
Buda, Pest és Óbuda 
nem-mohamedán polgári lakossága 1547-ben és 1580-ban. 

Azon területek demográfiai állapotainak kutatásához, melyek egykor 
török uralom alatt álltak, a legfontosabb, semmi mással nem pótolható 
forrásanyagot a török kormányzat fej adó-összeírásai, az úgynevezett 
dzsizje-defterek teszik. 

Ezek az összeírások különböző időben és vidékeken különböző 
módokon készültek, tehát nem egységesek. Abban megegyeznek, hogy a 
központból kiindulva, falvankint veszik sorra az illető közigazgatási 
egység területét, de a részletekben sok tekintetben eltérhetnek egymástól. 
Van olyan összeírás, amely falvankint (nagyobb telephelyeken utcánkint) 
sorolja fel az adóköteles családfőket és minden egyes családfőnél külön 
tünteti fel az egyes termelési ágakban (búza, rozs, méhkas, sertés stb.) 
elért eredményeket és minden termelési ágnál külön az esedékes adó
összeget. Más összeírások viszont kevésbbé részletesek ; megnevezik az 
adóköteles családfőket, de a termés- és adótételeket csak az egész község
nél, összegezve tüntetik fel ; ismét mások (valószínűleg korábban készült 
részletes összeírások eredményei alapján) falvankint csak a házak számát 
vagy csak a helység adójának végösszegét közlik. 

A módszerbeli eltérések néha ugyanazon összeíráson belül is jelent
kezhetnek. Némely összeírás egyes falvak adóköteleseit névszerint sorolja 
fel, más falvak adatait azonban ugyanazon kerületben is csak össze
vontan adja. 

Mivel ezen összeírások a nem-mohamedán vallású családfők adója 
dolgában készültek, amennyiben az adófizetőket nemcsak összegezve 
adják, hanem névszerint felsorolják, az adóköteleseknek teljes névsorát 
várhatnók tőlük. Ezt azonban mégsem kapjuk, mert pl. a hadseregben 
szolgáló nagyszámú keresztény férfi dzsizje-adót fizetni nem volt köteles 
és így e jegyzékekbe nem került be.1) Viszont kisebb számban moha
medánok is előfordulnak bennük, nevezetesen az új-hitűek, akiket a ható
ságok legalább átmenetileg a nem-mohamedán réteggel együtt tar tot tak 
nyilván. Mindezeket egybevetve : a dzsizje-lajstromok falun a föld népé
nek, városban a nem-mohamedán »polgári« lakosságnak, az őslakosoknak 
megismeréséhez szolgáltatnak becses adatokat. 

Dzsizje-összeírásokat a török hatóságok évről-évre készítettek, még 
pedig esetenkint legalább két példányban : egyet a helyi ügyvitel, egyet 
az isztanbuli központi hatóságok számára. Azok a példányok, amelyek 
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esetenkint hivatalos úton Isztanbulba kerültek, az azóta eltelt századok 
alatt sok viszontagságon mentek keresztül, de úgy látszik, mégis nagyobb 
számban megmaradtak.2) A Budán tar to t t hivatalos iratok azonban 
kevésbbé szerencsésen élték át a viharos időket. Buda visszavívásakor 
a török iratanyagból alig valami kerülte ki a pusztulást és a Budára vonat
kozó dzsizje-összeírásokból csak két év defteréi maradtak fenn3), az egyik 
azokból is csonka. 

Mivel a török állami levéltárak Magyarország és Budapest törté
netére rendkívül gazdagnak Ígérkező forrásanyagát a tudományos kutatás 
ma még nem használhatja, azt a forrásanyagot azonban, ami hozzáférhető 
helyen lelhető, máris ismerni szeretnők, az alábbiakban a Bécsben őrzött 
két török összeírás alapján vizsgálat tárgyává tesszük Buda, Pest és Óbuda 
nem-mohamedán polgári lakosságát 1547-ben és 1580-ban s azután Buda 
és Pest néhány helyrajzi megjelölését. 

Ezen összeírások a nem-mohamedán lakosokat gebrän-nak (az arab 
gebr perzsa többese) : tűzimádónak, máshitűnek nevezik, s olyan helyen, 
ahol az lehetséges és célszerű volt, vallási szempontok szerint csopor
tokra (dzsemáat), esetleg további alcsoportokra tagolják (melyeket szintén 
dzsemáat-nak vagy török szóval bölük-nek neveztek). Magyarországi 
lakóhelyeken három csoportot szoktak megkülönböztetni : az elsőbe, 
külön név nélkül, a benszülött keresztény elemet sorozták, amely magyar 
vidéken a nyugati kereszténységhez, szláv vidéken többnyire az orthodox 
egyházhoz ta r tozot t ; a második csoportban a zsidókat (jehüdijän : az 
arab jehüdí perzsa többese) ; a harmadikban a »koptokat« (kïptïjan : 
az arab kiptï perzsa többese) szokták összefoglalni. Az egyes csoportok 
nem egymás alatt, hanem egymás mellett álltak és — inkább a török 
adminisztráció megkönnyítése végett, mint az egyes közösségek érde
kében — szűkebbkörű autonómiával birtak ; a keresztények élén magyar 
vidéken a bíró, szláv telepeken a kenéz vagy prímkor4) állt ; a zsidókat 
a kethüdá, a »koptokat« pedig, ha a keleti egyházhoz tartoztak, egy-egy 
kenéz, ha mohamedán hitet vallottak, egy-egy mohamedán elöljáró kép
viselte. 

A lakosságnak vallási szempontból való megosztása megfelelt az 
akkori török hivatalos szemléletnek, amely a maga birodalmát és népét 
is vallása után : müszlimánnak, mohamedánnak szerette nevezni, és 
alkalmasnak is látszott az osztályozásra, mert fajok és felekezetek határa 
eleinte sok helyen egybeesett. A török uralom előtt a Budán megtelepedett 
különféle népek is egészükben az egyik vagy másik valláshoz tartoztak. 
A török uralom kezdete körül azonban ez a helyzet megváltozott, mert 
éppen ezen időtájban a nyugati kereszténység több részre szakadt s a 
hívők régi csoportjait is megosztotta, s azonkívül a török hódítás nyomán 
megjelent a mohamedán vallás is és szintén hívőket vonzott magához ; 
a népek és felekezetek korábbi közös határai tehát elmosódtak. Az egyes 
közösségek tagjait egy későbbi pontban kielemezni, a bennszülöttől a 
jövevényt elválasztani igen nehéz volna. Szerencsére egyik forrásunk 
a török megszállás kezdetéről, az 1547-ik évi állapotokról számol be, 
így tehát biztos alapot nyújt ahhoz, hogy a lakosság megoszlását a török 
uralom kezdetén összeállítsuk ; ha pedig ennek eredményeit összevetjük 
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másik forrásunk, a 33 évvel később, 1580-ban kelt összeírás eredményeivel, 
a török uralom alatt az első emberöltő végére beállott változásokat hitelt 
érdemlő módon megállapíthatjuk. 

Az 1547-ik évi összeírás Budán és Pesten felekezetek (népek) és utcák 
szerint haladva jegyzi fel a családfők és egyes felnőtt férfi családtagok 
névsorát, továbbá egy-két nőét, ha azok özvegyasszonyok. Óbudán csak 
összegezve tünteti fel a családfők számát. Az 1580-ik évi összeírás Pest 
lakosait nem adja (mert a kötet csonka), Budán kívül azonban Óbuda 
adóköteles családfőit is nevszerint sorolja fel. Ezek szerint van egy-egy 
névsorunk Budáról 1547-ből és 1580-ból, Pestről 1547-ből és Óbudáról 
1580-ból. Az 1580-iki Összeírás azonban sehol nem halad utcánkint, hanem 
megelégszik azzal, hogy a lakosságot három közösségbe hozza ; azon
felül Budán nem választja el a várban lakó keresztényeket a külső váro
siaktól, sem a zsidóknál a régi budai zsidókat a »vendégektől«, sőt a 
»koptoknál« az idevaló származású mohamedánokat is a görög keleti 
hitűekkel egy közösségben tartja nyilván. 

A budai két összeírás szerint az itteni felekezetek a következőképen 
oszlottak meg : 

felsorolt nevek adókötelesek 
Keresztények 1547-ben 238 123 

1580-ban 223 190 
Zsidók 1547-ben 75+25 33(+25?)5) 

1580-ban 86 64 
»Koptok« 1547-ben 60 36 

1580-ban 90 82 
A keresztények belső felekezeti állapotára, esetleges megoszlására 

egyáltalán nincs adatunk s így nem tudjuk, hogy a nyugati protestáns 
vallások milyen arányban voltak közöttük képviselve. Bz a kérdés a 
török hatóságokat nem érdekelte és ezért nem történik róla említés, a 
névanyagból pedig ilyen vonatkozásban semilyen következtetést nem 
lehet levonni. 

A »koptok« között sokkal tisztábban látjuk a felekezeti megoszlást, 
mert ha magyar vagy mohamedán elem keveredett közéjük, az nevéről 
világosan felismerhető. Bredetileg ők is zárt faji és vallási közösségben 
éltek, de egységük hamar megbomlott. A hívők egyharmada a régi közös
ségből már a megszállás hatodik évében kiszakadt s mohamedán személy
nevekkel külön csoportokba tömörült. Az összeírások a mohamedánokat, 
mohamedán szokás szerint, apjuk és sajátmaguk egyéni nevével jelölték, 
de új-hívőknél az apák nem-mohamedán, »hitetlen« nevét az Abdullah 
névvel helyettesítették (pl. Szinan bin Abdullah : Szinan, Abdullah fia).6) 
A budai koptok nevében tehát az a körülmény, hogy ők sorban »Abdullah 
fiai« azt jelenti, hogy mindannyian újonnan megtért mohamedánok. Az 
1547-iki összeírásban a 60 »kopt« közül még 44-en keresztény (orthodox) 
nevet viseltek, de 1580-ban — noha számuk közben 90-re emelkedett — 
már csak hármuknak volt orthodox neve, a többi 87 mohamedán néven 
szerepel. Az utóbbiak közül 36-an »Abdullah fiai« voltak, tehát olyanok, 
akiknek apja még nem volt »igazhívő«, míg a többi 51 már »második 

• 
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nemzedéknek« látszik ; ezeknek már apái tértek át az új vallásra s ők 
maguk régebbi vallásuknak e sápadt emlékét sem viselték nevükben. 

A »koptok« gyors megtérése adja annak magyarázatát, hogy össze
írásainkban mohamedán nevekkel is találkozunk. Minthogy ezeknek az 
összeírásoknak az volt a rendeltetése, hogy a nem-mohamedánokra 
kivetett türelmi és hadmentességi taksa (dzsizje) adóköteleseit tartsák 
nyilván, bennük mohamedán családfőnek egyáltalán nem volna helye. 
A pénzügyi hatóságok azonban a megszállás után frissen áttért neophitákat 
továbbra is a dzsizje-köteles nem-mohamedánok csoportjában lajstro
mozták. 

Harmadik nem-mohamedán vallási közösségnek a zsidóságot találjuk. 
(Az összeírások sorrendben a második helyen hozzák.) Ismertetésére, 
mivel vallási és faji különállását egyformán megőrizte, csak a faji meg
oszlás vizsgálásánál fogunk kitérni. 

Miután a fentiekben összefoglaltuk azt, amit az egyes közösségek 
vallási viszonyairól megállapíthattunk, a következőkben a nyelvi (nemze
tiségi) megoszlást fogjuk vizsgálat tárgyává tenni. 

Nyelvre, nemzetiségre nézve a nem-mohamedán polgári lakosság 
ugyancsak három nagyobb közösségre oszlott, melyeknek elemzésénél 
megint a névanyag lesz egyetlen forrásunk és bizonyítékunk, csakhogy 
ennek felhasználása most nehezebb feladatot képez. 

