius Regis retinendo.1'1' Series siquidem l ’riiiilé
gii ipsius Dam ini Emerici Regis, filii dicti 
Belae III. Anno Incarnationis Domini Milesi
mo , Centesimo, Nonagesimo Octauo exorti 
enodabat: „quod tam tres partes telonii S tri
goniensis , quas felicis memoriae Rex Mela pa-
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ter suus diurnae retributionis intuitu contulisset 
Ecclesiae Strigonicusi, quam quartam partem  
eiusdem telonii, sua deuotio pro remedio animae 
suae, praefatae douasset Ecclesiae, authori- 
tate Regia confirmasset, execrans contrafa- 
cientes sub ira regiae in d ig n a tio n is Denique 
Literae primae priuilegiales olim Andreae Re
gis. Anno ab Incarnatione Domini Millesimo, 
Ducentesimo Decimo quinto confectae exprim e
bant: „ quod tributum regale in portu villae 
Kuhats Archiepiscopalis a Mercatoribus vndi- 
que venientibus, quod exigi solet, simul cum 
tributo Fori du ita tis Strigonieusis, pro sa
lute sua, et animarum absolutione omnium Re
gum praedecessorum suorum, f  ratribus Eccle
siae Beati Adalbert i m artyris, id est, Capi
tulo in perpetuum douasset, ntdlumque tus si
bi exinde reseruasset.“ Continentia nempe se
cundae literae priuilegialis eiusdem Dom ini 
Andreae Regis de Anno Gratiae Millesimo, 
Ducentesimo Trigesimo Quinto enucleabat: 
„Quod idem Rex Andreas, volens Donationes 
Fatris sui Belae, et Fratris sui Emerici, 
felicis recordationis Regum, factas Capitulo 
Strigonieusis Ecclesiae in tributo Strigonien- 
s i , firmas , et illibatas conseruare, decreuis- 
se t: v t nullus se, et suos occasione litera- 
rum in praeiudicium donationum ab ipso Re
ge Andrea impetratarum, a praestatione tri
buti penitus excusaret; sed omnes huiusmodi 
inanes essent, et sine firmitate.“ Series siqui
dem Priuilegii Domini Ladislai Regis de Anno 
Domini Millesimo, Ducentesimo, Octuagesimo 
Octauo su b o rti, sentenlionali decisione regia 
explicabat sensum ambiguum Priuilegiorum  
Regum Belae et Emerici maligne sentientium  
clariori in terpretatione dilucidans, siue: „quod

7 *
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Mercatores de Pestit, vei de Buda, illisque 
partibus connicinis versus Jaurinum, transeun
tes ingrediantur duitatem  Strigonium, nec ne, 
transeantue per Dorogit, vel per Ban-hida, 
quod tamen certo certius praesumitur fieri in 
fraudem dicti vectigalis Ecclesiae Strigonien- 
sis, debitum tributum persoluanl, ac si tran
sirent per mediam duitatem  Strigoniensem ; 
et etiam apud Jaurinum modis omnibus soluere 
teneantur ; nihilominus tamen ipsi punirentur, 
tamquam, qui, non soluto vectigali, transiuis- 
sent; eadem etiam ratione adiicicns et decer
nens tributarium Ecclesiae Strigoniensis locum 
suum ct mansionem habere in telonio Jauri- 
nensi; purificans insuper per omnia Mercato
res Australes, Viennenses, Ratisbonenses, Ba- 
uaros omnes, Saxo nes, Bohemos , Polonos, et 
omnes breuiter citra Rhencnses praedicta solu
tione tributi Ecclesiae Strigoniensis parili iure 
t e n e r i In Priuilegio denique Domini Ludoui- 
ci Regis de Anno Domini Millesimo, Terren
te simo , Sexagesimo quinto, Septimo Calendas 
Aprilis, Regni autem sui anno vigesimo quarto 
exorto , quasdam alias duas Literas eiusdem , 
sigillo suo, alias in terra Vzorae furtiue sub
lato consignatas transum ptiue confirmante, cla
re vulgabatur: „quod cum inter dues Poso- 
nienses ab vna , et dictum Capitulum Strigo
niensis Ecclesiae", ab alt era partibus saepe sae
pius super solutione tributi controuersiae ma
teria fuisset exorta, ex inspectione Priuile- 
giorum Aui, et praedecessorum suorum compe- 
risset tributum , quod de quibuslibet rebus, quae 
per Strigonium, vel extra prope, cis et citra 
per terram, vel per Danubium, quocumque de
ferren tur, iuxta qualitatem rerum delatarum, 
et secundum moderationem privilegii in eisdem
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expressam exigendum Strigoniensi Capitulo do
natum extitisse inter ipsum Capitulum, et 
Praepositum S. Thomae de Promontorio S tri
goniensi , ac Abbatissam etllSancli Montales de 
insula Strigoniensi diuidendum; decernens 
ipsum tributum praefato Capitulo Strigoniensi 
datum, in vigore conseruaudum, et per eosdem 
plene percipiendum, tam a Ciuibus Posonien- 
sibus, (piam ab aliis quibuscunque, non obstan
te , quod dicti dues Posonienses vigore Priui- 
legii Domini Caroli\Regis, patris sui, a solu
tione tributi sint exempti." Quarum quidem 
Literarum  per dictas vtrasque Partes coram No
bis, modo superius declarato, productarum ex
hibitionibus vtrinque factisf, tam annotatis Ju- 
dicp et Juratis ipsis, et dictis aliis Ciuibus 
Pesthiensibus, quam memoratis Dominis Gre
gorio et Jacobo Archi Diaconis, ac Thoma et 
altero Jacobo Canonicis Ecclesiae Strigonien
si s , et dicto Capitulo Strigoniensi per nos in 
praemissis iuris medelam, iustitiaeque comple
mentum praeberi postulantibus; sane licet prae- 
narratus olim Dominus Bela IV . modo in su
periori bus expressato, memoratos Ciues d u i
tatis Pesthiensis, in tra  lim ites Regni sui H un
gáriáé ab omni solutione tribu ti exemptos ef
fecerit ;* tarnen , quia longe an te , videlicet in 
Anno ab Incarnatione Domini Millesimo, Cen
tesimo, Octnagesimo Octauo, olim Dominus 
Jlela II I . Secundi Geisae Regis filius, Canoni
cis Ecclesiae Beati Adalberti Strigoniensis, 
tres partes tributi Fori Strigoniensis: demum 
Anno Incarnationis Domini Millesimo, Cente
simo, Nonagesimo Octauo Emericus R ex, fi
lius eiusdem Domini | Belae J I I■ iam praefatas 
tres partes ab eodem Domino Bela, patre suo 
collatas, quam quartam  partem  eiusdem telo-
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n i i , in  perpetuum  eidem Ecclesiae Strigoniensi 
donatam , authoritate Regia confirmasse: dehinc 
Anno Domini Millesimo, Ducentesimo, Decimo 
Quinto, olim Andreas R ex, prius tributum  re
ga le , in  portu villae Kakats Archiepiscopalis 
simul cum praetaxato tributo  Fori duitatis  
Strigonieusis, nullo iure sibi in eodem reser- 
nato , eidem Capitulo Strigoniensi in perpetuum  
donasse: tandem  secundo, in Anno Domini 
Millesimo, Ducentesimo, Trigesimo quinto, 
idem  Andreas Rex volens donationes patris sui 
Belae I I I .  et fratris sui Emerici Regum, factas 
Capitulo Ecclesiae Strigouiensis de eodem tr i
buto Strigoniensi firmas et illibatas conserua- 
r e ,  vt scilicet nemo se, et suos, occasione Li- 
terarum  in  praeiudicium  donationum ab eodem 
Rege Andrea im petratarum  a solutione tribu ti 
penitus excusaret; sed omnes huiusmodi L ite
rae inanes essent, et sine firmitate, decreuisse. 
A d haec rursus in  Anno Domini Millesimo, Du
centesimo , Octuagesimo Octauo praescriptus 
condam Ladislaus Rex continentias, et tenores 
P riuilegiorum  Dominorum Belae II I .  et Eme
rici Regum, in  fraudem euasionis solutionis di- v 
cti vectigalis perperam  intelligentium , quadam 
regali interpretatione clariori euulgans , Merca
tores siue de Pesth , aut de Buda, iilrsue par
tibus conuicinis versus Ciuitatem  Jaurinensem 
transeuntes, in tren t Ciuitatem Strigoniensem, 
vel n e , transeantue per Dorogh, vel per Ban- 
hyda, Ecclesiae Strigoniensi debitum tributum  
p e rso lu i, et etiam sine solutione pertranseun- 
tes apud Laurinum cum poena amissionis re
rum  delatarum  e x ig i, quin etiam idem Capi
tulum Strigoniense tributarium  suum Jaurini 
locum et mansionem habere debere, sententiali
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decision« decrenisse: *) Postremo nempe in  
Anno Domini Millesimo Ter centesimo, Sexage
simo Quinto, condam Dominus Ludouicus Rex, 
dum in ter dues Posonie/ises, et dictum Capitu
lum Strigonieuse coram eodem, super facto eius
dem tributi lis mota fuisset, ex inspectione Pri- 
uilegiorum dictorum diuorum Regum , praede
cessorum suorum , tribu tum , quod de quibus
libet rebus, quae per Strigonium , vel extra 
per te rram , vel per Danubium quoque defe- 

f  ru a tu r , iuxta qualitatem rerum alla tarum , et 
secundum moderationem expressam , in eisdem 
exigendum Strigoniensi Capitulo donatum exti- 
tisse , modo praeuio diuidendum  decernens, 
idem tributum  praefato Capitulo datum , in v i
gore conseruaudum , et pleno iure percipien
dum , tam a Ciuibus Posouiensibus, quam ab 
aliis quibuscunque decreuisse; ex eorundem  
Regum litoralium priuilegialium  documentorum 
intuitione liquido agnoscebatur; et ob hoc po
steriores Donationes prioribus rite  et legitime 
factis, de iuris rigore, nullum  prorsus gene-