A névanyag jellemzésére, mint igen fontos tényt, ki kell emelnünk, 
hogy a keresztények családnévvel vannak megnevezve, míg a zsidóknál 
és »koptoknál« családnév nincsen, mert ezek a kultúrák családnevet ekkor 
még nem ismertek. Ahol családnevet hallottak, a török összeírok azt a 
keresztnév elé helyezték, ugyanúgy, mint a magyarban és magyaros alakban 
írták. Amikor tehát az országos latin és városi német adminisztráció 
Budán és Pesten megszűnt s a helyébe lépő török hatóságok a keresztény 
lakosságot magyar néven kezdték regisztrálni, egyszerre eltűntek olyan 
»tősgyökeres« német és latinos nevek, mint »Onwein«, »Vitripar« stb. s 
helyükbe e nevek magyaros alakja lépett : Onwein helyébe Bornemissza, 
Vitripar helyébe Iveges. A kezdődő török korban a magyar családnév 
tehát akadálytalanabbra alakulhatott és szilárdulhatott s a keresztény 
közösség ebben a vonatkozásban magyarabbnak mutatkozik, mint a 
királyok korában. 

Az említett névváltozások számát az a körülmény is emelte, hogy 
a rendszerváltozás, a nevek magyaros alakjának állandó használata olyan 
időszakra esik, amikor a magyar családnév még nem volt véglegesen meg
szilárdulva. Ezért van, hogy Budán abból a 111 családnévből, melyeket 
az 1547-iki összeírás felsorol, 1580-ban csak 31-t találunk, a többi 80 
időközben eltűnt. Eltűntek olyan családnevek mint Taligás, Szénégető, 
Csaplár, melyeket 1547-ben 4—6—7 család viselt, helyükben viszont 66 
új családnév jelenik meg, valószínűleg olyanok nevei, akik atyjuk foglal
kozását nem folytatták és ezért annak talán idegenül hangzó, latin vagy 
német nyelvű nevét is elhagyták ; de — úgy hisszük, — nem a családok, 
hanem csak a családnevek cserélődtek ki ilyen nagy arányban. 

Ha ezek után úgy látjuk, hogy névanyagunk családok egyeztetésére 
vagy vérségi kapcsolat igazolására nem is látszik alkalmasnak, nyelvi 
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(nemzetiségi) viszonyok megállapítására nyugodtan felhasználható, mert 
mind a család-, mind a keresztnév és különösen a kettő együtt — a család
név cserélődése mellett is — bizonyos nyelvi tartalommal bír és valamely 
közösséghez való kapcsolatra utal. Ha névanyagunkat ebből a szem
pontból vizsgáljuk, kétségtelen, hogy a budai keresztény közösség túlnyomóan 
magyarokból állt, vagy szabatosabban : hogy a keresztények, család- és 
keresztneveik után szinte ugyanolyan bizonyossággal magyaroknak lát
szanak, ahogy a zsidó nevűeket fajilag is zsidóknak kell tekinteni. 

A budai keresztények 1547-iki összeírásában ugyanis alig van olyan 
név, amely nem volna magyar, vagy amely más nemzetiséghez való kap
csolatot sejtetne. Az idegen vonatkozású nevek közül a Német-, Cseh-, 
Lengyel-családnevek (egy-egy alkalommal), a Tót-családnév (tizenegyszer) 
önmagukban nem biztos támpontok arra, hogy viselőik tényleg az illető 
nemzetiségből származtak vagy ahhoz még hozzátartoztak, a Barbil-
családnév (hatszor) pedig kölcsönszónak látszik és nyelvi hatásra vall, 
1580-ra le is fordítják törökre. Egyedül a Szombathely-utcában lakó 
Horvát Jánost kell valóban idegennek, horvát nemzetiségűnek tekinteni, 
mert meg van róla mondva, hogy mint tolmács működött a budai bírák 
mellett s feltehető, hogy török nyelvkészségét (1547-ben) a délvidékről 
hozta. 

A magyarság ezen számbeli állapota a bekövetkezett 33 év múlva, 
1580-ra is alig mutat más képet. A felsorolt keresztény személyek száma 
238-ról 223-ra esett, az adóköteles családfők száma 123-ról 190-re emel
kedett ; néhányan a »koptok« között is magyar néven vannak megnevezve. 
Az 1580-ikÍ összeírásban a kétesnek vagy vitásnak mondható nevek száma 
a tiszta magyar nevekhez viszonyítva ismét jelentéktelen (az Orbonász-, 
Olasz-, Horvát-, Német-, Oláh-, Bozsik-családnév egy-egy, a lengyel
két, a Tót-nyolc, a Berber a »Barbil-« — »Borbély-« név török alakja — 
tizenkét esetben fordul elő), a magyarság tehát úgy abszolút számát, 
mint a keresztények közötti számarányát nagyjában megtartotta. Ter
mészetesen ez nem mondható a magyarságnak a város összes lakosságához 
viszonyított százalékarányáról, mert ez a százalékarány a helyőrség, 
polgári hatóságok és kereskedők beköltözése révén megnövekedett moha
medán-török elemmel szemben igen nagy mértékben visszaesett. 

A budai nem-mohamedán lakosság második nemzetiségi csoportját 
a zsidók teszik. 

A zsidókat az adóügyi hatóságok 1547-ben két csoportba osztották, 
a korábban Budán lakott zsidóktól elkülönítve kezelték azokat, akik a 
török uralom alatt, tehát 1541 és 1547 között kerültek Budára. Mindkét 
csoport tagjait ősi zsidó neveken nevezték, melyek között a már korábban 
Budán lakott zsidóknál két német nevet (Seligman és Gumprecht) és 
három török nevet (Arszlan, Kurd, Oszmán) is találunk. Nyilvánvaló, 
hogy az előbbiek német, az utóbbiak pedig török hatásra mutatnak, de 
a török nevekkel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy viselőik a török 
uralom hatodik évében már felnőtt, nős emberek voltak s így a nevükben 
rejlő török hatás nem új keletű, hanem a Buda elfoglalását megelőző 
időkre vall;7) lehet, hogy e török nevű zsidók is török területről szár
maztak Budára, de már a megszállás előtt vándoroltak be. 
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Az újonnan betelepedett zsidók, kiket az összeírás mint »vendégeket« 
ta r t nyilván, balkáni városokból jöttek (Isztanbulból 6, Kavalából, Vid-
dinből, Szelanikból, Monasztirból 3—3, Belgrádból, Filibeből 2—2, 
Szemendréből, Edirnéből, Brusszából 1—1 család) és minden bizonnyal 
kapcsolatba hozhatók a szefárd-zsidókkal, akik a spanyol félszigetről 
kiüldöztetve, a török birodalomban új hazát, egyes balkáni városokban 
letelepedési jogot kaptak s innen később másfelé is elszivárogtak. 

1580-ban a zsidók már nem oszlottak »régiek« és »vendégek« csoport
jára, a »vendégek« beolvadtak a régiek közé s ezekkel egy közösségben 
és egységesebben éltek, mint előbb. 

A harmadik nyelvi (nemzetiségi) csoport, a szláv, — úgy látszik — 
a keleti egyházhoz tartozó »koptokból« állt ; ide tartoztak még egyesek 
azok közül, akik a keresztények között szerepeltek és talán szláv eredetűek 
(Horvát stb.) voltak. A koptok frissen bekövetkezett valláscseréjéből 
— amire a lakosság vallási megoszlásánál már rámutat tunk — arra lehet 
következtetni, hogy mint nevük is mutatja, ők valóban cigányok voltak, 
mert »kípti« jelentése a törökben »cigány«. A jelek szerint Budára délről, 
az orthodox kultúrkörön keresztül húzódtak fel, talán valami szláv nyelven 
is beszéltek s a keleti vallást is felvették, de ahhoz szívósan nem 
ragaszkodtak. 

Vérbeli szláv lakosságnak, rácnak, vlachnak összeírásainkban még 
nincsen semmi nyoma. 

Forrásainkból ennyit tudtunk megállapítani Buda nem-mohamedán 
polgári lakosságának vallási és nyelvi (nemzetiségi) összetételéről. 

Ha ezek után a lakosság foglalkozása iránt érdeklődnénk, csak néhány 
sovány, esetleges megjegyzésre támaszkodhatunk, de ezekből általános 
képet nem nyerünk, mert összeírásainknak nem volt feladata, hogy 
a lakosság foglalkozását feltüntessék, s ezt csak akkor teszik, ha a foglal
kozással adómentesség járt, vagy vele az egyént pontosabban tudták 
megjelölni. Feltüntetik tehát azt, ha valakit szolgálati viszony fűzött a 
törökökhöz : hogy a keresztények között 1547-ben a várban Nagy Péter, 
a Szent Péter martir-utcában Pál volt a bíró, az előbbi egyben török 
szpáhi is ; hogy egy másik egyén az esztergomi bíró szpahija8) volt, egy 
harmadik mint tolmács, két másik személy mint kém (kulák, kalaguz) 
szolgált a törököknek. 

A polgári foglalkozások között meg van említve 1547-ben az Olasz
utcában egy kalmár, az Olasz- és Mindszent-utcákban egy-egy kovács, 
az Olasz-utcában két, a Szent György-utcában három, a Szent Pál-utcában 
egy és a külső városi Szent Péter-utcában három »diák«.9) Odább, az össze
írás egy másik helyén, a dunai malmok adójának elszámolásánál meg 
van mondva, hogy a tíz vízimalom közül egy-egy Tetem (Tétem, Tétény) 
István és Tetem János, Antal Márton, Taksend Imre tulajdona volt, 
egyet a kincstártól Tót Máté és egy másikat, a »harangos templom« (csanli 
kilisze) alapítványát szintén Tót Máté bérelte. (A felsorolt malomtulaj
donosok a családfők névsorában valóban előfordulnak). Ezen utóbbi, 
mellékesen te t t megjegyzésből tanuljuk meg, hogy a keresztényeknek 
haranggal felszerelt templomuk volt, mégpedig orgonával (ezekre a körül-
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menyekre a családnevek között egy-egy: »Orgonás« és »Harangozó« is 
utal) ; papjuk azonban sem az 1547-i, sem az 1580-i összeírásban 
nem szerepel, sőt közben a most említett két családnév is eltűnt. 

1580-ban a keresztények között van egy kalmár, két kovács és 
hat »diák«. Bírójuk nincs említve. Nem ismerjük a molnárokat és a bolto
sokat sem, pedig ebben az évben 41 malom adózott a Dunán és a várban 
310 kincstári üzlethelyiség, raktár stb. volt bérbe adva ; az összeírás 
azonban ezek bérlőit nem sorolja fel. 

A zsidóknak 1547-ben egy, 1580-ban két csoportfőnökük (kethüdá) 
volt, akik török hatóságok előtt őket képviselték, és három papjuk. 1547-ben 
csak egy zsidó polgári foglalkozása van megemlítve, ez mészáros volt, 
de tönrement ; 1580-ban említtetik köztük két-két orvos és mészáros 
és egy üveges. 

A »koptok« foglalkozásáról még kevesebbet tudunk : 1547-ben van 
köztük egy tüzér, 1580-ban egy ötvös (»kujumdzsu«, talán rézműves), 
egy orvos és egy hóhér. 

Ezekből az esetleges, szinte véletlen megjegyzésekből a családfők 
foglalkozásáról tehát csak igen halvány képet rajzolhatunk meg magunk
nak. A keresztényeknél, akiknek családnevük is van, még lehet arra 
gondolni, hogy it t a családnevek — amennyiben foglalkozást jelentenek — 
éppen új keletük, «nemrég történt kialakulásuk miatt, az első-második 
nemzedéknél az egyéni foglalkozást is jelentik ;10) a családnév nélkül szereplő 
zsidóknál és »koptoknál« azonban még csak ilyen valószínűségi követ
keztetésre sincs lehetőség. 