*_) Kun László Mercatores de Pesth ,  vel de Bu
da versus Jaurinum transeuntes alatt nem ér
tette a' Pesti vagy Budai kereskedő Polgáro
kat; hanem a’ külföldi Kereskedőket; követ
kezőleg ez az egész sententia hamis okokon 
épült, sött igazságtalan: mivel a’ Pestiek nem 
IV. Bélától, a’ ki Tatár járás után csak visza 
adta szabadságaikat, hanem, a’ mint Zápolya 
István Palatinus 1496. elitélő levelében sok
kal fontossabb okoknál fogva mondja , Szetit 
Istvántól nyerték Privilégiumaikat; annak o- 
káért semmi esetre sem tartoztak vámot adni. 
Nem ártana, ha a.’ Budaiak és Pestiek Zápolya 
István elitélő Levelét hitelesen kiadatnák ma
goknak, sokat tanulhatnának belőle.
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rare praeiudicium , vel derogamen valuisse: Eo 
etiam praetextu praeexhibitae Literae Domini 
lielae IV . stiper exemptione praerogatiuae de 
non soltiendis tributis Btrigonieusibus, dictis 
Ciuibus Pesthiensibus posterius em anatae, in 
suppressionem iurium  praefati Capituli Strigo- 
niensis, in  praeallcgatis L iteris priuilegialibus 
diuorum Regum declaratis, nullam vim habe
r e ,  sed eaedem Literae nullius vigoris et mo
m enti existere , exindeque ipsi Clues Pesthieu- 
ses dicto Domino nostro, Domino Matthiae 
R eg i, ratione p raeu ia , indeb ite , et sine omni 
via iuris et ra tio n is , praeättactam querimo
niam  porrexisse, sed et dictam solutionem tr i
butariam , et extra duitatem  Strigo/iieusem, ac 
in  portu villae Kakats, in  damnum et detrim en
tum  iurium  eiusdem Capituli, vsque in praesen
tiarum  denegasse, a modo quod in antea eosdem, 
e t alios quoscunque de Pesth, vel de Buda , et 
conuicinis partibus cum mercimoniis quibuscun
que versus Jaurinum transeuntes, iuxta modifi
cationem in  praeallegatis Literis Dominorum La- 
dislai, et Ludouici Regum felicium recordatio
num , in superioribus lim itatam , seu declaratam, 
verum et iustum  tributum  integraliter, et absque 
ren iten tia , sub poena amissionis omnium re 
rum  deferendarum , iure perpetuo , cum effectu 
persoluere debere, ac idem tribu tum , cum 
eiusdem cunctis prouentibus, et emolumentis 
quibusuis, saepefato Capitulo Strigoniensi in 
perpetuum  read iud icari, per idemque Capitu
lum dictam tributariam  solutionem ab eisdem 
Ciuibus du ita tis Pesthieiisis, et aliis quibusli
b e t ,  m odo, quo sup ra , in  eorum negotiatio
nibus procedentibus, rite  et legitim e, modis 
et lim itationibus, in  superioribus declaratis 
percipere et exigere eisdem etiam  Ciuibus ab
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vlteriori acquisition« iuris, non solutionis eius
dem tr ib u ti ,  praeuia ratione a tten tanda, per
petuum silentium  imponi debere, N obis, ac 
praefatis Reuerendis in  Christo Patribus, Do
m inis: Jovnni Strigoniensis, et Stephano Colo- 
censis Ecclesiarum Architpiscopis ; nec non Ve
nerabili Domino Stephano eiusdem Ecclesiae 
Colocensis Praeposito, et Judicatus Personalis 
Praesentiae Regiae -Vice Cancellario, et Ma
gistris P ro to-N otariis, aliisque quam pluribus 
putioribus Picgni Nobilibus Ju risperitis , nobi- 
scum ad tribunal iudiciale considentibus, et in  
examine praesentis causae diutius deliberanti
bus perspicue cernebatur ; pro e o , praesertim  
eorundem Dominorum Joannis et Stephani Ar- 
chiepiscoporum, demum aliorum praescripto
rum nostrorum Assessorum perscrutato et ade
pto consilio praem aturo , praenotatum  tributum  
in duita te  Strigoniensi, ac extra p rope, c is , 
vel c itra ; item aliud tributum  portus villae 
Kakats, cum cunctis v tilita tib u s, prouentibus 
et emolumentis quibuslibet eorundem , anno
tato Capitulo Ecclesiae Strigoniensis in perpe
tuum v ti, possidere, et tenere relinquim us, 
dues et Inhabitatores du ita tis Pesthiensis, et 
alios quoslibet de Peslh et de Buda , *) ac iis

*3 A’ Budaiak statútumai között ez a' ezikkely 
is előjön: „von der Statleütt Freitumb“ „Die 
Statleut zu OJ~n gesessen gemainklich sullen 
vberall inaut frey sein also weit das Vngerland, 
vnd das gepiet der heiligen krön zu Vngern 
begriffen ist , ausgenoinen der kunigiieh dreis- 
sigst.“ — JSigmond pedig Prágában 1437. év
ben a’ Budaiak számára újítás képén költ pa
rancsoló levelében 5 melly máiglan hiteles trans- 
sumtumban taíáltatik a’ Város Archívumában , 
ezeket mondja: ,,S im tit ipso*, et quemlibet
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comiicinis partibus, versus Jcmrinum, cum mer-» 
cim oniis; item  de portu villae Kadi at s T ran
seuntes, iusta et vera tribu taria  solutione, iux- 
ta  praetaxatam  lim itationem , rite et legitim e, 
iureque, ex praem issis, eidem Capitulo a tti
n e n ti, teneri, ac soluere debere, adiudican- 
te s , com m ittim us; E t nihilom inus ipsis Ciui- 
bus , et inhabitatoribus duitatis Pesthiensis, 
ab v lteriori iure acquisitionis, non solutionis 
trib u ti Strigoiiieusis, e t dicti Portus villae 
Kakats, praeuia ratione attentanda, perpetuum 
silentium  , decernentes, imponimus authoritate 
nostra judiciaria m ediante, saluoque iure alie
no. In cuius rei memoriam, (firmitatemque per
petuam , praesentes Literas nostras priuilegia- 
les pendentis et authentici Sigilli nostri mu
nim ine roboratas eidem Capitulo duximus con
cedendas. Datum Budae praedicta sexto die 
term in i praenotati. *) Anno Domini Millesimo, 
Q uadringentesim o, Sexagesimo Quinto.“

Ex Transsumto I. Comitatus Strigoniensis 
e generali Congregatione die 28. Ju lii 1774- 
extradato.

Az emit:te tt hiteles Jegyzésekből olvastuk, . 
hogy elválván Budától Pest, csak Mátyás K i
rály  a la tt le tt különös Sz. kir. Faros; de az 
esztendő nincsen bennek föl í rv a ; azért én 

' sem határozhatom meg m ikor történt. Mint 
Sz. Kir. Városnak, k é t levele {ismeretes elöt-

ipsornm, absque omni tributaria exactione , ad 
loca, quae Udem maluerint, accedere et profi
cisci: et secus sub pena rotationis personarum 
vestrarum , seu tormentalionis in rota, que in 
locis tributorum erigi solet, facere non praesu
matis modo aliquali.“

*) Az az 4*dik Septemberben.
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tem , egyik 1512. év i, a’ m ásik pedig 1537. 
esztendőről valő, ez am annál nevezetesebb, 
azért egészen közlöm:

Nos Andreas Zewch, Iienez dictus, Judex; 
Andreas Zabo, Gregorius Zabo, Caspar Zabo , 
Dionisius Ilarminczados, Franciscus Litteratus, 
Valentinus Sarhewzy, Elias Thethey, Ambrosius 
Litteratus Bereghy, Joannes Chyzar, Oswald;/;; 
Mysy , Joannes Litteratus Nagh, et Blasius 
Zewch Junior, Ju ra ti Ciues duita tis Pesthien- 
sis memorie commendamus tenore presentium  
significantes, quibus exped it, vniuersis: Quod 
coram nobis personaliter constitutus Nobilis 
Mathias Bolthows Aulicus Regie Maiestatis, 
sponte e t viue vocis oraculo fassus est in  hunc 
m odum : qualiter ipse bona, ac m atura delibera
tione prehabita, domum suam lapideam in  me
dio nostri, in Platea Sancti Petri in  v icin itate  
domoruin Prouidorum Oswaldi Semellatoris, in- 
termediante paruo vico , q u o itu r ad Claustrum 
Sancti Petri *) a superio ri, e t Nobilis Geor- 
gii Orbouacz ab o rien ta li, et Honeste Domine 
Anastasie Relicte condam Joannis Gonda, in- 
term ediante sim iliter paruo v ico , quo itu r  ad 
Plateam Kalach-sythew, Conciuium nostrorum  
a meridionali plagis existentem  hab itam , cum 
cunctis eius v tilitatibus et pertinend is quibus
libet ad eandem domum de iure et ab antiquo 
spectantibus e t pertinere debentibus, vendidis
set, dedisset, et appropriasset Circumspecto Flo- 
riano Wasaros, conciui nostro, heredibus e t po
steritatibus eiusdem vniuersis in  filios filiorum,

*} Sz. Jeter Monostora volt Sz. Ferentz Szerze
tén lévő Papoké; ezek a’ Szerzetesek Török 
kikergetéae után megint visszatértek Pestre, 
most is itt vannak.

8



et heredum per heredes, pro florenis centum 
et quinquaginta ab eodem plene liabitis et per
ceptis. Imo d e d it, vend id it, et appropriauit 
coram nobis iure perpetuo e t irreuocabiliter te 
nendam , possidendam, pariter et habendam 
nullo penitus contradictore com parente; Assu
mendo idem Matthias Bolthows prescriptum  
Florianum, ipsiusque Heredes et posteritates 
vniuersas in  pacifico dominio preseripte dom us, 
contra quoslibet legitimos im petitores iurid ice 
defendere , tueri et conseruare suis proprjis la
boribus e t expensis, secundum Legem et Con
suetudinem  antedicte C iuitatis nostre ab an ti
quo obseruatam. In  cuius rei m em oriam , fir
m itatem que perpetuam  presentes Literas no
stras priuilegiales pendentis, et autentici Si
gilli nostri m aioris m unim ine roboratas et con
signatas memorato Floriano, heredibus et po
steritatibus vniuersis dandas duximus et con
cedendas. Datum in  festo B. Georgii Marty
ris , Anno Domini M illesim o, quingentesimo 
tricesimo septimo.

Ro. Circumspecti Ambrosii 
Lrti■ Bereghy Jurati Ciuis.

Michael Abstemius Notarius 
Ciuitatis Pesthyen. m. p.f

/\
E x autographo membranaceo , quod in  col

lectione mea habeo, fide integra descripsi Po- 
sonii die 10. A prilis 1832. Georgius Gyuriko- 
vits m. p.

T. T. Jvanóczi Gyurikovits György Úr a’ 
Pctsétet i s ,  m elly veres, zöld, ds selyem ’si- 
nóron függ, barátságosan lerajzoltatta.
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Pest Városának veres márványba ékes
sen faragott régi czim erét illyen alá írássa l: 
ARM A. INCLYTiE. CIV ITA TIS. REGALIS. 
FESTH IEN SIS. M.D.V.II. láthatni az öreg plé
bánia Templom Sanctuárium ának bal oldalán.

Eben a* levélben megnevezett Sz, Péter 
Utszájában lakott az a’ Magyar Énekes 1508. 
évben, ki ama Istenes Dalt Révai Miklósnál: 
Angyaloknak Nagyságos Asszonya hetvenhét 
versben foglalván, végezetjeit e’kép fejezte be.

Ezt zerzettek Pestnek warosaban, 
Ugyan ottan zent Peter ucajaban, 
Zuleteth után elmulth időben,
Ezer öt zaz es nyolcz eztendöben.

§. X II.

Buda Városának bévett régi szokásai, 
és különös Szabadságai.

Cromer Lénárd könyve m eg-érdem lené, 
hogy egy betűig napfényt lásson; én csak egy
néhány czikkelyt írtam  k i belőle, m ellyek 
épen nekem tetszettek ; de m ár ezekből is ta 
pasztalhatni , hogy Buda valóban az v o lt , a’ 
m inek lennie kelle te tt:

\ Wie die Ofner tail schollen haben cziv 
Weissenpurg.

Vncz an das forderst portal an vnser fraw- 
en hyrckenn zu weissenpurg sol nym andt ynne 
babén , dy offner, dy sullen in  irem  harnasch 
hütten vncz das dy kronung verpracht w irtt.

Ezt a’ czikkelyt fölvilágosítja a ’ követke
zendő:
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Von des kuniges ind der kunigin Krönung.
Zu des kuniges oder kunigin kronung sol 

der Statrichter m itt etlichen H erren  des Rats, 
vnd m it andern erbarn Statleuten erlichen zie
hen m it irem  Volk gen JVeissenpurgk do die 
kronung sol geschehen. Vnd zu weissenburg 
sollen sie wol vnd zierlich geharn isch tsten  pei 
der fordern th ü r an der kirchen da man den 
kimig vnd die kunigin k rön t, vnd sullen der 
kirchtür buetten eben so lang, vncz das die 
kronung ganz vnd gar gesehen is t ,  da sullen 
sie dan die kunig oder kunigin belaiten pis im  
ir  Herberg.

Von des kuniges Zukunfft aus Ileerfarten , 
oder aus frömbden landen.

W enn das geschieht, das der kunig in Ileer- 
farten  zeuehr, oder anderswo ra is t, vnd ein 
m erklich Zeit aus dem land ist, so er den Haim 
kum et zu lande, vnd der Stat zunahendt. Man 
vnd w e ib , yung vnd a lt, m it sampt der prie- 
sterschafft von allen kirchen vnd klostern er
berlich geczirret ynn einer procesz m it fanén 
vnd m it Ilailthum b vnd m it prynnenden ker- 
czen im  hingegen gen. Vnd der Statrichter 
m it den sam ptt richtern vnd m it andern er- 
w ird igen  S tatleu tten , dy das verm ügen, sul
len im  entgegen ra itt’n , vnd scliullen yn w ir- 
digklichen enphahen , vnd sullen in dann vncz 
in  die festen pelaitt’n. Do soll dann der Stat
rich ter diem üttigklich  vrlaub von im  nem en, 
vnd sol m it sampt den Statfolck zu haus gen, 
vnd all die w eil sol man in allen kirchen vnd 
klostern leut’n m it allen glogken:

Olvassad Peez Scriptor, rer. Austr. Tom. 
II I . Cap. 728. pag. 690. Callimachus Fülöpöt
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De rebus Uladislai Lib. I. Bonfint. Dec. II I . 
Lib. VI. —  és tapasztalni fogod: hogy Cseh 
JVentzel, Lengye Vlászló és Mátyás királyok 
e’ módón fogattattak el. Csak a’kor örvend a’ 
Magyar, h a jó  Királyát, k it  szivéből szeret, 
lá tha tja : de Őt is viszont szereti Jó Óra, ’s 
valóban kérkedve dicsekszik avval a’ Magyar 
hogy Ő neki nincsen király ja  hanem  édes 
Attya.

Von der kunigin Schwang er útig vnd irer 
gepurdt.

W an das geschiecht, das ein  kunigin 
Schwanger wirft,  oder ein kindt gepertt, so 
man das der Stat verkündet, so soll man die 
p o tn  erberlich enphahen, vnd m it zierlicher 
gab pegaben, auch sol man den pot’n m it gan- 
czen vleis dangkcn erber vm b frölicher po t
schafft.

Min is ürülhetne egy hív Nemzet jobban , 
m int az illyen Isten áldásán. E l halván Ár
pádnak utolsó firjfi ivadékja II I . András, azon 
törekedett a’ Magyar, hogy aszszonyi ágból vá
laszon magának Árpád vére szerint való K i
rályt.

Von Erwelung eines Pfarhers.
Der Statschreiber vnd der Rat haben vol

le macht vnd freytum b m it w issen vnd w illen  
der gemain, dy darczu gehören, zuerw ellen 
vnd zu erkiesen eynen pfarrer. Ob gott m it 
dem todt oder anders dy kyrchen auff sagt. 
Vnd w en sie denselbigen pfarrer also erw elt 
haben, so sullen sie in  dem Erczbischojf zu 
Gran, oder seinem Vicario an tw urten , das er 
in pestetigt, als der k irchen  recht ist.
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Buda ugyan Veszprémi Püspök megyé
hez ta rtozo tt, de Plébániája, úgy nevezett Pa
rochia exempta volt. Lássad Péterffy Károly
nál Concil. Hung. P. II. pag. 286r és a’ követ
kező lapokon az Esztergomi Érsek Priuilé- 
gium ait.

Von des Richters vnd Rathern irer ampt 
aufsagung nach Jar f r  ist.

Nach Jar frist an Sant Jorgen tag als 
bald vnd das Hochampt in  der kirche zu msec 
fraten volbracht w i r t , so sullen der Richter, 

- dy  Rathern der Vorgang*n ia rs , vnd der Stat- 
schreiber, vnd dy gancz gemain a rm , vnd 
re ich , als den g epü rd t, vor dem Rathaus auf 
dem  placz zusamen kumen. Do sol der Rich
te r  vor sych selber, vnd der geltrichter, oder 
ein deutscher geschworn purger auch vor sich 
selber, vnd fü r die andern , vnd der Stat- 
schreiber fü r sich selber, jeglicher sain ampt 
auffsag’n ,  nach ausz Weisung der gulden Bull 
vnd brieflicher hantfesten.

Régi időben tehát a’ Tanácsnokok is éve
k én t m egújittattak.

Von erwellung eines Statrichters.
D er S tat gemain w ol gesessen vnd geerbt, 

vernünfftige leüt, haben einen Richter zu k ie 
sen aus in  selber, w enn sie wellen. Also das 
derselbige Richter von deutschen art sey von 
allem seinem geschlächt. Vnd w en sie densel
ben Richter erw elt haben , so sol man in gen 
Hof dem Kunig, oder dem purgrauen zeigen , 
nach aus Weisung der gulden Bull, dy laut a l
sos „Item, sy sullen den grösseren des dorfs, 
oder Stat ertvelen, welichen sy wellen, vnd vns
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antwurt'n. Wellicher alie ire Sachen sol rich
ten. Vnd oh es is t, das durch yn ein rechte 
gerechtigkeit nit mag ausgesprochen werden: 
so sol der selbig amptman, vnd nit das dorjf 
vor vns hűmen, oder f  ür den , dem es durch 
vns pefohlen w irtt.“

Aus dem Priuilegio des Kunigs Lasla von 
denselbigen (Richter').

Denselbig'n haben wir verlihen, auf daz 
sie nicht peczwungen werden zu nümen einen 
Richter nach vnserm willen, oder durch uns ge
ben. Sunder aus irer erwellung mügén sie ne
men einen fü r  st eher, welchen sie wellen, als 
vor erkleret ist yn dem Priuilegio des Kunigs 
Rede vnsers f  ürvorder, TVelicher vorsteer sain 
arnbt sol antwurten in dy hend der purger nach 
dem Jar.

Kán László nagy A ttyának Bélának 1244. 
évben költ Levelét, némelly különös szabad
ságokkal megtoldva 1276-ban erősítette meg.

Von dem selbigen (Richter).
Der Kunig sol in  nicht seczen ein Richter, 

sunder sy sullen haben frey  w ylkör aus in  sel
ber einen Richter zu erkiesen vnd zu seczen, 
w er einer gemain darzu wolgefelt.

Senki azon meg ne ü tközzék , hogy Ma
gyar Ország Fő Városában Németek voltak a ' 
hatalmasabb rész; m ert valam int m ost, úgy 
a’kor sem szeretett a’ Magyar Városban lakni.
■— Már X IX -d ik  századot é ljü k , ’s Budán egy 
k é t csizmadián, Gombkötőn, S zű r , és Ma
gyar Szabón kívül igen kevés magyar Polgár 
lak ik : azért az Isten i Szolgállat is németül, 
rátzú l, tó tu l , tar tá tik  ; m ert ha magyar nyel-
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ven tarta tnék  , üressen maradnának a’ Templo
mok- A’ várbeli Fő Templomban ugyan m in
den Ünnepen és Vasárnapon k is Mise alatt ma
gijáról énekelnek a’ follebb em lített kevés ma
gyar mester Emberek, erre magyar tanítás is 
következik : de e’kor is könnyen megolvashatni 
a’ Magyart. Dicsérettel kell i t t  szollanom F. 
T. Vizhoffer Jósef Plébánus és Apát Úr (igye
kezete irő l, k i az ő Plébánusága aliatt hozta 
szokásba hogy N. Szombaton a’ Föl-Támadás 
most m it magyar nyelven tartatik . Ez még úgy 
v an , a’ m int lehet — Fölséges Urunk kegyel- 
messen m eghagyta: hogy a’ Nemzeti nagy Ün
nepet Sz. István Király napját különös dísszel 
szen teljük ; ez ugyan meg történ ik ; azonban 
tap asz ta ln i, hogy a’ Magyar ezen az Ünnepen 
sém akar részt venni , m ert meg nem jelen.