Tájékozatlanságunk e téren különösen akkor tűnik sajnálatosnak, 
ha azokra a török vámnaplókra gondolunk, amelyek sűrűn emlegetik 
Buda és Pest szorgalmas kereskedőit, amint árujukkal a szolnoki, váci 
vagy pesti vámnál megjelennek s a rájuk rótt vámösszeg lefizetése után 
tovább sietnek. Ilyen vámnaplók dzsizje-összeírásaink századából, a XVI. 
századból több kisebb időszakról fennmaradtak, de nem azokból az évek
ből, amelyekből összeírásaink származnak, s ezért azok felhasználásáról 
dolgozatunk egysége érdekében ez alkalommal le kellett mondanunk. 

Miután vizsgálódásunk általános irányelveit a fentiekben megálla
pítottuk és Buda lakosaira nézve alkalmaztuk, áttérhetünk Pest és Ó-Buda 
lakosságának hasonló vizsgálatára, ami sokkal gyorsabban fog haladni, 
egyrészt mert mindkét városról csak egy-egy összeírásunk van, — mint már 
említettük Pestről 1547-ből, Ó-Budáról 1580-ból—másrészt mert lakosságuk
ban olyan vallási vagy nemzetiségi csoportok, amüyeneket Budán láttunk, 
nincsenek. Pest és Ó-Buda lakossága egységesebb képet mutat , mint Budáé. 

Pest lakossága vallásra nézve teljesen (nyugati) kereszténynek, 
nemzetiségre túlnyomóan magyarnak látszik. Nem-magyar kapcsolatra 
a Barbil-, Boszorád-, Oláh- és Rác- családnevek (egy-egy eset), a Horvát-
és Tót- családnevek (két-két eset) s végül a török Deli-név (három esetben) 
utalnak. A »Zsidó-utca« elnevezés után azt kellene hinnünk, hogy Pesten 
zsidók is laktak, a pesti névsorban azonban egyetlen zsidó sem található. 

A városnak volt egy bírája : u ) András, aki a Nagy-utcában lakott. 
Foglalkozás gyanánt négy adózónál meg van említve, hogy »diák«, 

háromnál, hogy kovács. Továbbá meg vannak nevezve a 13 dunai malom 
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gazdái, akik közül tizenegyen keresztények : Rigós Benedek, Rigós Albert, 
Molnár Márton, Császár Imre, Rigós András, Molnár Imre, Borbás mestör, 
együtt Molnár Imre és Borbás mestör, Olasz János, Kovács Benedek és 
Máté kovács bíró. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a nevezett malom
tulajdonosok az utolsó helyen említett Máté kovács kivételével az adó
fizetők névsorában nem találhatók.12) 

A mai Budapest török kori harmadik lakótelepét : Ó-Budát az 
1547-iki összeírás mint várost, 25 adóköteles családdal tartja nyilván. 
A családfők közül csak Fábián Balás bírót nevezi meg, aki a város adóját 
a budai pénztárba beszállította. 

Az adókötelesek száma 1580-ra 90 főre emelkedett, ami még fel
tűnőbb szaporulat, mint amilyent Budán láttunk. Megmagyarázására 
fel lehetne tenni, hogy talán a város korábban elmenekült lakosai tértek 
vissza a békésebb évek beálltával régebbi otthonukba. 

A lakosok vallásra nézve keresztények, nyelvre nézve neveik után, né
hány esetleges kivétellel, magyarok. A Tót családnév négyszer, a Dirabon, Dira-
bant kétszer, a Botka és Német (»Nímöt«) családnév egyszer-egyszer fordul elő. 

Két bírájuk volt : Márton és Mátyás. 
Foglalkozásukról csak annyi biztosat tudunk, hogy egy családfő 

kovácsnak, egy másik »mestör«-nek (iskolamester?) van feltüntetve. A rész
letezett adókivetésből kiderül, hogy a lakosok gabona- és szőllőtermeléssel 
foglalkoztak. Kis Szeg pusztát is művelték, a békásmegyeriekkel együtt. 
A Dunán állt egy malom, de csak félévi üzem után adózott ; különben 
nem magántulajdon, hanem egyházi birtok, Musztafa pasa vakufja volt. 

Az eddig elmondottakkal a nem-mohamedán polgári lakosság vallási 
és nyelvi összetételére nyerhető adatainkat kimerítve, áttérünk a polgárság 
lakóhelyének közelebbi vizsgálatára, amivel kapcsolatban egy-két hely
rajzi kérdés megvilágítására lesz alkalmunk. 

Az 1547-ik évi összeírás — mint fentebb már említettük — az egyes 
személyeket Budán és Pesten utcánként sorolja fel s így az egyes fele
kezetek, illetőleg népek lakóhelyét közelebbről is megjelöli. Eszerint a 
keresztények Budán a várfalakon belül az Olasz-, Szent György-, Mind
szent-, Szombathely-, Szent Pál-, Ötvös- és Zsidó-utcákban, illetőleg »ma-
hallék«-ban 13) s a váron kívül a Szent Péter martir-utcában laktak, minden 
valószínűség szerint utcánkint annyi házban, ahány »kaput« az összeíró 
az egyes utcákban megállapított ; a zsidók a Zsidó-utcában, a »koptok« 
a Duna mellett voltak megtelepedve, a következő megoszlás szerint : 14) 

1. Keresztények : felsorolt név »kapu« dzsizje 
Olasz-utca-mahalleban 64 38 — 
Szent György-utca « 42 21 — 
Mindszent-utca « 27 20 — 
Szombathely « 24 14 — 
Szent Pál-utca « 33 22 — 
Ötvös-utca « 10 7 — 
Zsidó-utca « 11 7 — 
Szent Péter martir-utca-mahalleban . . 27 10 — 

238 139 123 
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2. Zsidók : felsorolt név »kapu« dzsizje 
a Zsidó-mahalleban vagy Zsidó-utcában 75 — — 
a »vendég-zsidók« (hol?) 25 — — 

" ÍÖÖ — 33~ 
3. »Koptok« a kopt-mahalleban a Dunánál : 

4 nem-mohamedán dzsemaatban 
1 9 + 1 0 + 7 + 1 0 46 — — 

2 mohamedán dzsemaatban 8 + 6 . . . 14 — — 
60 — Z~~ 

A lakott utcák pontos rögzítését megkönnyítik a középkori Buda 
topográfiájával foglalkozó tanulmányok, Rupp Jakabé15) és különösen 
újabban Gárdonyi Alberté,16) aki számos vitás kérdést tisztázva, Buda 
középkori térképét a napjainkig megismert források alapján utolsónak, a 
legvilágosabban rajzolta meg. Tanulmányához jogosan csatlakozunk 
1547-iki összeírásunkkal is, mert hiszen ez a megszállás első éveiből való 
és a magyar helyrajzi megjelölésekben súlyosabb változásokat nem hor
dozhat magában ; adataival pedig annyival inkább foglalkoznunk kell, 
mert azok korábbi ismereteinket érintik, sőt helyesbíteni fogják. 

Gárdonyi tanulmánya után megállapíthatjuk, hogy a középkori 
Olasz-utca a mai Úri-utcával, a Szent Pál-utca a mai Fortuna-utcával, 
a Zsidó-utca a mai Werbőczy-utcával, »Szombathely« a mai Kapisztrán-
térrel nagyjában azonos fekvésű. Ezen utcák azonosítása török forrá
sunkból sem tehető vitássá, azonban három további utcanév : a Mind
szent-, Szent György- és Ötvös-utca pontosabb lokalizálásához részle
tesebben hozzá kell szólnunk. A Mindszent- és Szent György-utca problé
mája egymással összefügg, az Ötvös-utca kérdése különálló kérdés. 

Rupp a középkori Mindszent-utcát a mai Tárnok-utcával azono
sítja ;17) téves véleményét mások is magukévá tették.18) 

A Mindszent-utca fekvésének helyesebb magyarázatát Gárdonyi 
idézett cikkéből kapjuk.19) Gárdonyi szerint a Mindszent-utca a mai 
Országház-utcával volt azonos, de a mai Szentháromság-téren túlhaladva, 
a mai Tárnok-utcára is kiterjedt és egészen a középkori Szent György
térig (a mai Dísz-térig) nyúlt. 

Ujabban Horváth Henrik a Mindszent-utcát megint nem tart ja 
olyan hosszúnak mint Gárdonyi s visszatérve Ruppék véleményéhez, 
azt ismét a mai Tárnok-utcával azonosítja.20) 

Török forrásunk világánál úgy látjuk, hogy a mai Országház- és 
Tárnok-utcák 1547-ben valóban nem közös néven (mint Mindszent-utca) 
szerepeltek, hanem mint ma is, különállók voltak : azonban Mindszent-
utca-mahalle csak a mai Országház-utcának volt a neve, ez a középkori 
»Szombathely«-től a mai Szentháromság-térig nyúlt s 20 »kapu« volt benne ; 
innen pedig a mai Tárnok-utcán át a Szent György-utca-mahalle húzódott 
dél felé a Szent György-térig s összesen 21 »kapu« volt benne.21) Mindkét 
utcanév — Mindszent- és Szent György-utca — jelentéstanilag is logikus 
és jogosult : a Mindszent-utca nevet az az utca viseli, amelyikben a Minden
szentek kápolnája állott, s a Szent György-utcáét az az utca, amelyik a 
Szent György-térre vezet ; azonfelül a két utca összesen 41 kapuval 
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szerepel akkor, mikor a velük párhuzamos és nagyjában egyenlő hosszú 
Olasz-utcában (a mai Úri-utcában) 38 kapu van összeírva. 

A másik utcanév, amelyről meg kell emlékeznünk, az Ötvös-utca 
neve. Gárdonyi az Ötvös-utcát a mai Iskola-térrel véli azonosnak,22) 
mi viszont azt hisszük, hogy a forrásunkban szereplő Ötvös-utca-mahalle 
a mai Szentháromság-utcával azonos. Véleményünket azzal indokoljuk, 
hogy van egy utcanevünk (az »Ötvös-utca«), amelynek nincs helye, s egy 
utcánk (a mai Szentháromság-utca), amelynek eddig nincs neve : nyilván
való, hogy a kettőnek egybe kell esnie. így névhez ju t az utolsó névtelen 
várbeli utca, egyben az egyetlen keresztutca, melyben különálló »kapuk«, 
házak álltak (a többi várbeli keresztutca ugyanis csak sikátor, köz volt, 
hová a főutcákra néző házaknak csak oldalfala, udvara támaszkodott, 
de kapu alig nyilt). 

Egyrészt helyrajzi adataink rögzítése, másrészt a lakosság területi 
megoszlása és a népsűrűség megállapítása végett célszerű lesz — a lehe
tőségen belül — tovább nyomozni a lakosság elhelyezkedését, főleg a 
török uralom elején, amikor a vallási vagy népi közösségek régi kereteiket 
nagyjából még tar tani tudták és idegenekkel nem keveredtek. 