Szomorú esetet jegzett föl llonfin Dec. III . 
L ib. IV . Turóczi P. III. cap. X X IV . Nadány 
János Flor. Hung. Lib- I I I .  cap. VI. meliy 
Albert k irá ly  alatt történt Budán 1438. évben; 
tu d n iill ik , hogy a’ Ném etek Öthvös János ne
vű  Magyar Polgárt Dunába fo jto tták : „ Lingua
rum diuersitas, hominem alienat ab homine, 
úgy mond Sz. Ágoston Be Ciuitate Dei Lib. 
X X IX . cap. V II. et propter solani Linguarum 
dinersiatem, nihil prodest ad consociandos ho
mines, tanta similitudo Naturae.“  — Már c’kor 
föl ébredtek a’ Magyar Polgárok, és azt k í

v á n tá k ,  hogy egyenlő jussal b írjanak & Né
metekkel. ü gy  lá tsz ik , m intha valóban győze
delm eskedtek is volna a’ Németeken; m ivel, 
a’ m int egy XV. évi oklevélben olvasni fog
ju k ,  az óta m inden polgári jusban egyenlően 
részesültek a’ N ém etek k e l.
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tP e r ,  «ey, v n d  w en  m a n  d en  S ta tr i c h te r  e?*
k ie s e ti, v n d  e rw e lle n  soU

ZU erw ellung des s ta t r ic h té r s  a m  H and  
J o rg e n  t a g , so das Hochampt in  vnser o b ris t'n  
(k irche) zu vn ser  lieben .f r a w n  volbracht is t ,  
zu  stunden Vor essen Z eit, E e ein yderm an 
zu  tisch get, So sulleh vor dem Rathaus auf 
dem placz zusamen körnen der S ta t ganz ge- 
m ain , arm Vnd rey ch , idoch die pey der Stat 
gesessen vnd geerbet Sein, vnd sullen m it gue- 
tem  vorrate Vnd Vvolpedacht’n müet eintreeh- 
tigklich  erw elen Vnd erhöhen e in en  R i c h t e n  
d e r  s e i  se in  e in  D e u tsé h e r  m a n  vo n  a llen  se i
n en  v ie r  ttn n en , v n d  so l gesessen  se in  in  d em  
R a t  b ey  sechs J u r e n , oder h in ü b e r , ob das ge
sch ieh t, do gott vor sey , das sie au f denselbi^ 
gen tag nicht aintrechtigkeit machen W ürden, 
also das ein  tail w urd  stummen auf einen man, 
der ander tail au fa in  andern m an , der zw aier 
So) keynet Richter W erden, sunder man sol 
die ew elung schieben vnd vercziehen vncz auf 
den andern tag , ob sie ainm uettigklich der 
ZWair ain haben w olt’n , sunst sullen sie den 
d ritten  aintrechtigklich zu einem Richter kie* 
sen vnd erhöhn, der ye von deutscher a r t  sey -“2

Ez a’ czikkely inég hoszabb, de mivel 
*Sigtiiond k irá ly  lev e lé t, tnellyből van kiszed^ 
Ve, alább úgy is egészen kölüm , azért k i 
hagytam»

Wie der Richter sweren soll.
ich  swere ain ayd g o t  dem  a lm e c h tig e n , 

Vnd vn serm  g n ed ig 'n  h errn  d em  K u n ig  N . K u 
n ig  z u  V n g ern , vnser g n ed ig 'n  f r a w e n  d e r  K u 
n ig in  N . z u  V n g e rn , vnd der h a ilig en  krö n  zu  
V n g ern , vnd a lle n  ire n  tr e w e n  la n d th e r r n ,



vnd der Stat zu Ofn deutschen und Vtigern, 
a rm , vnd ra ich , getrew  zu sei» , vnd ei» 
rechtes Recht zu h a lte» , vnd w il das lassen 
w iderfaren dem arm e» , als dem ra ichcn , 
dem künd en , als dem früm bden, nach meinen 
guet’n gewissen vnd verm ögen, als m ir das got 
gib t zu e rkennen, vnd der Stat nucz zu er
w erben , vnd den schaden zu p ew aren , das 
recht zu fuedern , vnd das unrecht zu hindern  
vnd zu krengken . Vnd w il der Stat vnd Rats 
haim bligkeit verswigen pehalt’n, vnd des nicht 
lassen w il, w eder vmb lieb , noch vmb la id t, 
noch vmb n e id t, noch umb hasz, noch vmb 
forcht, noch vmb freundschaft, noch vmb gutist, 
noch vmb gab , noch vmb keincrlay Sach, da
m it ich diesen meinen aydt mocht vermailig’n. 
Also h ilf  m ir Gott vnd das hajiig ewangelium.

Illy  formán esküdtek a’ Tanácsnokok i s ,  
Város Jegyzője, választott Polgárok, és m ind 
eg y ik , k i valami h ivatalt viselt. '

Von erwelung der Rotthern.
Von alter gewenheit vnd von alten rech

ten sullen die deutschen Zehen man, vnd die 
Vngern Z\ven zu dem Rat erk iesen , dy dem 
Richter sullen h ilf’n das recht zu pesicz’n , vnd 
ausprechen.

Von erwelung des Statschreibers.
Der Statschreiber vnd die Rathern m it 

wissen vnd w illen einer ganczen gemein m ü
gén einen Statschreiber kiesen. Vnd dersolbig 
sol sein von deutscher art vnd gepurdt von al
len seinen geschlächte.

422
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Von e rw e llu n g  d e r  g e sw o rn  m an von y e tw e -  
d ern  h a n tw erch .

Darnach sol man aus ieglichen Hantwerch 
sunderlich geantwurten ztveu der eltisten, ver- 
nunfftigst’n ynd pestendigist’n man auf das Rat
haus w en dér Richter der hantw ercher pedárf 
zu der Stat notturft das es wisse dy zu besen- 
den , dy sullen auch sAver’n ,  als hernoch ge
schrieben stet.

Von purger rechten zu gewin.
W elich from b'r man sich in dy Statt zu 

Ofen ziehen, vnd daselbs purger recht gewyn- 
nen w i l , der sol sain aines guet’n des Avolge- 
leut geerbter m an, hat er des erbes n ich t, so 
sol er secz’n pürg’n , das er dasselbig iar vnd 
alweg fürpas losung geben, A nd mit der S tat 
léiden wil v.hel vnd guet. Auch sol kein prue- 
derschaft, iinch kein verpintnus, noch heim 
lich pos samung zwischen halt’n w erd’n , son
der ausgcuomcii zu gots dinst. vnd das sol ge- 
scliehn m it wissen vnd w ill’n des ra ts , als in 
der gulden Bele Bul, als vor am sechsten plat.

Von den Marchtagen dieser Statt, vnd 
tvieviel dieser sind.

Nicht m ehr wen zwene rechte marchtage 
sein bey dicsér Statt. Den Mittich bey den 
Deutschen vmb ruser frauwen kirchen an den 
placzen. Vnd der freitag bey den Vagem vmb 
sand Marie Magdalaién an den plecz’n. A nd 
der d ritte  ist von geAvonheit darkonien der 
Sambstag. Doch sol man w issen , das der 
inargkt czu kirchtagen, vnd vmb weinachten 
Hindert anders sol se in , den bey den Tent-



124

sehen  bei v n ser  f r a w e n , vnd bey S a n d  J ö rg e n  
liirch  eil frist vnd die apgenannten tage w eren 
25. auch ob der C h ris ta g  gefellet an den mo/ir 
t a g  vnd der abent am s a m s ta g .(‘

Von iro n  ( Ju den )  k le id e rn  d ie  s,ie so llen  tra g e t} 
u n d  g e w a n tt .

Die J u d en  so llen  auch  g e w a n d  tr a g e n  d a -  
b ey  m a n  s ie  e rk en n e t y vb er  a n d er  i r  k le id e r  
e in en  H o f f e n  m a n te l , vnd an der aller sichster 
s ta tt einen gelben fleck, den man nicht müg 
vberspannen , vnd suliéit auch kein ding nin- 

(dert f e r r , noch nahem  vn tter die C h risten  tra 
gen , \ya« sie verstanden phand hab en , die 
sullen sie einst in  der wochen in  d e r  Juden, 
g a ssen  f e y l  h a b e n , w erden sie anderswo be
griffen , das gerecht sol in  nemeii was sie feil
hab'n*

Von d en  f r e y e n  th o c h te rn  vn d  g le ich en  d e s z .

Dy f r e i e n  to c h te r  sein ain armes petrüb- 
tes vnd verczagtes gesinde. Nach sol man sy 
pehütten vor gew alt, vnd vor vnrecht. Dy 
arm en vnd dürftigen sullen ein gelbs fechil 
zum m insten einer hantpreytt tragen auff ihren 
hauptüchern. Vnd w en man sy findet on das- 
selb zaichs, sq mag derselbjge Scherig m aister 
yon in  als off’r  nemen VI. pfening.“

Már Tizen negyedik században főivigyázat 
ullatt voltak; most pedig n incsenek!!!
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’Sigmond Király parancsolatja mellett 
minő sorsú ember választódhatott Bu
dán Bírónak, vagy Tanácsnoknak? 
kik lehettek Polgároká, mikor és mi 
renden tartatott a’ tanácsi Újítás ?

Nos J o a n n es K a n c x lix  Judex* su p re m u s , 
Joan n es A r n o ith  J u d e x  P e c u n ia r u m , *) G eo r
g iu s  S c e c z , P au lu s P o ly a k ,  B a rn a b a s  J ó , N i
kolaus , E b e n d o r f  e r , D e m e tr iu s  K a l m a r , T h o
m a s S c h a u t, Joan n es P e c h i,  J o a n n es  G a r b e r , 
P e tr u s  T h e th e n i , S ig ism u n du s K r o n f fe ld e r , e t 
B a rn a b a s  T h a r ,  Ju ra ti Ciues d u i t a t i s  C a s tr i  
n o u i, M o n tis  P es th ien s is  a tq u e  B udensis*  Om
nibus C hristi F ide libus, praesentibus pariter 
e t fu tu ris , praesentium  notitiam  h ab itu ris , sa
lutem in  e o , qui est Salus et Redemptor no
s te r , sub cuius manu superiora sunt et infer 
r io ra , in optima regularitatis moderatione vi- 
u u n t , et existunt; propter hoc ipse Altissimus 
D eus, de summa eius bon ita te , in  qua huius 
Inclitissim i Regni H ungáriáé , h an c ip sa m  Cir 
•u ita tem  B u den sem  ( a d  quam  p r o p te r  h o n o rifi
cum  e t  n o ta b ilem  s i tu m , a c  f u n d a t io n e m , R e 
g e s  l lu n g fir ia e  p r o  te m p o r e  e x is t e n te s , P r a e -

• )  Von erwelnng des Geltrichters: „Der vorge
schrieben pestetigt Staischreiber hat zu seczen 
vnd zu erkiesen nach seinem w illen, einen 
aus den Ratmannen, oder aus den geschwo
ren purgem zu einem geltrichter, der aus deut
scher art sey. Derselbig mug, vnd so! rich
ten alte geltschult vncz auff vierczig rotgul- 
den, vnd darüber nicht, wán das ist , das ge
hört für das obrist gericht.“

§. XIII.



latique nihilominus, Barones dicti Regni Hun
gáriáé, Nobiles, et Magnates conuenire, et com
muniter residere consueuerunt)  adeo praefecit» 
r t  quemadmodum eadem ipsa duitas Budensis 
inter ceteras istius Regni duitates Solium Re
gale, Thronusque Regius appellatur; sic etiam 
eaedem duitates dicti Regni Hungáriáé ad ip
sam recursum habent, et confluntur (sio) Et 
praesertim ex eo, quia plurimae huius Regni 
Hungáriáé duitates et Oppida, ipsa eadem Li
bertatis gratia, qua haec ipsa nostra duitas 
Budensis a Diuis Serenissimis quondam Domi
nis Regibus fulcita et decorata existit, v ti, 
fru i et gaudere dinoscuntur. Proinde ad vni- 
uersorum  tam praesentium , quam futurorum  
liotitiam harum serie volumus peruenire. Quod 
cum nos pro nonnullis negotiis C iuitatis nostrae 
d ic tae , coram Serenissimo Principe Domino 
TVladislao, H ungáriáé, Bohemiae etc. Rege» 
Domino nostro gratiosissimo essemus constitu- 
t i ,  extunc Prudentes ac circumspecti v ir i — 
Jzthovyka Judex, et Vayvoda, ac Thomas 
Nag ff Juratus ciuis Oppidi Karansebes —  — , 
nec non vniuersorum  Ciuium et Inhabitatorum  
dicti Oppidi Karansebes, personaliter coram 
Rege Serenissim o, Domino n o stro , hum iliter 
exposuerunt: quomodo ipsi omnibus eisdem Li
bertatibus ; prout etiam Litterae Serenissimi 
Principis quondam Domini Mathiae Regis, Lit
terae confirmationales dictae —  et Priticipum 
quondam Dominorum Ladislai, modo simili 
confirmationales, et Sigismundi Regum Dona- 
fionales, duplici Sigillo dicti quondam Domini 
Mathiae Regis, suae Literae confirmationales 
dictae, priuilegialiter signatae tenent, et ha
bent : quibus dicta duitas nostra Budensis vti- 
tur ; fru i, gaudere, et vti consueuerunt, Quia

1 26
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autem ipsi saepe saepius tum per extraneos, 
tum etiam  per aemulos eiusdem oppidi Karan- 
sebes , in nonnullis libertatibus ipsorum gra- 
u ite r offenduntur et laeduntur.- propterea ipsis 
quibusdam litteris C iuitatis nostrae d ictae, pri- 
uilegialibus, pro defensione L ibertatum  eorun
dem , plurimum essent necessariae (sic) suppli
cantes Suae M ajestati, v t eadem Sua Maiestas 
dictas litteras C iuitatis nostrae priuilegiales, si 
quas habem us,ipsis necessarias, m ediantibus li t
teris nostris priuilegialibus, pro tutela et conser- 
uatione libertatum  ipsorum incolarum, dicti op
p id i Karansebes, daremus et concederemus. Vn- 
de sua Majestas nobis statim  oretenus commisit 
et mandavit: quatenus pro conseruatione liberta
tum  dicti oppidi Karansebes, priuilegia et liber
tates C iuitatis nostrae antedictae, v t et ipsum op
pidum  in pristinum  red ire t statum , ipsis neces
sarias , modo praemisso daremus. Petentes nos 
nihilom inus praefati Stephanus Judex et Tho
mas Nagy Juratus dicti oppidi Karansebes, in  
eorum , ac totius Com m unitatis personis, de
b ita  cum in stan tia , ac hum iliter im plorantes; 
quatenus tenores et continentias praescriptarum  
litterarum  Ciuitatis nostrae priuilegialium  ipsis 
necessariarum, per litteras nostras sim iliter pri
uilegiales transcribi et transum m i facere digna
rem ur, vlterioris conseruationis libertatum  eo
rundem  ad cautelam : quae quidem litterae  ipsis 
necessariae, ordine infrascripto sequuntur. Qua
rum  p rim ae , videlicet Serenissim i et Inuictis- 
sim i Principis Domini quondam Sigismundi 
H ungáriáé etc. Regis tenor is est.

Nos Sigismundus Dei gratia Rex Hungáriáé 
D alm atiae, C roatiae , Marchio Brandeburgen- 
s is, ac Sacri Romani Im perii Generalis Vica
riu s , et Regni Bohemiae Gubernator. Memo-
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riae commendamus per praesentes: Quod qúiá 
A n d rea s  filius F r id e H c i , C arn ifex , quondam 
L a u r e n tiu s  P e l l i f e x , et F ig o lin u s  p a ru u s  , p ri
dem Judices, et omnes i l l i ,  qui temporibus il
lorum Jurati Ciües fuissent in  Ciiiitate nostra 
B u d en si depu ta ti, p rid em , in anno , cUius iant 
praeteriisset reuolutio, N obis in R e g n o  B o h em ia é  
p r o  S a c r i  R o m a n i I m p e r i i  e t  n o s tr i  p a t r o n a - 
tu s  p ro seq u en d o  h ó tiore  lá b o ra n tib ü s , sine no
stro m andato , scitu et voluntate, in  simul con
spirantes , allectis eis tota Communitate Ciui- 
ta tis praedictae , noüüm Judicem , nouosque 
Juratos Clues in  nostrijopprob ium  Culm inis, 
in  d iéta  C iuitäte eligere, deputare et nominare, 
fidelesqUe nostros Ciues an tiquos, dé qllibus 
specialem habemus confidentiam , et quotum 
............... Ciuitas ipsa ab omnibus im pugnatio
nibus fu it p ro tec ta .. i . eorum tem erita
tibus deponere praesum pserunt, et quamuis 
ipse Ju d e x , et Ju ra ti . . . .  e lec ti. . .  fideli nostro 
Z v e lo , C d ste lla n o  n o s tro  B u d e n s i , v t moris 
e s t , post electionem —  — per ipsum omnino 
refu ta ti fu issen t, ipsi tamen m andatum ipsius
nostri —* —  in  persona - — ‘-----eandem CiUi-
tatem  nostram , per duos qUasi integros annos 
sic in  errore tenere non expauerunt. De quo 
potuissent Nobis maximum praeiudicium  et in 
gens periculum  breuiter euenisse; nisi Domini 
adiutorio tali iudem pnitati congruis et salubri
bus rem ediis fuisset obuiatum. Ideo hos au- 
thoritate  nostrae regiae p o testa tis , v t ipsi A n
d r e a s  cum  so c iis  suis su periu s e x p r e s s is , de per
petra tis do lean t; et de commissis recipiant de
bitam  poenam v ltio n is , statuim us et decreui- 
m u s ; imo statuim us et decernim us, hoc nostro 
Regio sub edicto: vt ip si, et praedicti socii 
su i, nullo vnquam tem pore, in  Jud icem , au t
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Juratos Cities, in praedicta nostra Ciuitate as
sumi valeant, aut eligi et deputari; harum no
strarum  testimonio litterarum , mandantes serie 
praesentium firm iter, et d istricte vobis fideli
bus nostris, vniuersis et singulis, ciuibus, 
hospitibus, habitatoribus et incolis dictae no
strae Ciuitatis Budensis, praesentibus, et fu
tu ris , ac i l l i , vel iliis , ad quem , vel ad quos 
electio, seu nominatio Judicis et Juratorum  Ci- 
uium eiusdem Ciuitatis pertine t, communiteT 
et diuisim  ; quatenus praefatos Andreám, et so
cios suos superius expressos, in  Judicem , aut 
Juratos Ciues, nullo modo eligere, nom inare, 
vel deputare praesumatis, neque sitis ausi mo
do aiiquali, et aliud subpoena nostrae gravis
simae indignationis non factu ri; praesentes 
etiam apud nostros fideles, Judicem et Juratos 
Ciues Budenses pro tempore constitutos volu
mus ita manere. Datum Posony feria tertia  pro
xima ante Dominicam Jubilate *). Anno Domi
ni 1404.

Aliarum autem Literarum  eiusdem Domini 
Sigismuudi Regis tenor de verbo ad verbum 
sequitur, et est talis:

Nos Sigismundus Dei gratia Rex Hungáriáé, 
D alm atiae, Croatiae etc. Marchio Brandebur- 
gensis, ac Sacri Romani Im perii Vicarius Ge
neralis , et Regni Bohcmiae Gubernator. Me
moriae commendamus, harum serie significan
te s , quibus expedit, vniuersis. Quod Pruden
tes et Sapientes v ir i , Judex , et Jurati ciues , 
et alii Consiliarii antiqui Consilii C iuitatis no
strae i\oui Montis Pesthiensis, seu Budeusis, 
su is, nec non omnium C iu iu m , hospitum e< 
Incolarum Ciuitatis eiusdem rempublicam et

* j  Ai a L Iá. Áprilisban.
9
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commune bonum in  eadem affectantium personis, 
nostrum adeuntes conspectum, nostrae querulose 
curarunt significari Maiestati, quod Libertates eo
rum  institutae per Serenissimos Principes, Hun
gáriáé Reges, ac nostros Praedecessores, diuae 
rem iniscentiae, eis gratiose concessae, per ali
quos ex eis vlciscentes, aliqui iram ipsam ali
quando concipientes; etiam dolosa et odiosa 
consilia, ac magna excogitata versu tia, et in 
publicum  producta; in  multis articulis forent 
negligenter imminutae, paruiatae. Nosque su- 
perinde ipsi Judex , Jurati m ultoties, et uni
versitas dictae C iuitatis precibus et instantia 
debita pulsaverunt, v t super informatione Ci- 
v ita tensium , et regulatione nonnullarum in i
quarum consuetudinum nouiter in ter eos per 
quosdam , interdum  ipsa vitia sectantes, et 
rempublicam impugnare non verentes, regali
te r intendere et prouidere dignaremur- —  — 
— dante D om ino, subditorum , et praesertim 
salubribus eorum v o tis , ex quibus commune 
bonum , et Regni statum pacificum, singula- 
rum que personarum  vtilitatem  speramus indu
bie et perpendimus resu ltare, m axim e, quia 
in te r ipso Ciues Ciuitatis nostrae Noui Montis 
Pesthiensis seu Budensis, occasione hac iam 
saepius ad dissensionum, rancorum , odiorum , 
e t dampnorum am aritudines non modicas est 
processum , quod , v t Regia prouidentia ex eo 
honoretu r, status C iuitatis conseruetur, vtili- 
tas reipublicae augeatur, p ax , vnio et gaudi
um obseruetur, cautius conuenit euitare; ad 
hoc enim aciem nostrae considerationis conuer- 
te n te s ; vniuersas e t quaslibet libertates, et 
libertatum  praerogatiuas, aD iuis Regibus H un
gáriáé, nostris scilicet praedecessoribus, memo
rate C iuitati et C iu ibus, ac Inhabitatoribus
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factas, datas et concessas, eisdem valere, et 
firmiter stare volentes; alia ad statum dictae 
C iuitatis conseruanduin , confortandum et aug- 
mentandum pertinentia superaddendo, Praela
to rum , Baronum, Magnatum, Procerum et No
bilium Regni nostri infra declarandorum, et alio
rum quam plurium lateri nostro assistaritium di
gesto consilio, et matura superinde deliberatione 
cum eisdem praehahita, salubrius ordinamus 
in hunc modum ; E t primo : „ Quod nullus Ju
dex , vel Juratus Cluis inter eos eligatur, et 
fieri possit; nisi sit possessionatus inter eos .* et si 
non, ex tunc talem fideiussoriam det cautionem, 
de qua Regia Maiestas, vel Magister Thaverni- 
corum suorum, aut Castellanus Budensis pos
sit et valeat contenturi. Nullus etiam ex Com
munitate , tempore electionis Judicis et Jura
torum, inibi debebit accedere armatus, quod 
si fecer it , poenae amputationis cuius manus, 
si vero ibidem rixas , fa c to , vel ope inchoaue- 
r i t , poenae capitis subiacebit. Nec aliquis ad 
ipsorum Ciuium ciuile consortium, nisi sit Pa
terfamilias bonae conditionis, et famae lauda
bilis , habensque domum, aut aliquas heredi
tates assumatur; hereditatibus autem carens, 
fideiussoriam praestet cautionem, vt cum ipsis 
Ciuibus per annum constanter maneat Regiae 
Serenitati fideliter scruiturus, Judex quoque 
et Jurati, per dues electi, Regiae Maiestati, 
vel Magistro Thauernicorum, aut Castellano 
Castri Budensis, debeant, in signum demon
strandi maioris fidelitatis, praesentari. Prae
terea omnino volumus, et ex intentione stabi
lim us, vt Communitas nullo vnquam tempore, 
quacunque de causa, et pro quouis facto, saluo 
mandato Regio, aut Magistri Thauernicorum , 
vel Castellani Castri Budensis in kocremanen-