A keresztények a mai Dísz-tértől kezdődően a várhegy középső 
és északi felületén helyezkedtek el (a várhegy déli részén kincstári épü
letek álltak) s egy kisebb részük a várfalon kívül. A zsidók külön negyed
ben, a mai Werbőczy-utcában tömörültek össze, a »koptok« pedig szintén a 
váron kívül, a Duna-parton voltak megtelepedve. Az utcák lakottságáról, 
házainak számáról a következőket tudjuk megállapítani :23) 

»kapuinak« száma házainak száma 
Az utca neve 1547-ben 1547-ben Az utca neve ma m a 

Olasz-utca-mahalle 38 Úri-utca 64 

Szent György-utca-mahalle 21 {Tárnok-utca YYYYYYY II}42 

Mindszent-utca-mahalle 20 Országház-utca 34 

Szombathely-mahalle . . . 14 { ^ ^ u t e f \ '. '. ". '. '. YY l) í 3 

Szent Pál-utca-mahalle . 22 Fortuna-utca 23 
Ötvös-utca-mahalle . . . . 7 Szentháromság-utca . . . . 9 
Zsidó-mahalle vagy 

Zsidó-utca 3324) Werbőczy-utca 28 
Ebből az összeállításból mint szabályszerűség tűnik elő, hogy a 

keresztények által lakott utcákban nagyjából félannyi »kapu« állt, mint 
amennyit ott ma találunk ; egyedül »Szombathely« mai helyén, a mai 
Kapisztrán-téren nem aprózódtak a telkek, nyilván azért, mert i t t utóbb 
nagyobb terjedelmű kincstári házak épültek. A törökkori keresztény 
negyedben tehát a telkek — legalább kezdetben — nagyobbak voltak a 
maiaknál, viszont a zsidó mahalle zsúfoltabbnak látszik. A mai Werbőczy-
utca 28 telkén 33 dzsizje-fizető zsidót kellene elhelyeznünk — azonfelül, 
hogy ebben az utcában hét keresztény adófizető család is lakott ; fel
tehető azonban, hogy zsidók a mai Werbőczy-utcán kívül (a Bécsi kapu
téren) is laktak. 
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A mai Budapest második törökkori telepén : Pesten a lakosság 
megoszlása utcánkint a következő volt :25) 

Búza-piac-mahalle 20 
Bécs-utca-mahalle , 13 
Szenpetre-utca-mahalle 23 
Hatvan-utca-mahalle 5 
Zsidó-utca-mahalle 9 
Cegléd-mahalle 3 
Szentmiklós-utca-mahalle 4 
Cirkulusz-utca-mahalle 4 
Nagy-utca-mahalle 26 
Szél-utca-mahalle 14 

~Ï2Ï 

A pesti utcanevek azért is különös figyelemre tar thatnak számot, 
mert bennük szinte teljesen új névanyagot kapunk, melynek nagyobb 
részét az eddigi helyrajzi tanulmányok nem ismerik (sajnos, hogy ezek 
sora még ma is Rupp munkájával zárul). 

Utcaneveink közül Rupp munkája ismeri a Búza-piac, Nagy-utca 
és Szent Péter-utca megjelöléseket, de a jelek szerint csak a Búza-piac 
elhelyezése (a mai Eskü-tér mellett, dél felé) nem tehető vitássá, a másik 
kettő helytelennek látszik. Rupp ugyanis a középkori Szent Péter-utcát, 
amely a Szent Péter egyháztól vette nevét, a Hatvani-utcával azonosítja, 
holott forrásunk külön említi a Szent Péter-utcát (23 névvel) és külön 
a Hatvan-utcát (5 névvel). Ha az 1547-iki Hatvan-utcát a későbbi Hatvani
utcával azonosnak vennők, a Szent Péter-utca számára — mely a Nagy
utca után a város legnépesebb utcája volt — máshol kellene helyet keresnünk. 

De ezek után még hat olyan utcanevünk marad : a Bécsi-, Zsidó-, 
Ceglédi-, Szent Miklós-, Cirkulusz- és Szél-utca neve, melyeket Rupp 
névleg sem ismer. Ezek közül a Bécsi-utcát a mai Váci-utcával, a Ceglédi
utcát a mai Kecskeméti-utcával, a Cirkulusz-utcát a város főterével 
(Ruppnál : az ú. n. Belvárosi templomtól és a mai Petőfi-tértől keletre 
eső terület, a közelmúltban beépített Városház-tér) valószínűleg azono
sítani lehet ; a Szent Miklós-utcáról pedig fel lehet tenni, hogy elnevezése 
kapcsolatban van a Szent Miklósról elnevezett johannita kolostorral26) 
(ámbár sem a kolostor, sem az utca fekvését nem ismerjük). A középkori 
Zsidó- és Szél-utcákról azonban semmit sem tudunk, s további lehető
ségek vagy feltevések sorakoztatása helyett helyesebb lesz megelégedni 
azzal, hogy legalább az utcaneveket megismerhettük. 

Az óbudai összeírásban, mint már jeleztük, helyrajzi adat nincsen. 

Fekete Lajos 
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x) Ezekkel a keresztényekkel egy más forrásból, a zsoldfizetés vagy időszaki 
szemlék alkalmával készült helyőrségi névsorokból ismerkedhetünk meg. 

2) Az isztanbuli állami levéltárban 1937-ben Magyarországra vonatkozó 
számos dzsizje-deftert láttam, a legtöbbet igen szépen írva, bekötve. (Az európai 
gyűjteményekben őrzött defterek legnagyobb része csonka, töredékes). A török 
uralom első harminc évéből öt olyan kötet került kezembe, melyek — a temesvári 
vilajet kivételével •— a történelmi Magyarország egész hódolt területének összeírását 
tartalmazza. (V. ö. A török levéltárügy c. cikkemet a Levéltári Közlemények XV. 
k. 45. 1.) 

3) Az egyik a mohamedán időszámítás 954. évére ( = 1547. febr. 21. — 1548. 
febr. 10.) vonatkozik, ezt röviden az 1547-iki összeírásnak fogom nevezni. A bécsi 
Kónsular-Akademie könyvtárának tulajdona, jelzete : Ms I F 21 (Albrecht Krafft : 
Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der k. k. orientalischen 
Akademie zu Wien, Wien 1842, 108. 1. CCXCI. sz.). 

A másik a mohamedán időszámítás 988. évére (1580. febr. 17. — 1581. febr. 4.) 
vonatkozik, röviden mint 1580-iki összeírást fogom idézni. A bécsi National-Bibliothek 
tulajdona, jelzete Mxt. 613 (Gustav Flügel : Die arabischen, persischen und tür
kischen Handschriften der kaiserlich-königlichen Hofbibliothek zu Wien, Wien 
1865, I I . k. 464. 1., 1374. sz.). 

Az utóbbi összeírást Velics Antal már használta és belőle a »Magyarországi 
török kincstári defterek« I I . 530—554. 11. többi között a Budáról és Óbudáról szóló 
részeket közölte (forrásul a I I . 554. lapon tévesen adja »Mxt. 580«-at). Úgy véljük, 
hogy a két összeírás feldolgozásával kapcsolatban célszerű lesz az utóbbi szövegét 
is újból kiadni. 

A National-Bibliothek és a Konsular-Akademie igazgatóságainak szíves 
előzékenységükért, mellyel a birtokukban levő anyag kölcsönadásával kutatásaimat 
messzemenően elősegítették, ez alkalommal is leghálásabb köszönetemet fejezem ki. 

4) Nyilván a középkori görög TC^i^cios-ból : primus cuiusque ordinis 
(Du Cange : Glossarium mediae et infimae graecitatis, Vratislaviae 1891, I. 1230). 
Ma a törökök perimkör-nek ejtik. 

5) A 25 zsidó 1547-ben jövevény, »vendég«. 
6) Kz is régi mohamedán szokás, annak analógiája, hogy a próféta apja, 

aki maga nem, hanem csak fia volt igazhívő, szintén az Abdullah nevet viselte. 
7) A török Arszlan (»oroszlán«) nevet középkori zsidók is viselték. 
8) A »szpáhi« tehát ebben a vonatkozásban küldöncöt jelentett. 
9) A XVI. század második feléből való török vámnaplókban az iparcikkeket 

hozó kereskedők sokszor említtetnek »diák« néven. 
10) A foglalkozást jelentő családnevek a budai 1547-iki összeírásban a követ

kezők (zárójelben az illető neveken szereplő felnőttek száma) : Ablakjártó (1), Ács (2), 
Akoljártó (1), Asztaljártó (4), Barbü (6), Borégető (,1), Csaplár (7), Frszénjártó (1), 
Esztergás (1), Fazakjártó (1), Fürdős (1), Harangozó (1), Kádos (1), Kalmár (1), 
Kapás (3), Kenyeres (1), Kerekárus (1), Kerekjártó (1), Korcsolás (3), Koroklás (1), 
Kovács (1), Költő (1), Mészáros (13), Molnár (4), Naszádos (1), Orgonás (1), Paizs-
jártó (1), Posztós (1), Sós (2), Sörös (5), Szabó (7), Szekeres (4), Szénégető (6), Szíjártó 
(2), Szűcs (3), Taligás (4), Tűjártó (1)% 11 ) Lehetséges, hogy egy másik bírája is volt, mert az adót a pénztárba »Máté 
kovács pesti bíró« szolgáltatta be, nyilván a Szél-utcában lakó Máté kovács, noha 
bírói tiszte neve mellett az összeírásban nincs feltüntetve. 

12) Az 1547-iki pes t i összeírásból <— u g y a n a z o n indokolással , m i n t f en t ebb 
a budaiaknál tettük — szintén közöljük a foglalkozást jelentő családneveket : 
Ács (1), Asztaljártó (2), Barbil (1), Borégető (2), Csöbrös (1), Disznós (1), Fürdős (1), 
Hegedűs (1), Kalmár (4), Kordolás (1), Mártó (1), Mészáros (4), Nyírő (1), Ötvös 
(1), Posztós (1), Seres (1), Szabó (4), Szíjártó (1), Szűcs (1), Taligás (4), Vásáros (1), 
Varga (2). 

13) A »mahalle« megjelölést a törökök nem egyetlen utcára vagy térre, hanem 
egy házcsoportra szokták alkalmazni, melynek házai a névadó, talán csak ideális 
központ (pl. dzsámi, csurgókát, nagyobb magánépület) körül több utcát képez
nek vagy érintenek ; így pl. a budai Zsidó-mahalle nemcsak a Zsidó-utcát, hanem 
annak bizonyos környékét, esetleg a Zsidó-utcán túlterjedő egész zsidó-negyedet 
is jelenthette. 
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14) A »kapuk« száma az egyes nevek mellett csak a keresztényeknél van követ
kezetesen feltüntetve. A zsidóknál az összeíró eleinte 4 kaput feltüntetett, de a többiek
nél ezzel nem törődött ; éppen ezért, nehogy félreértésre adjunk alkalmat, a táblá
zatba ezt a számot nem vettük fel. Alább a koptoknál ilyen feljegyzés egyáltalán nincs. 

A dzsizje-kötelesek csak a keresztényeknél és zsidóknál vannak egy-egy 
számjeggyel feltüntetve. 

15) Buda—Pest és környékének helyrajzi története, Pest, 1868. 
16) B u d a középkor i helyrajza (Tanulmányok Budapes t múl t jából , I V . k.) 

Budapes t 1936. 
17) i. m . 144. 1. 
18) N é m e t h y Lajos : B u d a v á r á n a k régi helyrajza (Archaeologiai É r t e s í t ő 

1885. évf. 295. 1.) ; Csánki Dezső : Má tyás k i rá ly m i n t városépí tő (Századok 1904., 
309. 1.) 

19) i. h . 74. 1. 
20) H o r v á t h Hen r ik : Zsigmond kirá ly és kora , Budapes t 1937., 111. és 118. 1. 
2 1 ) A Szent György-utca tehát nem a Szent György-térnek egy másik neve, 

hanem a Szent György-térre vezető utcának a neve volt. Ezt Rupp is így tudja 
(i. ni. 140. 1.), csakhogy ő a Szent György-tér elhelyezésében tévedett. — Más kérdés, 
hogy a »mahalle« szó révén a Szent György-utca-mahalle megjelölés a Szent György
utcán kívül magára a Szent György-térre is kiterjedt. (V. ö. 13. jegyzet.) 

2 2 ) i. h. 79. 1. 
23j Az alábbi kimutatásban nem az egyes utcákban felsorolt egyének szá

mával,' hanem az adóköteles családfők (»kapuk« : házak) számával dolgozunk. —• 
A leírt utcák sorrendjéből egyébként úgy látszik, hogy az összeíró, dolgát az Olasz
utca északi végén kezdve, ezt az utcát járta végig a Dísz-térig ; ezután a Szent 
György-utca-mahallet (a mai Dísz-tér és Tárnok-utca helyét), majd tovább észak 
felé a Mindszent-utcát írta össze. Ennek északi végére érve »Szombathelyt« járta 
be, majd megint dél felé fordulva, a Szent Pál-utcát. Mikor — a Nagyboldogasszony
temploma táján — a Szent Pál-utca végére ért, az Ötvös-utcai családokat vette sorra, 
azután a Zsidó-utcát és végül a külső városban a Szent Péter-egyház táját. — 
Az utcák „házainak száma" alatt nem az utcában található legmagasabb házszámot, 
hanem az utcában valóban álló házak (ingatlanok) számát értjük. 