i
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t e , absque scitu, et voluntate Judicis, et Ju
ta iorum possit, et debat congregari; quod si 
fecerit, et contra hoc attentare praesumpse
r i t , in centum marcis puri et fini argenti, Ca
merae Regiae irremissibililer applicandis, eo 
fa c to , conuincatur. Nullus denique incusum 
quemuis, vel euentum, in taberna, aut in pla
teis, locis latentibus, aut obscuris, seu etiam 
l  utentibus, occulta, aut manifesta consilia 
citra, ex tra , et contra consilium Judicis et 
Juratorum , sub poena Centum mar car um De
nariorum , per Regiam Maiestatem plenarie, 
super, et contra hoc praesummeutern, seu prae- 
summentes extorquendorum, facere audeat, vel 
praesumat. Demum homines inpossessionatos 
— Judicis et Juratorum vacare, et actu care
re volumus, et stabilimus. Volumus insuper, 
et praesenti voluntate declaramus, vitra duo
decim Juratos, quos de iure in dicta duitate  
nostra Budensi annuatim eligere consueuerunt, 
viginti quatuor, super illos duodecim nouissi- 
me eligi incepti, et inchoati per aliquos — con
ditionis homines, vlterius nullatenus eligantur. 
Praeterea taxam, si quam Regiam Maiestatem, 
et etiam duitatem  per se causa necessitatis , 
aut vt 'ditatis, vitra collectam, a dicta du ita 
te Regi annuatim provenientem, quauis de cau
sa , aut ratione, per ipsam duitatem imponi 
contigerit •• extum huiusmodi Taxa per probos 
et idoneos viros, ad hoc per Communitatem 
electos taxetur, imponatur et exigatur, ex
act aqt/e Juratis assignetur, per ipsos Juratos 
Curiae Regiae assignanda, vel pro necessita
te , aut rtilitate duita tis exponenda; et de 
ea, singulis annis, ante festum Sancti Georgii, 
in depositione Officiorum eorum, mediatite E x
peditote Curiae, et aliis sufficientibus doctt-
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mentis, rationem dare et assignare tenebuntur. 
Et vt omnium praemissorum series vim obti
neat perpetuae firm itatis, praesentes litteras 
nostras patentes, secreto sigillo nostro con
signatas, cum insertione Praelatorum , Baro
n u m , Regnicjue Procerum, tempore huiusmodi 
dispositionis, lim itationis et regulationis, nec 
non libertatum superadditionis, nostro lateri 
assistentium , eisdem Ciuibus duximus conce
dendas. Nomina autem Praelatorum , Baro
num , e t Procerum , de quibus supra fit men
tio , sunt ista: Primo Reuerendissimi P a tre s , 
D om ini: Valentinus Cardinalis Quinque Eccle- 
siensis, Andreas Archi Episcopus Spalatensis, 
Johannes Episcopus Jaurinensis, Nicolaus de 
Marchal, et aller Nicolaus de Czak pridem 
Vayuodae Transyluani, Stephaniis de Canisa 

pridem Magister Janitorum, Jacobus filius 
Lnczh TVaiuoda Transyluanus. Comes Carolus 
de Korbauia, Castellanus Castri Wissegradien- 
sis, et Zvetlus de Nassis Castellanus Castri 
Budensis, et praesentibus aliis quam pluribus 
Regni nostri Proceribus, M ilitibus, Regni no
stri Comitatus tenentibus et honores. Datum 
Budae die Dominico proximo post Festum  Con
ceptionis Beatae Alariae Virginis. *) Anno Do
mini 1403. i

Sunt praeterea aliae multae litterae super 
libertatibus dictae C iuitatis nostrae per San
ctos et Diuos Reges huius Regni Hungáriáé con
cessae , tenores quarum tum pro e o , quod ne
cessitas non postulabat, tum etiam propter pro
lixitatem  euitandam , scribi om itti fecimus, 
sed tantummodo aliquos articulos pro conser- 
uationc Pubertatum dicti Oppidi Karansebes

*) Ar. »?, ',9-dik Decemberben.
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necessarios« excip i, et praesentibus inscribi 
fecimus; et primo de electione Judicis. ,,Item 
ipsi maiorem Villae sibi eligant, quem volent, 
et nobis electum praesentent, qui omnes causas 
eorum mundanas debeat iudicare; sed si per 
ipsum debitu iustitia alicui non fuerit exhibi
ta, ipse Villicus, et non Villa debeat conueniri 
coram nobis; vel cui duxerimus committen
dum..“  Is articulus habetur in nostra aurea Bul
la Serenissim i Principis Domini Domini quon
dam Belae Regis. Praeterea, quicunque ratio
ne fu r t i , latrocinii, vel homicidii, extra Ci- 
uitatem Budensem exorti, Budae inuenti fue
rint,per Judicem ipsorum,pro tempore constitu
tum et Juratos indicetur, iuxta formam priui- 
legii ipsoram, et libertatem eorundem ab an
tiquo obseruatam, ex indulgentia Domini La- 
dislai Regis. Ceterum, quicunque cum eis ha
bitare voluerint habentes ibidem possessiones; 
cum eis teneantur seruitia debita exercere.“  
V t continetur ex iam fata aurea Bulla Belae 
Regis. Item , ex litte ris  Serenissimi Princi
pis Domini quondam Mathiae Regis, diuae re
m iniscentiae, habetur. „Dum, et quotiescunque 
infer duos causantes per aliquem Judicem pro 
tempore constitutum, birsagialis sententia iu- 
dicialiter prolata f  uerit, de birsagiis idem Ju
dex pro tempore constitutus sibi, et parti cau
sam obtinenti, iuxta ritum, et formam super-  
inde hactenus obseruatam, satisfactionem re
cipere valeat, atque possit, non obstante gra
tia nostrae Maiestatis per nos supérinde cui
piam concessa. D em um , vt praemissum ea t, 
ad praesens nos omnes Litteras C initatis no
strae priuilegiaies, propter certas et rationabi
les causas, superius etiam allegata», ad praesens 
trausum m i facere non possumus; sed eum prae



fatis Ciuibus neeesse fu e r it, et nos superinde 
requisiuerint, paria praedictarum  litterarum  no- 
strarum eisdem non denegabimus, Saluo No
tariorum  Sallario remanente. Quemadmodum 
ig itu r ex multis litteris nostris priuilegialibus 
hactenus dicta Ciuitas n o stra , p raesertim , et 
in te r cetera istis praerogatiuis, libertatibus v ti- 
tu r et gaudet. „Quod nullus pro quacunque cau
sa , Regiae Maiestati, aut hominibus, per e 
eandem Suam Maiestat em substitutis audet que
relas deponere, nisi acceptis beneuolentia et 
consensu Judicis et Juratorum tunc pro tem
pore constitutorum ; si qui autem inobedientes 
essent, et per huiusmodi querelas aliquam ri
sam, seu zizaniam moueret, talis poena 
debita puniri debet. Habemus insuper Latro
nes vbique in, et extra territoria nostra capti- 
nare, et captiuari facere ; extraneis, aut pro- 
pinguis Villis scribere, vt latrones, si quos ap
prehenderint , ad manus nostras portare debe
ant , quos tandem, iuxta delicta, vel demerita 
eorum puniri habemus potestatis facultatem. 
Nos ig itu r , mandatis praefati Domini nostri 
Regis, vt tenem ur, parere et obedire volentes, 
supplicationem insuper et petitionem  praefatam 
annotatorum Stephani Izthovyka Judicis et 
Waiuodae, ac Thomae Nagy Jurati ciuis dicti 
Oppidi Karansebes, nom inibus, quo supra. 
Suae M aiestati, et N obis, porrectas, iustam 
et rationabilem fore attendentes, praescripta
rum  litterarum  nostrarum priu ileg ialium ; sed 
et quorundam articulorum , modo praemisso , 
de nonnullis L itteris nostris excerptorum te
nores et continentias eorundem de verbo ad 
verbum , dim inutione et augmento sine om ni, 
transcribi et transum m i, praesentesque litteras 
nostras Transum ptionales, pendentis etauthen-*
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tic i Sigilli nostri duplicis munimine roboratas 
d axi nuis concedendas. Datum Budae praedi
c ta , Sabbatho proximo ante Festum Visitatio
nis Gloriosissimae Virginis Mariae.*) Anno Do
m ini 1498.

E. MSC. Gabr. Heuenesy Tom. VV. pag. 
205. et sequ.

§• XIV.

Albert Király idejéig a’ Német Nemzet 
hatalmassabb volt Budán a’ Magyarnál; 
mert a’ Magyar Bírói Hivatalra nem 
léphetett, Tanácsnok is csak ketté le
hetett : az óta pedig mind a’ két Nem
zet egyenlő Jussal bírt.

Nos Gregorius Adam dictus, Judex , Ju- 
ratique Ciues Castri Noui, Montis Pesti ensis, 
memoriae commendamus, tenore praesentium 
significantes, quibus expedit, vniuersis: quod 
nostri personaliter venientes in  praesentiam 
Prudentes ac Circumspecti V ir i , Nicolaus Pe
tri, Mathias et Joannes Barthaffy iurati Ci
ues duitatis Colosuariensis. in eorum , cete- 
rorum que singulorum C iuium , hospitum et 
incolarum , vtrarum que scilicet communitatum, 
tam Hungarorum, quam Teutonorum dictae 
duitatis Colosuariensis, personis et nominibus 
exhibuerunt nobis Literas Serenissimi Princi
pis et Domini Domini Mathiae Dei Gratia H un
gáriáé, Bohemiue etc. Regis, ac Ducis Au- 
s triae , Domini nostri G ratiosissim i, maiori et

*} Az az 30. Júniusban.



gccreto Sigillo Suae Maiestatis consignatas, 
pro praefatae duita tis Colosuariensis Ciuibiis 
et. hospitibus ad suae Celsitudinis propriam 
Commissionem patenter emanatas, nobisque 
praeceptorie loquentes, quas omni, qua tene
mur , reuerentia et humilitate, accepimus huné 
continentes tenorem :

Mathias Dei gratia Hungáriáé, Bohemiae 
etc. Rex, DuxAustriae. Fidelibus nostris Pru
dentibus et circumspectis Judici et Juratis, ce- 
terisque Ciuibus duita tis nostrae Budensis, 
salutem et gratiam. Dicitur nobis in personis 
fidelium nostrorum Circumspectorum Judicis 
et Juratorum, ceterorumque Ciuium duita tis  
nostrae Colosvariensis, qualiter ipsi in consti
tutione , seu praefectione Judicis et Jurato
rum , ceterorumque Ciuium, ac Centum Homi- 
num , in illa du ita te  constituendorum, ac ali
is vniuersis Juribus, ea lege, eaque consuetu
dine, qua scilicet et vos, in illa du ita te  no
stra Budensi vtimini, semper, et ab antiquo esi 
fu issen t, et rti vellent etiam inposterum. Sup
plicatum igitur, exstitit nobis, vt eisdem huius 
modi Libertatum et tConsvetudinum Paria ia  
scriptis per nos dari facere dignaremur. Quamob- 
rem volumus, et Fidelitati vestrae serie praesenti
um strictissime praecipimus et mandamus: quate
nus statim,acceptis praesentibus, praefatis Judici 
et Ciuibus duitatis nostrae Colosuariensis prae
dictae, Pariahuiusmodi Constitutionis, Praefe
ctionis Judicis, et Juratorum , ceterorumque Ci
uium, et Centum Hominum, necnon vniuersaruni 
aliarum Libertatum, et Consuetudinum vestra
rum, in scriptis, sub sigillo vestro, dari et 
emanari facere, modis omnibus, deheatis ac 
teneamini, aliud, nullo modo, facturi. Datum 
Viennae, Feria secunda proxima post Festum
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Inventionis Sanctae Crucis, Anno Domini Mil
lesim o, quadringentesim o, octuagesimo octano.

Quibus quidem Literis visis earumque te
noribus in te llec tis , volentes Regiis m andatis, 
prout tenem ur, subjectissima obedire hum ili
ta te ,  intellectis nihilom inus praefatorum  Ni
colai et Johannis fidedignis relationibus, no
bis vivae rods ipsorum oraculo explicatis, 
qualiter scilicet ipsi Ciues in electione Judicis, 
et Juratorum Ciuium cum consuetudine d u ita 
tis nostrae per omnia concordarent, et parili 
rterentur libertate. I ta q u e , altero annorum 
Theutonicus, altero vero jlungarus in Judicem 
praeficeretur. P rae terea, ex ipsis Ciuibus di
ctarum amborum Communitatum, Jurati Ci
ues aequali numero, videlicet sex Theutonici, 
et totidem Ilungari deputarentur.- optarent id
circo ex animo in Constitutione Centum Homi
num , aliisque Libertatibus et Consuetudinibus 
ea lege, eaque consuetudine, qua videlicet et 
nos vtimur", gaudere et fru i velle. Sane, igi
tu r ,  agnitis per nos ipsorum Ciuium duitatis  
Colosvariensis, iustis et licitis desideriis, prae
misso prius Regiae Sublim itatis praecepto, hos 
infrascriptarum  Libertatum  et Consuetudinum 
Articulos seriatim , suo ordine declarandos, 
prout ex certis nostris Priuilegiis collegimus, 
eisdem C iuibus, ipsorumque posteritatibus du
ximus concedendos.

Item  prim us A rticulus: quod appropin- 
guantibus d iebus, siue festiu ita tibus, in  qui
bus videlicet Judices et Jurati Ciues dignitates 
et officia eorum ex consuetudine duita tis Co- 
losuariensis resignare et deponere habebun t; 
iidem Judex et Jurati vniform iter, et concordi 
voluntate, de vna quaque earum ambarum Com
m unitatum  Ciuibus et incclis quinquaginta per-
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sonax , qui sint homines Patresfamilias , bonae 
conditionis, honestae vitae , et famae lauda
bilis , Deum et eius iustitiam, pariter et vtili- 
tatem duitatis diligenter ( anhelantes)  qui 
Considat ui videbuntur ad hoc magis habiles , 
vbicunque in eiusdem duitatis theatris et vicis, 
i uria distinctidnem duitatis commorantes; nec 
non de singulis Celtis tres , aut quatuor viros 
ad maximum, eligere debeant qui praestitis 
perprius in eorum idiomate iuramentis, tactis 
corporaliter SacroSanctis Euangeliis, aut Salu
tiferae Crucis Signo, quod non odio, vel amo
re , prece, aut pretio cuiuspiam, nec aliqua 
alia, quacunque sinistra intentione, sed iuxta 
ipsorum conscientiae puritatem, ad lmiusmodi 
ejectionem Judicis et Juratorum Ciuium proce
dere velint; illo etiam specificato: quod electio 
Centum Hominum singulis aunis fienda , in Ju
dicis, et Juratorum arbitrio stabit, quem sci
licet ex iis de nouo assumere, et quem ex prio
ribus re  i i ce re  voluerint.

Secundus Articulus: Quod si Centum Ho
mines electi eo die, quo Judex, et Jurati Ci- 
ues dignitatum suarum Officia resignabunt, nul
la vocationis ammonitione praemissa, circa ter
tium Campanae pulsum comparere, atque in 
vno conclaui, loco scilicet tuto et securo se 
claudere, et absque omni susurratione, stre
pitu et clamore ibidem ordinatim sedere debe
ant ita , vt semper inter duos Hungaros Ale- 
mannus medium locum teneat ; et e conuerso 
nec aliquis de loco sine vocatione , ante elec
tionem praemissam surgere audeat. Quibus 
ita considentibus, Notarius duitatis nomina 
Centum Hominum ordinate pronunciabit, in
cipiendo a potioribus; quorum singulus suo 
linguagio respondebit: adsum. Quo facto, No-
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far io que exeunte , Seniores ex ipsis Centum 
Hominibus quatuor eligant personas ad Tabq- 
lam , in  qua scilicet nomina in  Electione Judi
c is , et Juratorum  expressata conscribuntur, 
duos TheutoneSy et duos Hungaros, qui prim ir 
tus sub silentio ad Electionem Jud icis, et Ju
ratorum  suas dabunt voces,- et po st, hac ra tio 
ne progrediendo, duo ex eis Tabulam ten ean t, 
alii vero duo in  eadem Tabula conscripta d ili
genter occultent, ita  tam en , v t vnusquisque 
illorum  vocalem expressionem ad Judicis, et 
Juratorum  praelectionem accuratius percipiat. 
E lec to , itaque , Judice, in  secunda progression 
ne duo Jurati Clues, mus Theutonicus, et al
ter Hung árus sunt e lig en d i, et sic consequent 
te r ,  donec totus numerus Duodecim Juratorum 
complebitur. E t quidquid maior pars ipsarum 
his quinquaginta personarum in talismodi Ele
ctione concluserit, illud absque omni tergiuern 
satione v a lea t, s te t , ra tum que , et firmum ha
beatur,

Tertius A rticulus: Quod q u ia , nonmm- 
quam ex negligenti, et minus prouida conser- 
ua tio n e , et custodia S igillorum , L ibrorum , et 
L ite ra ru m , scandala et pericula grauia Ciui- 
ta tibus, ipsarum que Incolis emergere solent: 
ideo a modo in  posterum , semper temporibus 
progressiu is: pro tollendo quouis dubietatis 
scrupulo, ac ad eqitanda fu tu ra , quae exinde 
o riri possent, m ala, huiusmodi S igilla, L ibri, 
L ite ra e , L iteralia  quoque Irs tru m en ta , Jura 
communia dictae Ciuitatis Colosuariensis tan
gentia , sub sigillis adminus octo Juratorum, 
in  certo , tq to  et securo loco conseruentur *)
fw»-----------■?-

*) Cromer Lenrlrd könyvében ezeket a’ czikke* 
lyeket is találhatni j
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juinquamque ipsis octo Ciuibus absen tibus, 
quacunque ex causa, ipsa Sigilla, et L ibri, siqe 
Literae aperiantur; quique octo Jurati Ciues, vel 
saltem alii in tanto num ero, apertioni ipsorum 
Sig illorum , Sigillationique, et lectioni Lite- 
rarum sigillandarum interessé, et tenores ea-

Wer das S ta t sigill vier Jar pehalten sol.
Es sol auch ein Deutscher des Rats der Stat- 

»igil payde, das klain, vnd das gros lnne ha
lén , ydoch gesondert das gros, do man an
ders nicht mit sigilt, dan hantfesten , das ver- ' 
■lossen sein, vnd zum ininsten mit zu?ayr deut
schen purger petschafft versiegelt sein. Aber 
das klain petschaft sol ein deutscher gesworner 
purger haben verschlossen ynn seinen lad, vnd 
darczu solAerStatschreiber den Schlüssel haben.

Von der Stadt lnsigel inhultung sol vncz man ein 
ander Richter vnd ra t, erwelt und pestetiget.

Alle zeit zu Sand Jorgen ta g , in der zeit, 
als ob’n geschrieben stet, sol man das geniain 
lnsigel %u dem Rathaus pring’n verslossen in 
der lad, do sol man es wider einlegen und 
verschliessen , und versigein mit zw air , od,er 
drayr deutschen Herren sigil, dy des ratts gewesen 
snin, vnd also verslosen vnd versigiltsol man es 
anttwurten dempfarrer zu vnser hauppfarkirch’n, 
zu vnser lieb*n fraten  zu pehalten vuez das der 
Richter vnd der Ratt pestet vverd’n , sunder den 
slnssei sol der Statschrpiber pey ym haldenn.“  

Minden igyekezetem mellet sem tapogat
hattam ine'g ki Buda Városának volt regi nagy 
kettős Fecsétjét; ke'rem tehnt a* Nagy Érdemű 
minden Rendű T. T, Hazafiakat, méltőztassa- 
nak azt, ha valamelly tulajdon birtokjokban 
levő Levélről fíigtrene, számomra kegyessen 
lerajzoltatni: sött Buda és Fest Városokat akár 
mi tekintetben érdeklő Levelek mássátis elkíil- 
detni: hogy e’ két Varos’ Történeteit, azok 
után, és az eddig gyűjtött nagyobb számú Le
velekből még tökéllyetcselben kidolgozhassam*

i
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rundem intueri, audire, et auscultare, ac ad qua
rum Juratorum Relationem emana tae exist unt, 
diligenter intelligere, et inuestigare debeant.

Quartus Articulus: Quod, postquam in 
ipsa du ita te  Colosuariensi nouus eligitur Ju
dex , omnes Magistri mechanici in eadem com
morantes, singuli cum eorum propria societate, 
et consimilibus Artificibus, in locum ipsis aptum 
congregari, et inter se, ex eorum communitate 

•Magistros Ceharum ordinare et eligere, ordina- 
tosque et electos Consulatui praesentare debeant; 
qui pro obseruanda fidelitate, Judici, Juratis
que Ciuibus, nec non toti Communitati corpo
ralia deponent Juramenta; ita videlicet: quod 
ipsi ad artificii eorum opus diligenter attende
re , et curam peruigilem habere velint, ne opus 
artificii eorundem per ineptos, et indebitos 
labores, quouismodo, deturpetur; nec aliqui ex 
eis laborem artis suae, minus debite, et male 

factum  sub specie boni vendere praesumat. Car
nifices itaque, ne de mane ante pulsum Ange
licae Salutationis , nec de sero, post pulsum 
Aue Maria *), aliquem bonéin, seu consimile 
pecus, seu pecora furtim adducta, aut squalli- 
da , et defectuosa mactare, siue emere valeant; 
claro enim die, et iuxta aquam fluuialem ma
ctatio talium pecorum fieri debeat.