24) A Zs idó-utcában még 7 keresztény család is l ako t t , v iszont az ú jonnan 
be te lepedet t 25 zsidó család lakóhelyét n e m ismerjük. 

25) Pes ten az egyes személynevek mel le t t k a p u r a vagy dzsizjére vona tkozó meg
jegyzést n e m ta lá lunk, összegezésünkben t e h á t a felsorolt nevek s z á m á t közöljük. 

26) Rupp i. m. 248. 1. 

FÜGGELÉK. 
Az alábbi közlemények a dzsizje-összeírásoknak csak Budára, Pestre és 

Óbudára vonatkozó részeire terjeszkednek ki. 
Idegen, nem latin betűvel írott szöveg közlése lévén célunk, a közlésnek 

többféle módja jöhet szóba. Mivel legcélszerűbbnek látszik, az átíráshoz a mai magyar 
fonetikus módot választom s igyekszem a neveket úgy olvasni, ahogy az összeíró 
azokat hallhatta és leírni igyekezett (pl. Mónár) ; de ha olyan hangokat kell átírni, 
amelyeknek leírására a török ábécének közvetlen betűi nem voltak, a mai helyes
íráshoz alkalmazkodom (Sebeskín, Mihál, Máti helyett Sebestyén-t, Mihály-t, Máté-t 
írok). Ez a szabadság szíjakat-típusban írott szövegeknél, ahol a betűk lényeges 
részét képező ú. n. diakritikus pontok rendszerint hiányoznak és ezért bizonyos 
jelek és betűk feltételezése, »beleolvasása« nélkül törökbetűs szedés is lehetetlen 
volna, nem túlzott, sőt jogosult. 

Mivel az összeírások mohamedán kultúrán kívül eső neveket arab ábécével 
adnak, sok nevet fogunk olvashatatlan vagy bizonytalan olvasatú névnek minő
síteni. A bizonytalan helyeket zárójelbe tett kérdőjellel jelzem, az olvashatatlan 
helyeket kipontozom, a nevekhez esetleg szükséges magyarázatot zárójelben adom, 
pl. : Köcsel (Köcel, Kecel). Több egymáshoz közel eső év összeírásai, konjektúrák 
lehetősége, a hiányos vagy kétes esetek számát bizonyára csökkentené. 

Kétféle olvasási lehetőségekre (Szűcs — Szőcs, Buda—Boda, Csóka—Csuka 
stb.) első előfordulásuknál mutatok rá. 
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A családneveket a Salamon Ferenc Munkájában idézett középkori család
nevekkel csak a keresztény középkorhoz közelebb eső 1547-ik évi összeírásnál és csak 
különös esetekben hozom kapcsolatba, amikor bizonytalan olvasatot magyarázhatnak. 

Az 1580-iki összeírás névsorában esetenkint megjegyzem, hogy olvasásom 
a Velics—Kammerer-féle kiadványtól eltér. 

AZ 1547-IK ÉVI BUDAI ÖSSZEÍRÁS: 
Olasz-utca (Mahalle-1 Olas-uca) : ;* • . ' • . 
Nagy Petri (Péter) bíró, szpáhi ; Adrian (Adorján) diák, az esztergomi bíró 

szpahija ; Simonyi András k1) ; Dijáki Dimitri (Demeter) k. ; Toki Tomas k. ; 
Nyéki Máté k. ; Taligás Sebestyén ; Rátonyi Lőrinc k. ; Baráti (?)2) Petri ; Pápai 
Balázs ; Szabó Ferenc k. ; Mészáros János k. ; Színígető (Szénégető) Ambrus ; 
Bujáki Antal ; Varga Ferenc k. ; Nagy Gergely k. ; Kis Ferenc k. ; Boszorád János ;3) 
Barkacs István ; Fürdős Mihály ; Nagy Mihály k. ; Rákáni Mihály ; Simonyi Ozsbard 
(Oszvald) k. ; Balázs ; Költő Miklós k. ; Szekeres Dimitri k. ; Fejér Balázs ; Kerek-
jártó Balázs k. ; Ceglédi Albert k. ; Tűjártó János k. ; Barbü György k. ; Kis 
kalmár k. ; Szekeres Miklós ; Szálai Benedek k. ; Barbil János k. ; Varga Balázs k. ; 
Köcsel (Kecel)4) Petri ; Szálai Pál k. ; Göcsei Albert k. ; Bódis István k. ; Mészáros 
Fábián k. ; Kis Márton k. ; másik Kis Márton, féllábú ; Csaplár Lőrinc ; András 
diák k. ; Göndöcsi Benedek; Göndöcsi Mihály ; Varga Sebestyén; Ács János ; 
Nagy Sebestyén k. ; Nagy Simon k. ; Váci Mihály k. ; Miklós kovács, kém ; Apádca 
(Apáca) Lőrinc ; Varga István k. ; Csemszei (?) János k. ; Mészáros Márkus k. ; 
Csaplár Sebestyén ; Barbil Lukács k. ; Szálai Tomás (Tamás) k. ; Nagy Tomás. 

Szent György-utca (mahalle-1 Sen Görg-uca) : 
Barbil János, beráttal kinevezett kalauz ; Kalmár Bercsik (Bercik) k. ; Kátos 

(Kádos) Benedek k. ; Szabó Dimitri k. ; Szabó János k. ; Tarsol Mátyás ; Imre 
diák; Nagy Ambrus ; Tetem (Tétén)5) István szpáhi ; fia: Petr i ; testvére: János ; 
Kasza János k. ; Német Lukács k. ; Óbudai György ; Alberd (Albert) diák k. ; 
Ablakjártó György k. ; Szakács János, vak ; Mészáros Fábián, meghalt ; Mészáros 
Fodor Tamás k. ; Varga Petri k. ; testvére : Mihály k. ; Orgonás János k. ; István 
diák k. ; Asztaljártó Imre k. ; Asztaljártó Márton k. ; Mészáros Lukács k. ; Akal-
jártó Márton ; Színígető Máté ; Szűcs (Szőcs) Tomás k. ; Kapás Mihály ; Taligás 
László ; Harangozi Máté ; Gombás (PGömbös?) Bernát k. ; Rombás Simon k. ; 
Szekeres Kelemen, meghalt ; Szijártó Antal k. ; Korcsolás Fábián ; Dóc (Dúc, 
Duci) Mihály ; Korcsolás Gergely k. ; Rombás István ; Mészáros János : Fábián 
fia ; Mészáros Gyurkó : Mészáros Fábián testvére. 

Mindszent-utca (mahalle-1 Mindzend-uca) : 
Mészáros János k. ; Molnár János k. ; Molnár Kis Ferenc k. ; Tótfűsűjártó 

(PTót Fésűjártó?) Pál k. ; Tód (Tót) Bálás; fia: színígető (szénégető); Fazak-
jártó Lőrinc k. ; Mészáros Gergely k. ; Szálai Dimitri ; Kapás János ; Fodor János 
k. ; János Ferenc ; Nagy János k. ; Busái Tomás ; Gombás (PGömbös?) Imre k. ; 
Csaplár Mátyás ; Molnár Simon k. ; Tód Máté k. ; Tód Bódizsár ; Tód Tomás k. ; 
Taligás Gergely k. ; György kovács k. ; Szűcs Farkas k. ; Bányai István k. ; Paizs-
jártó András k. ; Sós" Gáspár k. ; Sós Imre. 

Szombathely (mahalle-1 Sonbäthel) : 
Tód Máté k. ; Kun Mihály k. ;' Nagy Imre ; Kovács Petri ; Csaplár István k. ; 

Tód Bálind k. ; Szűcs Petri k. ; Frszénjártó Imre ; Szijártó Antal k. ; Kapás 
Gáspár k. ; Dávid Mátyás ; Színígető Miklós ; Szabó István k. ; Tód János ; Horvát 
János : a budai bírák tohnácsa ; Mészáros Benedek ; Simonyi Antal ; Péter Máté k. ; 
Fekete Dijenös (Dénes) k. ; Mészáros Petri k. ; Gergői Orbán (Adrián) ; Nagy 
István k. ; Pápa János k. ; Varga Balázs k. 

Szent Pál-utca (mahalle-1 Sen Pál uca) : 
Szabó Márton k. ; Péterfi Bálind k. ; Nagy Alberd k. ; Posztós György k. ; 

Kocsi János k. ; Tót Márton k. ; Simontornai Lőrinc k. ; Vörös György k. ; Szabó 
István k. ; Nemes Máté k. ; Bíró Ferenc ; Farkas András k. ; Szabó Mihály k. ; 
Józsa (Búza?) Pál k. ; Naszádos Tomás; Szabó Miklós k. ; Mészáros Imre k. ; 
Barbil Albert k. ; Bakoni Bálind; Asztaljártó Ambrus k. ; Domokos Ambrus k. ; 
fia : Damokos k. ; Asztaljártó János k. ; Tót András ; Borígető Boldizsár ; Bor
nemisszái György ; Színígető Báhnd ; Csaplár Ambrus ; Csaplár Sebestyén ; Borilbás 
(Barnabás) Mátyás k. ; Sörös (?) János ; Sörös (?) Lőrinc k. ; János diák k. 

11. Tanulmányok Budapest múltjából VI. 
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Ötvös-utca (mahalle-1 Ötvös-uca) : 
Sörös (?) Jakab k. ; Sörös (?) János k. ; Ács János ; Fekete János k. ; Csaplár 

Markó k. ; Óbudai Ferenc k. ; Varga András k. ; Ecsel (?) János k. ; Varga Imre ; 
Színígető Lázár. 

Zsidó-utca (mahalle-1 Zidö-uca) : 
Esztergás Dimitri k. ; Színígető Mátyás ; Pétre György k. ; Taligás Gergői k. 

Varga Bertalan k. ; Szálai János k. ; Bányai Tomás ; Koroklás Alberd k. ; Varga 
Imre ; Korcsolás Jakab k. ; Kerekárus Boldizsár. 

Szent Péter martir-utca (mahalle-1 Sen Pétre martür 6)-uca), Budün varosban7) : 
Csergedi (?Hergedi?) Petri k. ; Csábrági István ; Kalmár János ; Vas Antal k. ; 

Antal Márton k. ; Taksond Imre k. ; Szekeres Borbás ; Rákáni Mihály k. ; Bő (?) 
Albert k. ; Molnár Borlobás (Barnabás) k. ; Barbil Gáspár ; Mocsa Ferenc ; Tót 
Mihály ; Cikei György k. ; Gonda (?) Ambrus k. ; János diák ; Tót Ferenc ; Pál 
bíró ; Sörös István ; Kis Imre ; Barás (?) Tomás ; Kény erős Kristóf ; Cseh Petri ; 
Gergői diák ; Lengyel János ; Palodai (Palotai) Ferenc : Váradról jött ; Bálás 
diák : ugyanonnan jött. 