Quintus Articulus: Vt de impositione Ta
ce ae , siue Collectae Ciuitatis ordinariae debi
tus ordo in ipsius collectione, impositione, exa-

Hazánkban 1309-dikben Udvardon tartott 
JSinatban rendeltetett, hogy Urunk Fülseges 
Megtestiilesének emlékére estve ineghúzatnának 
a’ harangok; a reggeli harangozús ezen Ok
levél szerint XV. században már szokásban va
ja ; a’ deli harungozúst pedig - ^Vl, században 
'4 Je'suiták kezdettél*.
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ctione, ac distributione, nec non ratiociniis 
conseruetur, resque publica per debiti regimi
nis directionem augmentari, populusque in pa
cis amoenitate persistere valeat; prout du ita 
tis nostrae consuetudo exigit, nonnulla duxi
mus praesentibus inserenda. Primo enim, post
quam Registra, siue Libri ipsarum Collecta
rum, cum hospitum et inquilinorum nominibus 
ordinata et conscripta fuerin t, mox ex Centum 
Hominibus, viginti quatuor Viri idonei, atque 
honesti eligantur, Duodecim scilicet Theuto- 
nici, et totidem JIungari, qui aeque bene, v t  
praemissum est, de Electione Judicis, et Ju
ratorum , praestabunt Juramentum, quibus mus 
praeficiatur Judex, siue Maior, iuxta curren
tis temporis oportunitatem; in cuius domo, aut 
aliquo alio competenti loco, ipsi Viginti qua
tuor Homines ad imponendam Tax am, siue 
Collectam conuenient, et seriatim eo ordine, 
prout de Electione Judicis dictum est, consi
debant. Is vero, qui in eorum constitutus 
est Judicem , eosdem ordinatim de singulis ho
spitibus et inquilinis, iuxta Librorum seriem 
interrogandos habebit, quomodo videlicet qui
libet eorum sit taxandus: et quidquid maior 
pars in tali impositione concluserit, hoc ad 
Librum eiusdem Collectae inscribatur; ita ta
men , vt ad quemlibet Librum duo deputentur 
Jurati, vnusHungarus, et alter Almannus, qui 
huiusmodi impositioni 'Collectae interessé de
beant. Peracta tandem impositione Collectae, 
iuxta omnes Libros; fiat debita calculatio, eo
rundem Librorum, cum inscriptionibus sum
mae ex his Libris resultantis. Tandem Libri 
ipsi signetis consignati, per eosdem Viginti 
quatuor Homines Judici praesententur. Qui 
quidem Judex, et Jurati dues ad singulum
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Librum  duos ex Centum Hominibus eligantt 
qui Collectam Ciuitati impositam] cum duobus 
Juratis ad Librum eorundem deputatis collige
re, et exigere debeant. Quas scilicet pecunias 
electi duo ex Centum Hominibus ad suas reci
pere valeant manus. Si vero Judex et Jurati 
dues pecuniam Collectae pro duitatis vtilita* 
tibus, et emergentibus necessitatibus, ab Ex
actoribus Collectarum , in part e, vel in toto re
cipere voluerint, extunc Literae Q,uictantio- 
nales sub sigillis Judicis, et duorum Jurator 
rum, scilicet Theutonici, et Hungari, eisdem 
assignentur. Qui quidem Exactores, tempore, 
se ad hoc offerente, de perceptis et distributis 
plenam et lustám rationem, euidentibus docu
mentis mediantibus,'coram octo personis, ex ip
sis Centum Hominibus aequaliter electis, necnon 
duobus Juratis Ciuibus, ad hoc similiter depu
tatis , plenam/ reddere teneantur. Modo simi
l i ,  si Judex, seu aliquis Juratorum  quidquam 
ex talibus Collectis perceperin t, aut distribue
r in t ,  rationem sufficientem dare debeant, et 
sint adstricti.

Sextus A rticulus: Quod, ex quo saepe nu
mero contingit homines ad crudelitatis iram , 
parite r et vlciscendi inuidiam  inclinatos ex 
rancore anim i in  innocentem desaeuire; probi
ta tem , eos que, nullis ipsorum dem eritis exi- 
stentibus, sed dolosis corrupti astutiis criminari 
haud iu s te , non verentes, vsque ad diem iuri- 
dicum dira captiuationis m ancipatione, Judi
cum inuocato praesid io , detinere procurant; 
quo die iuridico adueniente , quando videlicet 
detentor erga detentum  actionem suam propo
nere , et de culpa alias eidem extra iudiciun» 
im putata probationem  legitimam producere de-1 
b e t, extunc au t in  iudicio non com paret, aut
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in probationem suorum, documentis]prorsus et 
omnino destituitur. Quapropter, Ciuitatis Le
gibus , et a diu introductis Consuetudinibus
exigentibus, talis ini ustus detentor per dupli
cati temporis spatium, in eadem captiuitate, 
in qua homo ille innoxius vinculatus detineba
tur , mancipari; praeterea, homini iniuste de
tento , de damnis et expensis, iuxta limitatio
nem fidediguorum hominum, aut iuramento de
lenti affirmationem, satisfacere debeat et te
neatur. Excepto, si quis propter causam cri
minalem,, et arduam per suspicionis modum, 
vsque ad ipsius expurgationem detineretur. Ce
terum , illo non praetermisso, quod is. qui 
alium de consensu et voluntate Judicis capti- 
uari fecit, cuius captiuatio in Ciuitate committi
tur, soluat Praeconibus denarios sex; si vero 
in Surbio Ciuitatis, decem- Dum, itaque, ta
lis detentus per latam contra eum sententiam 
eliberari cupit, aut prius, sim cum aduersario 
pacificatur, aut ad fideiussoriam cautionem, ex 
vinculis emittitur, talis indici septem denarios, 
et Magistro Praeconum duodecim soluere te
netur; saluis tamen birsagiis Judici prouenire 
debentibus. Insuper, ne homines culpa caren
tes per detentiones minus iustas deprimi, aut 
aliud enorme factum exinde oriri contingat, 
cautum est, vt nullus hominum, absque Sigillo 
Judicis, aut Commissione Juratorum, capti- 
uetur, nisi excessus maximi hoc exigerent.

Septimus Articulus. Quod nullus ex ipsis 
Ciuibus in quarumcunque rerum venalium, et 
etiam mercantiarum aquisitione societatem, 
sine mutuum contract um cum homine extra
neo habere; neque etiam in ipsa Ciuitate prae- 
emptiones, signanter in rebus victualibus, in 
sipam duitatem per homines forenses appor

10
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t a t i s , lucri e t  q u a estu s g r a t ia  a u d e a t , e t  s ig 
n a n te r  in  d iebu s f o r i ,  donec vexillum Ciuitatis 
e re c tu m  s t e t e r i t , deposito v e ro  Vexillo Pene- 
s t i n i , siue Praeemptores id, quod residuum per
m a n s e r i t ,  em ere  valeant, atque possint. *)

In  cuius rei memoriam, firmitatcinque per
petuam  , praesentes Literas Sigilli nostri mu
nim ine roboratas, et a tergo consignatas, prae
fatis Ciuibus Ciuitatis Colosuariensis, ipsorum- 
que posteritatibus vniuersis, duximus conce
dendas, prom ittentes priuilegialibus Literis 
nostris confirmare, dum nobis eaedem in spe
cie fuerin t reportatae. Datum Budae feria — 
infra  octauas festi Sanctissimi Corporis Chri
s ti, Anno Domini M illesim o, Quadringentesi
mo , Octuagesimo Octauo. **)

Autographum est in Tabulario Regii G u
b e rn ii T r a n s ilu a u ic i, tígy mond el hunyt T. T. 
K o v a c h ic h  M á r to n  György a’ K éziiratjainak 
Gyüjtem énnyében.

Úgy vélem , hoszas vitatásom után föl te tt 
czélomra el é rtem , és e’ két testvér Városnak 
régi állapotját egész teljes meggyőződésig be
bizonyítottam , ha tehát fejtegetésemet közhasz
núnak ítéli az édes H a z a ,  el nyertem jutal-

*) Vajha mostanában is ez aJ közönségre néz
ve, oily hasznos Rendszabás tartatnék! nem 
volna Budán olly szer fölött lévő nagy drága
ság. De most minden dologtalan személy 
kereskedésre adta magát, időnek előtte majd 
mindent összevásárol, ’s alig lehet már a’ ]>i- 
aczon valamit első kézből venni.

**) Ebben az esztendőben XJr-napja 5. Juliimban 
volt; tehát e’ Levél hatodik, és tizenkettődik 
Junius tájban költ.
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inamat; mert, nisi vtile est, quod facimus, 
stulta est gloria. — Azomban, ha Pest Budá
val sem egyesülne, minthogy még más módon 
is lehetne A n y a  Városunkon segíteni; még a’kor 
sem sikeretlen e’ munkám; mivel temporum 
vicissitudines ex vero cognouisse, gradus est ad 
sapientiam: ’S ha nem tudod, mi történt lé
gyen, minek előtte születtél, gyermek vagy. 
— Valahányszor Buda viszontagságiról gondol
kodom, a’ mi gyakran megtörténik ; mind 
annyiszor eszembe jutnak bölcs Senecának eme 
szovai: „ O m n e s ,  quae vsquam rerum potiuntur 
rrbes, q u a e q u e  alienorum imperiorum magna 
sunt decora, abi fuerint, aliquando quaeretur, 
et vario exilii genere tollentur: alias destruent 
bella, (dias desidia, paxque ad inertiam versa 
consummet, et magnis opibus exitiosa res, lu
xus“ Epist. LXXl. Budát is a’ háborúk, pe
dig még polgári háborúk ejtették Töröknek 
rabságába! a mint ezt fájdalmak és epesztések 
között eredeti két Magyar krónika czímú köny
vemben hiteles, és egykorú írók után, tudni
illik Bornemisza Tamás’ és Verantz Antal’ Ma
gyar Kronikájikból megmutattam: hogy a’ ké
ső Maradék szerencsétlen Őseinek viszszálko- 
dasiból tanulja becsülni az egyességet; és győ
ződjön meg eme közmondásnak valóságáról-. 
„Concordiaparuae res crescunt, discordia, ma
gnae dilabuntur.“ Sallustius de Catilina.

Mindeneket a’ nagy Istennek dicsőségére, és az 
édes Hazának javára.
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