Zsidó mahalle vagy Zsidó-utca (mahalle-1 jehudijän, näm-1 diger Zidö uca) : 
Jesza, Izrael fia k., nős ; David, Iszák fia, k., nős ; fia : Iszák, nőtlen ; 

Szelimun (Szülejman) Eljakim k., nős ; fia : Múszí, nőtlen ; Iszák, Múszí fia, k., 
nős ; fia : Múszí, nőtlen ; testvére : Hajim, nőtlen ; Jona mészáros, Szelimun fia, 
koldus, nős ; fia : Szelimun, nőtlen ; Avraham, Juszuf fia, a dzsemaat kethüdája, 
nős ; fia : Szimun, nőtlen ; testvére : Juszuf, nős ; Arszlan, Pinhasz fia, nős ; 
Hajim, Naszan (Nathan )fia, nős ; Efraim, az előbbinek fia ; Múszí, Iszrail fia, nős ; 
fia : Iszrail, nőtlen ; Arszlan, Szelimun fia, nős ; fia : Múszí, nőtlen ; testvére : 
Szelimun, nőtlen ; Samson, Arszlan fia, nős ; fia : Iszák, nőtlen ; testvére : Avraham, 
nőtlen ; Juszuf, Iszmail fia, nős ; fia : Avraham, nőtlen ; Iszák, Juszuf fia, nős ; 
Jantov (Jomtov), Hajim fia, nős; Szanse, Bíke (?) fia, nős; fia: Bíke (?) nőtlen; 
Szimon, Mejir fia, nős ; Juszuf, Lézer fia, nős ; Szimon, Arszlan fia, nős ; Szelimun, 
Jakub fia, nős ; fia : Jakub, nőtlen ; Kurd, Szanse (?) fia, nős ; fia : Janusz, nőtlen ; 
íestvére : Szalikmun (Seligman), nőtlen ; Szotka (?), Múszí fia, nős ; Majse, Oszmán 
fia, nős ; fia : Jehudi, nőtlen ; Avraham, Múszí fia, meghalt ; fia : Múszí, nőtlen ; 
Múszí, Baruh fia, nős ; Avraham, Barke (?) fia, nős ; Jakub, Elias fia, nős ; Szelimun : 
Menahem fia, nős ; Jakub, Iszmail fia, nős ; Juszuf, Szelimun fia, nős ; Múszí, 
Johonan (Johanan) fia, nős ; Iszák, Mejir fia, nős ; fia : Jakub, nős ; Smoel, Iszák 
fia, nős ; fia : Mejir, nőtlen ; Avraham, Szelimun fia, nős ; fia : Bfraim, nőtlen ; 
testvére : Szelimun, nőtlen ; Baruh, Múszí fia, nős ; Oszmán, Arszlan fia, nős ; 
fia : Múszí, nős : David, Szelimun fia, nős ; Efraim, Hajim fia, nős ; Jakub, Dániai 
fia, nős ; Jona, Múszí fia, nős ; Gumprech (Gumprecht), Kajfes fia, nős ; fia : Kajfes, 
nőtlen ; testvére : , nőtlen ; Avraham orvos, nős ; Múszí, Jehudi fia, nős ; 
Janke Szabel ? fia, nős ; Vilszek (?), Iszrail fia, nős ; Baruh, Jakub fia, nős ; Múszí, 
Hajim fia, nőtlen ; testvére : Naszan (Nathan), nőtlen ; Juszuf, Avraham fia, nős. 

Vendég-zsidók (Újonnan betelepedettek) : 
Johusa : isztanbuli, nős ; Arham : isztanbuli, nős ; Jakub : belgrádi, nős ; 

Abiram : belgrádi, nős ; Múszí : isztanbuli, nős ; David : kavalai, nős ; Abraham : 
kavalai, nős ; Jakub : szemendrei, nős ; Pinhasz : filibei (filippopoliszi), nős ; 
Abraham : szaloniki-i, nős ; Arszlan : filibei, nős ; Iszák : szaloniki-i, nős ; Juszuf : 
viddini, nős ; Vif esz (Vivesz) : edirnei, nős ; Szelimun : brusszai, nős ; Juszuf : 
monasztiri, nős ; testvére : Múszí, nős ; Múszí Mejir, nős ; Eszrut : kavalai, nős ; 
Naszan : isztanbuli, nős ; Szandor : szaloniki-i, nős ; Jakub : viddini, nős ; Beszail 
(Becalel) : viddini, nős ; Naszom : isztanbuli, nős, Iszmail : isztanbuli, nős. 

A »koptok« (mahallei-1 kïptîjân), a Duna mellett: 
a) Tódor kenéz dzsemaatje : (Tódor kenéz) fia : Bernát, nőtlen ; Radies 

Bozsdar,8) nős ; fia : Radoszav, nős ; Nedelko Dimitri, nős ; Isztepan (Sztepan) 
Dimitri, nős ; Marko Gudin, nős ; Isztepan Jovan, nős ; fia : Jovan, nőtlen ; Jovan 
Nikola, nős ; fia : Andrija, nőtlen ; Adics Dimitri, nős ; Petri Jako, nős ; Jovan 
Isztepan, nős ; Jako Pétre, nős ; Radies Jako, nős ; Isztojan Tokü (?) ; Petrejo (?), 
Toder fia ; Lina : özvegyasszony. 

b) Levinke ( ?) ,Dobronya katona fia dzsemaatje /Nikola Jalit, nős ; Sahin : Dra-
govik fia, nős; Novak Isztepan, nős ; fia : Osztóján, nőtlen; Marko Rarko (?), 
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nős ; Isztepan Radoszav, nős ; Jovan Isztepan, nős ; Margita : özvegyasszony ; 
David Szövik. 

c) Mohamedán hitűek dzsemaatje : Juszuf, Abdullah fia ; Musztafa, Abdullah 
fia ; Szinán, Abdullah fia ; Perváne, Abdullah fia ; Hurrem, Abdullah fia ; Musztafa, 
Abdullah fia. 

d) Egy másik, megnevezetlen dzsemaat : Növik (Novity) Jovan, nős ; Karagöz 
(»fekete szemű«) Abdullah, nős ; testvére : Vaszil, nős ; az előbbiek testvére : Niko, 
nős; testvére: Rarik, nős; Barakman (?) Növik, nős ; Joanna : özvegyasszony. 

e) Egy másik, megnevezetlen dzsemaat: Togan, Adravics fia, nős; Toplik (?) 
Marko, nős ; atyja : Marko; nős ; fia : Dora (Dura), nőtlen; Bogdan Adravics, 
nős ; Radies Kabonil (?), nős ; Radies, nős ; Vuk, nős ; Miklós, nős ; Korda topcsi 
(tüzér), nős. 

Mohamedánok [mohamedán kiptik] dzsemaatje : Hüszein, Abdullah fia ; Karagöz, 
Abdullah fia ; Perváne, Abdullah fia ; Kilidzs, Abdullah fia ; Sáhin, Abdullah fia ; 
Rahman, Abdullah fia ; Ferhad, Abdullah fia ; Kurd, Abdullah fia. 

AZ 1547-IK ÉVI PESTI ÖSSZEÍRÁS. 
Búza-piac (mahalle-1 büza-piac) : 
Disznós László ; Pál Máté ; Rigós György ; Könyei Benedik ; Nagy Alberd ; 

Kalmár László ; Kalmár Mihály ; Kalmár János; Fürdős Antal; Nagy Albertin; Barbil 
Antal; Kun György ; Mihály diák ; Nagy Petri ; Fekete Ferenc ; Horvát Mihály ; Ercsi 
Ambrus; Nyakas (?) Gergői; Simonyi Máté; Taligás Ambrus. 

Bécsi-utca (mahallei-1 (Bec-uca) : 
Komárdi Simon ; Talaján (? Talján?) Ferenc; Szabó György; Mészáros Gáspár; 

Kudar ( ?) Mihály; Varga György; Galibás András; Baranyai Mátyás; Hamzai ( ?Csemzei?) 
Mihály ; Mészáros György : Virág Gál ; Mészáros Linardo ; Hegedűs István. 

Szent Péter-utca (mahalle-1 Sen Petre-uca) : 
Tót Miklós; Bogdán Ferenc; fia : György; Kis János ; Mártó András; Bakonyi 

Albert ; Borígető Ferenc ; Ács Pál ; Deli Éliás ; Deli Ambrus ; Kovai Mihál ; TaHgás 
Ferenc; Lúiár Bálás; Nyírő Pétre; Kelé viz. (?) Pétre; Horvát Lukács; György; 
Borígető Lőrinc; Taligás Ambrus; Sebestyén; Rác Borbás ; Szabó János; 
Vali Gergel. 

Hatvani-utca (Hatvan-uca) : 
TaHgás András ; Asztaljártó Benedek ; Szakmári Ferenc ; Pasztós (Posztós) 

Lőrinc. 
Zsidó-utca (mahalle-1 Zidö-uca) : 
Ötvös EHás; Nagy Kelemen; Paks Imre; Tábori János; Vig Lőrinc; Kelemen 

diák; Lator Lőrinc; Ercsi Balázs; Petri diák. 
Cegléd-mahalle : 
Nagy Együd; Macsáni Mátyás, fia : Imre. 
Szent Miklós-utca (mahalle-1 Sen Miklös uca) : 
Dimitri diák; Mészáros La vus (Lajos); Nagy Tomás; Szabó Jakab. 
Circulus-utca (mahalle-1 Cirkulus-uca) : 
Szarkusz (?) Dávid; Kis Miklós; István diák; Szabó András. 
Nagy-utca (mahalle-1 Nak uca) : 
Deli János; Nagy Alberd; Varga Gergői; Kalmár György; János kovács; 

Kis Ágoston ; Dolnai (Tolnai) Dimitri ; Gergely kovács ; Sánta Petri ; Antal Sebestyén ; 
Diós György; Galibás BáHnd; Galibás István; Kordulás Márton; Nagy Gergely; 
Bors István; Oláh Simon; Torma Balázs; Vásáros (Vasárus?) Balázs; Seres (?) Pál; 
Kis Ambrus; Kalmár Imre; Kalmár Márton ; András bíró; Szabó Márton; Tót Tomás. 

Szél-utca (mahalle-1 Síi uca) : 
Szíjártó Tomás; Taksoni Ferenc; Kalsós Dimitri; Gyáros (?) Gergői; Máté 

kovács; Asztaljártó Benedik; Szűcs (Szőcs) Ferenc; Bors Ferenc; Csöbrös László; 
Balázs; Bolga (?) Mátyás; Csévi Bálind; Illei Antal; Magyar János. 

, AZ 1580-IK ÉVI BUDAI ÖSSZEÍRÁS: 9) 
Keresztények : 
Filep Mihály ; fia : Miklós, nőtlen ; Antal János ; Varga János ; Asztal

jártó Mátyás ; Naszádos Márton ; Nagy András ; Szűcs Ferenc ; Bánó (?)10) Antal : 
BaHk11) (Balog) Benedek; Nagy Is tván; Szabó Gergely, kalmár;12); Oláh Is tván: 

11* 
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Berber13) Menhár ; Berber13) Mátyás ; Dimitör (Dömötör) Ferenc ; Nagy Benedek ; 
fia : Gyurkó, nőtlen ;14) Sánta Petri ; Ötvös15) János ; fia : János, nőtlen14) ; Szabó 
György ; Kis András ; Mészáros Bálint ; Lőrinc diák ; Mészáros Tomás ; Pozsoni16) 
György ; Csontos Ferenc ; 17) ; Kannajártó Miklós ; Mírő18) (Mérő) János ; 
Péter19) (?) Mihály; Mónár Ferenc ; Taráni20) (?) Petr i ; fia: György, nőtlen;14) 
Tót21) György ; János Gergely ; Kapás Tomás ; Szakács János ; Horvát György ; 
Feketi (Fekete) István ; fia : Mihály, nőtlen14) ; Mészáros Tomás ; Mészáros Gergely ; 
Bodáni22) Mátyás ; Szűcs Bódizsár ; Bagyi23) Pál ; Nagy Bálind ; Szabó Márkus ; 
Szabó András ; Tódkér24) (?) Mihál ; Patkós25) Antal ; Nagy Lőrinc ; Kasáni26) 
(?) Albert; fia: Gyurkó, nőtlen14) ; Tarháni27) (?) András ; Kővágó János ; László 
kovács; Berber Petri2 8); fia: Palkó, nőtlen14; Csontos Márton; fia: Gergely, 
nőtlen14); fia: István, nőtlen14); Órás Tomás; Kasáni29) Gáspár; fia: János, 
nőtlen14) ; Tót Miklós ; János diák ; Máté diák ; Berber30) János ; Zsimon31) 
(Simon) Gergely ; Takács32) (Bakács ?) Benedek ; Gyökös33) Benedek ; Kő34) 
András ; Tót János ; Palásti Simon ; Sánta Sebestyén35) ; 36) Jakab ; Kutasi37) 
Is tván; Bsztergáros Ferenc; Rózsa Gáspár; Szűcs János ; Sebestyén38) Szűcs 
János ; Kis39) Imre ; Tetem40) (Tétéin) Gáspár ; Lengyel41) Mihály ; Lengyel41) 
Ádán42) (Ádám) ; fia : János, nőtlen14) ; Karácson Tomás ; fia : János, nőtlen14) ; 
Ivéges Ferenc ; fia : István, nőtlen14) ; Nyírő43) Simon ; Mészáros Albert ; Péter44) 
Gergely ; Mészáros Ambrus ; fia : Gáspár, nőtlen14) ; Csontos Imre ; Kalmár 
Dániel45 ; Mészáros Márton ; Tisza Sebestyén ; fia : Márton, nőtlen14) ; fia : 
János, nőtlen14) ; Német46) János; Buda (Boda) Ferenc; Forgács Bálás; Kalmár 
Bálás ; Mészáros Benedek ; Lantos János ; Berber4 7) Miklós ; fia : Albert, nőtlen14) ; 
Kalmár Gergely ; Kendafi48) Lukács ; Szabó Gergely ; Berber49) Ádán50) ; fia : 
István, nőtlen14); Szűcs Benedek; fia: János, nőtlen14); Berber49) György; 
Berber49) Tomás; Berber49) Pál ; fia : János, nőtlen14); Szakács András; fia: 
István, nőtlen14); Tót Is tván; Hordi (?) András; Iveges Máté; fia: István, 
nőtlen14) ; Szabó Gál51) ; Nagy Ambrus ; Varga Tomás ; Józsa Alberd ; Nagy 
János ; Berber49) Bálind ; Bálás diák ; Nyírő52) (?) Bálás ; Simon Mihály ; Somogyi 
Miklós ; Tomori György ; fia : István, nőtlen14) ; Éliás53) kovács ; Fekete Mihály ; 
Silizi54) (Szelizi ?) Bálind ; fia : János, nőtlen14) ; Kinyerös55) Ambrus ; Bertalan 
János ; fia : Lőrinc, nőtlen14) ; Csonka György ; Szakálos Kálmán5 6) ; Györki 
(Gyürki) István ; Tót Simon ; Varga Mihály ; fia : Dienös, nőtlen14) ; Berber58) 
Izseiás ; Szőke János ; Buta59) Sebestyén; Mónár Sebestyén; Nagy Ágoston; 
Kerekjártó Petr i ; fia : János, nőt len 1 4) ; Adorján Is tván; Feketi60) (Fekete) 
Mihály; Feketi60) Gergely ; Mónár Benedek ; Mosó Mátyás ; fia: Lőrinc, nőtlen14) ; 
Csákvári János ; Mónár Bálind ; Mónár Simon ; fia : Mihály, nőtlen14) ; 61) 
Benedek; fia: Benedek, nőtlen14); Nagyfejű62) Mihály; fia: Pál, nőtlen14); 
Mónár Is tván; Monár Dimitrí64) ; Tót Márton ; fia: István, nőtlen14) ; fia: Gergel, 
nőtlen14); Mónár Antal ; Berber65) Mihály; Mónár Ozsvát ; Körözsi66) János ; 
Tűjártó67) Ferenc; Ftvös68) (Ötvös) János; Kádos György; Ktvös Benedek; 
Büki69) János; Dimitri70) diák; Taksend71) Imre ; Nagy Albert ; Szűcs Kristóf ; 
Tapolcsáni Benedek ; Pápai72) János ; Győr73) (Kör) diák ; Lencse Bálás ; Bozsik74) 
Is tván; Becsi János ; Marosi Bálás ; Szálai75) Tomás ; Petrefi76) Orbán; Körös77) 
Lőrinc ; Tót Gergely ; Gyönge7 8) István ; Varga Máté ; Tót András ; Sánta István ; 
Kasáni79) György; Sebestyén Bálás; Olasz György; Pozsoni80) András; Gál 
János ; Körösi81) Sebestyén ; Parlag Alberd ; Sebestyén Petri ; Szitás82) Imre ; 
Asztaljártó Tomás ; Alfődi83) (Alföldi) Bálás ; Orbonász84) András ; Botonász85) 
János ; Kendafi86)(?) Gáspár; Varga Ferenc; Tolnai Bálás. 

Zsidók : 
Iszmail87) Abraham9 4); Hajim David; Arszlan Ahron (Áron); Nahu (?) 

Suha (?) ; Múszí88) Kliezer ; Jakob kethüdá ; Hajim Arszlan ; Szimcha Jakel89) ; fia : 
Arszlan, nőtlen14) ; fia : Hajim, nőtlen14) ; Hajim Múszí88) ; fia : Múszi, nőtlen14) ; 
fia : Iszák, nőtlen14) ; Hajim, Hiszkija fia91) ; testvére : Szimun, nőtlen14) ; Múszí : 
papasz (pap) ; Juszuf, Abraham fia ; Múszí Petri93) ; fia : Iszák, nőtlen14) ; Aszlan 
(Arszlan) Monahem ; Mejir Szimun95) ; Monahem Aszlan ; Mejir fia : Szimun ; 
testvére: Dzsuspa96) ; Mordochaj Szimun9 7); Múszí98) Hajim; Mejir Múszí98) ; 
testvére: P i rma") (?) ; Kohen : kaszap (mészáros); Gedalija100) Abraham; fia: 
Múszí, nőtlen14) ; Gerson Múszí98); Juszuf: dzsamdzsi102) (üveges); Iszák Mor-



BUDA, PEST ÉS ÓBUDA NEM-MOHAMEDÁN POLGÁRI LAKOSSÁGA jgfe 

dochaj ; fia : Mordochaj, nőtlen14) ; Múszí Ilia (Elia) ; fia : Elisa103), nőtlen 14) ; 
Abraham El j akim ; J uszif Múszí98) ; fia : Mejir, nőtlen14) ; fia: Múszi98), nőtlen14) ; 
David : Múszí mészáros fia104) ; Múszí : hekim105) (orvos) ; Abraham : orvos106) ; 
fia : Iszreil, nőtlen14) ; Abraham Juszif ; Jakob Petri108) ; Ahron Múszí109) ; Szimu-
jil110) Juszif ; Aszlan Juszif ; Abraham Samsun111) ; Simon Iszák ; Hajim Samsun111) ; 
Jakob Aszlan ; fia : Arszlan, nőtlen14) ; fia : Hadin (?), nőtlen14) ; Efraim Dániai ; 
Múszí109) Hajim ; Jakob Hajim112) ; Kostil113) (P)Naftali; Abraham Juszif ; fia: 
Juszif, nőtlen14) ; Szimujil110) Juszif ; Jósa Hajim114) ; David : pap ; Noah Szala-
mun ; Aser Szalamun ; Jakob Ezre j il115) ; Isreil115) Aser; fia: Múszí117), nőtlen14) ; 
Akiva119) (Akiba) Abraham; Mejir Szalamun ; Manisz (Matisz) Kopel120) ; Eliezer 
David ; Hajim David ; Juszif Nahman121) ; Abraham Iszák122) ; Zegir123) (?) : 
esztergomi ; Pétre124) kuvini (kevei) ; Múszí117) Todorosz fia : Todorosz, nőtlen14) ; 
Szimujil Muszi117) ; fia: Múszí117), nőtlen14); Ahron Juszif; Saul: kethüdá : 
Abraham : pap. 

A »koptok« (cigányok) dzsemaatje : 
Hüszrev, Abdullah fia csoportja (bölük) : 
A nevezett ; fia : Ferhad, nőtlen125) ; Sáhin Abdullah ; Ibrahim Sáhin ; 

másik Ibrahim Abdullah ; Hüszein Abdullah ; Perváne Abdullah ; Mehmed Abdul
lah ; fia: Ibrahim, nőtlen14); Kumit (Kumic)127) J ákó ; Bene Ferenc; Mátyás 
Ferenc ; Musztafa Abdullah ; Ibrahim Abdullah ; Szakállú (szakállas) Musztafa ; 
Dzsafer Abdullah ; Rüsztem, Hidir fia128) ; Bajramlu, Dzsafer fia129) ; Timur, Perváne 
fia130). — (Összesen) 16 ház. 

Szinán kethüdá bölük je : A nevezett131) ; Músza, Szinán fia ; Kurd, „Abdullah 
fia ; Musztafa, Abdullah fia ; Ridván, Abdullah fia ; Merni132), Abdullah fia,; Széf er, 
Abdullah fia ; fia : Ibrahim, nőtlen14) ; Szülejman : pazar-i (pazarli) ; Musztafa, 
Kurd fia134) ; Oszmán, Musztafa fia ; Memi132), Ferhad fia ; az ötvös (kujumdzsu)135) 
Haszan; Hüszein, Abdullah fia; DönmedÍ (PDogdu?), AH fia; Musztafa,, Abdullah 
fia ; Sábán, Kurd fia ; Malkodzs, Abdullah fia ; Szinán, Malkodzs fia ; Hudáverdi, 
Malkodzs fia; Ah, Abdullah fia; Hüszein, Abdullah fia; Musztafa, Hüszein fia; 

, Abdullah fia136); Dzsafer, Perváne fia; Hüszein, Abdullah;; fia ; fia: 
Ramazan, nőtlen14) ; Hüszein, Kara AH fia ; Musztafa, Kara AH fia ;; Fáik, AH fia ; 
Sábán, AH fia ; Kurd, Musztafa fia ; Ibrahim, Musztafa fia ; néma (dilsziz)138) Abdul
lah ; Ahmed, Abdullah fia ; Ibrahim, Abdullah fia ; Musztafa, AH fia ; Tas Haszan ; 
Hizir139), Abdullah fia ; 140) Ibrahim ; Iszmail, Abdullah fia ; a hóhér (dzellad) 
Haszan. —• (Összesen) 40 ház. 

Memi 141) Perváne bölük je : a nevezett ; Dervis, VeH fia ; Bokdzssi, Abdullah 
fia ; Malkodzs Abdullah ; Perváne Ajdin; Kilidz142) Abdullah ; (Utam Abdullah ; 
Haszan AH ; Bektas Abdullah ; másik Bektas BaH ; Musztafa, Abdullah fia ; 
Oszmán Perváne ; Hidir, Abdullah fia ; Sáhin Ali ; másik Oszmán Perváne ; Széf er, 
Abdullah fia ; Ramazan Musztafa ; Ramazan Bektas ; Arszlan Redzseb ; Redzseb 
Abdullah ; Haszan Abdullah. — (Összesen) 21 ház. 

Másik dzsemaat : Szafi baba ; Ali, Szafi fia ; Hüszein, Szafií fia ; Musztafa : 
Tekim (orvos) ; Merni141), Musztafa fia; Szinán, Musztafa fia; Húszéin Musztafa; 
hirjáki Musztafa. — (Összesen) 5 ház. 

AZ 1580-IK ÉVI ÓBUDAI ÖSSZEÍRÁS. 

Tót L,ászló ; Máté Ferenc ; Budai Petri ; Farkas Ferenc ; Bácsi143) Máté ; 
Bácsi143) Bertalan ; Tinye144) (Tinnye) Balázs ; fia : Mihály, nőtlen14) ; I iná r 
(Dénárd) Benedek; fia: Albert, nőtlen14) ; Keszí János ; Szenlilek146) (Szentlélek) 
Dénös ; fia: Dukács, nőtlen14) ; Nagy János ; Tót Gáspár ; Tót Pá l ; 147) 
Kálmán ; Berecski (Berecki) Benedek ; Dimitri András ; Hajós148) Albert ; Máté149) 
András; fia: János, nőtlen14); fia: Ferenc, nőtlen; Kaszdik150) (Gazdik) Imre ; 
Bujáki (?) Albert ; 152) Jakab ; fia : Gergely, nőtlen14) ; Nagy Albert, Csiki113) 
István ; Dirabon (Darabant) Balázs ; fia : Diraband Gergely ; Dancsi János ; fia : 
János, nőtlen14) ; Ercsi Gáspár ; fia : Mihály, nőtlen14) ; fia : Gergely, nőtlen14) ; 
Héregi155) (?) János ; fia: Gergely, nőtlen14).; fia: Jakab, nőtlen14) ; Nagy Máté ; 
fia : Nagy János ; testvére: Orbán; Molnár András ; fia: I/ukács, nőtlen14); 
Takács156) Pet r i ; fia: Izsejás157), nőtlen14); Jónás (PToniás?) Pál158) ; Gergely 
Dimitri159) ; fia : Balázs, nőtlen14) ; Mészáros János ; Mihály . . . . 16°), nőtlen14) ; 
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Asztaljártó Márton161); Kántor Benedek; fia: János, nőtlen14); Sipos162) Pá l ; 
fia: Jakab, nőtlen14) ; Barád Petri163) ; fia: Is tván; Tetis164) Ferenc ; Tetis164) 
Imre ; Márton bíró; fia: Mátyás, nőtlen14); Fábián Márton; fia: Balázs166), 
nőtlen14) ; fia : Gergely, nőtlen14) ; Kis György ; fia : Lukács, nőtlen14) ; fia : 
Mátyás, nőtlen14) 167) ; Ballá Jakab ; 168) Benedek ; fia : János, nőtlen14) ; 
Tót István ; Kis Tomás ; fia : Bódizsár, nőtlen14) ; Botka Antal ; Somogyi László ; 
fia : Miklós, nőtlen14) ; Szabó Lőrinc ; Mészáros István ; fia : István, nőtlen14) ; 
fia : Imre, nőtlen14) ; Sebestyén kovács ; fia : Simon, nőtlen14) ; Bertalan, mester ; 
fia: János, nőtlen14) ; fia: Gáspár, nőtlen14) ; Mézes (?) László ; Dajka170) Gáspár ; 
fia: Lukács, nőtlen14); Masó171) (Mosó?) Petr i ; Csontos Mátyás; fia: Lukács, 
nőtlen14); Deme172) Balázs; testvére: István, nőtlen; Kalandáni173) (?) Ferenc; 
fia : Simon, nőtlen14) ; fia : János, nőtlen14) ; Kövér Antal ; fia : Ferenc, nőtlen14) ; 
Nagy Tomás; fia: János, nőtlen14); fia: Tomás, nőtlen14); Mézes (?) Balázs; 
testvére : Mézes (?) Mihály, nőtlen14) ; Sebestyén Lőrinc ; fia : Pál, nőtlen14) ; 
Kerékj ártó Simon ; Dömös175) Pá l ; Bicskei176) Balázs; fia: Máté, nőtlen14) ; Nagy 
Balázs; fia: Nagy Gergely177), nőtlen14); fia: Ferenc, nőtlen14); Nímöt178) 
(Német) Petr i ; fia: Mikó179), nőtlen14); Járfás (Gyárfás) András; fia: Mihály, 
nőtlen14) ; Szencsi (Szenei) Bálind ; Mészáros Mátyás ; fia : István, nőtlen14) ; 
fia : Gáspár, nőtlen14) ; 18°) János ; Feketi181) (Fekete) István ; Halász Lukács ; 
Szűcs Petri ; Molnár Gáspár ; Linár (Lénárd) Gergely ; Mátyás bíró ; fia : István, 
nőtlen14). 

JEGYZETEK A FÜGGELÉKHEZ. 
x) A »k« betű (a török »kapu« 

rövidítése, az eredeti szövegben is szókezdő 
kaf) azt jelzi, hogy az illető kapu-adót 
fizetni köteles. 

2) Azonos a Salamonnál (III. 347. 
1.) Budán 1436-ban szereplő Barathy 
névvel ? 

3) Azonos-e az 1426-ban szerepelt 
Mazarath névvel? Rupp i. m. 146. 1. 

4) Magyar helynevekből -i képző
vel képzett tulajdonneveket (család
neveket) a törökök sokszor -i képző 
nélkül jegyeznek fel. 

5) A mai Tétény község nevének 
is török írásmódja. 

6) A török defter-író a »martir« 
szót »marton«-nak í r t a ; valószínűleg 
tisztázat közben támadt elírás. 

7) A varos jelentése a törökben : 
várfalon kívül fekvő telep. 

8) Ahol két név jelöl meg egy 
személyt, a második név az apa neve. 

9) Szükségesnek tartjuk ezt az 
összeírást is közölni, noha azt Velics 
Antal már kiadta (Magyarországi török 
kincstári defterek, Budapest 1890, I I . 
531. s köv. 1.). Ölvasásbeh lényegesebb 
eltéréseit jegyzetben mindig jelezzük. 

10) Vel icsnél : P a t ó . 
11 Velicsnél: Palik. 
12) Velics a »kalmár« szót nem adja. 
13) Vel icsnél : Bezér . 
14) Velics n e m közli, hogy a neve

zett nőtlen. 
15) Velicsnél : Odos. 
16j Velicsnél : Boros. 

17) Olvashatatlan, mert a túlsó 
oldalon vastagon festett tugra tintája 
átütött és az írást elmosta. Velicsnél : 
Ecsén Izsák. 

18 ) Velicsnél : Mitros. 
19 Velicsnél : Banád. 
20 Velicsnél : Parádi. 
21 Velicsnél : Simon. 
22 Velicsnél : Bodaki. 
23 Velicsnél : Jaki. 
24 Velicsnél : Bodaki. 
25 Velicsnél : Pajkos. 
26 Velicsnél : Tasádi. 
27 Velicsnél : Tarcsáni. 
2K Velicsnél : Beréz Pál 
2 9 i Velicsnél : Kasadi. 
30 Velicsnél : Beréz. 
81' Velicsnél : Tesmog. 
32 : Velicsnél : Bikács. 
sr Velicsnél : Koszorús. 
3 1 Velicsnél : Kun. 
35 Velicsnél : Benedek. 
36' Velicsnél : Kánya. 
37 Velicsnél : Kopásti. 
38' Velicsnél : Sziget. 
3 9 Velicsnél : Lékes. 
4 0 Velicsnél : Németi. 
4 1 Velicsnél : Sebestyén. 
42 Velicsnél : Albert. 
43 Velicsnél : Bíró. 
4 4 Velicsnél : Litkér. 
45 Velicsnél : Temen. 
4 6 Velicsnél : Dénes. 
47 Velicsnél : Perez. 
4 8 Velicsnél : Fandaki. 
4 9 Velicsnél : Bérez. 
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azután következő „Mihály" külön sze
mélynek 

Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 

Adorján. 
Gáspár. 
Bíró. 
Illés. 
S . . .berti. 
Tengerös. 
Kelemen. 
Bérez. 
Bata. 
Füleki. 
Halász. 
Nagy Károly. Az 

van feltüntetve. 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 
Velicsnél 

»orbonász« jelentése 

Dem j én. 
Bérez. 
Körödi. 
»T . . .jártó« 
Etves. 
Bódi. 
Demjén. 
»Takas . . .« 
Szabadi. 
György. 
Borik. 
Szaladi. 
Peterdi. 
Kőris. 
Gyönke. 
Kasadi. 
Bozóki. 
Köröszti. 
Szentes. 
Alkodi. 
Bornobás. - Az 

epiroszi. (Nyelv
történeti Szótár I I . 1132., Oklevélszótár 
713. 1.) 

85) Velicsnél : Ba rnabás . 
86) Velicsnél : K a n t a d i . 
87) Velicsnél : Iszrael . 
88) Velicsnél : Mózes. 
89) Velicsnél : Banek . 
91) Velicsnél : Hajm Hiszkija. 
92) Velicsnél : Józef Á b r a h á m . 
93) VeHcsnél : a t y j a Mózes. 
94) Ahol két név jelöl meg egy 

személyt, a második név (ugyanúgy, mint 
a mohamedán vagy keleti keresztény 
neveknél) az apa neve akkor is, ha ez 
— az eredeti szöveghez híven — nincs 
is külön feltüntetve. 

95) Velicsnél : S imon. 
96) Velicsnél : József. 
97) Velicsnél : S imon. 
98) Vel icsné l : Mózes. 
99) Ve l icsné l : Pá l . 

10°) Ve l icsné l : Abdu l l ah . 
102) Velicsnél : József H . 
103) Ve l icsné l : É l ia . 

104) Velicsnél 
(kasszáb) mészáros . 

105) Velicsnél 
106) Velicsnél 
108) Velicsnél 
109) Velicsnél 
i") Velicsnél : 
i") Velicsnél: 
112) Vehcsnél: 

személy). 
113 Vehcsnél : 
«*) Velicsnél 

Velicsnél 
Vehcsnél 
Vehcsnél 
Velicsnél 
Vehcsnél : 
Vehcsnél 

115 
117 
119 
120 
121 
122 

személy). 
123\ 

Dávid Mózes 

Mózes Helkim. 
Ábrahám Helkim. 
atyja Jákob. 
Mózes. 
Sámuel. 
Simon. 
Jakab, Hajm (két 

K. 
B. Hajm. 
Izrael. 
Mózes. 
A. 
»Ko . . .« 
Kamán. 
Abraham, Izák (két 

Velicsnél : 
Vehcsnél : 

»Z;. 
»P. .« 

rev 
nőtlen 

124\ 
12 5) Velicsnél : Ferhád bin Khosz-

azt viszont nem jelzi, hogy az illető 
127) Velicsnél : Komlin. 
128\ Velicsnél : Resim Dsafar. 
i29J Velicsnél : Bajramlü Dsafar. 
13 oj Velicsnél : Timur Perváne. 
131j Velics ezt nem jelzi. 
132) Velicsnél : Mumi. 
13 *) Velics itt és a következő bölü-

kökben is nem mondja meg, hogy a két-
két név közül az első a fiúé, a második 
az apáé, s hogy a vérségi viszony az ere
detiben jelezve van. 

135 Velicsnél : Kabukdsi. 
1 3 6 Velicsnél : Hádsi Abdullah. 
138 Velicsnél : Dsafar. 
1 4 0 Velicsnél : Komsu. 
1 4 1 Velicsnél : Mumi. 
142 Velicsnél : Melik. 
1 4 3 Velicsnél : Pécsi. 
1 4 4 Velicsnél : Tenke. 
1 4 6 Velicsnél : Szil. 
1 4 7 Vehcsnél : Ibrág. 
1 4 8 Velicsnél : Csapos. 
1 4 9 Vehcsnél : Bai. 
1 5 1 Velicsnél : Mazdik. 
152 Velicsnél : Patra. 
1 5 3 Vehcsnél : Csik. 
1 5 5 Vehcsnél : Csergi. 
1 5 6 Velicsnél : Bikács. 
1 5 7 Velicsnél : »ír . . .« 
1 5 8 Velicsnél : Gál. 
1 5 9 Velicsnél : Demjén. 
160 Velicsnél : »bátyja Mihály«. 
1 6 1 Velicsnél : Jakab. 
1 6 2 Velicsnél : Sebős. 
163 Velicsnél : »fivére Péter.« 
1 6 4 Velicsnél : Fejes. — A »Tetis« 
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név azonos a középkori Theiteus-család-
névvel? (v. ö. Salamon I I I . 336. 1.) 

166) Vel icsnél : Bálint . 
167) Velicsnél a most említett 

»Mátyás« után a következő szöveg áll : 
»Fábján Márton, fia Balázs, fia Gergely, 
Kis György, fia Lukács, fia Mátyás«. 
Nyilván elnézésből egy sor még egyszer 
le van másolva és közölve, benne Fábián 
Mártonnak első helyen említett fia, most 
már helyesen »Balázs« néven. 

169) Velicsnél : »Pér . . .« 

17°) Velicsnél: 
171) Vel icsnél : 
172) Vel icsnél : 
173) Velicsnél : 
17 5) Velicsnél : 
176) Velicsnél : 
177) Vel icsnél : 
178) Vel icsnél : 
179) Vel icsnél : 
18°) Vel icsnél : 
181) Vel icsnél : 

dáni«. 

Dalga. 
Méső. 
Csóka. 
»Mai . . 
Csomós. 
Becskei. 
»fia Gergely«. 
Gut. 
Mihály. 
»Per . . .« 
Megyés. 


