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A Józsefváros kialakulása
i . Egy városrész betelepülésének kezdete
A Belváros után a Józsefváros Pest legrégibb városrésze. I t t kezdő"
dött a városfalon kívüli területek betelepülése, innen indult el a külváro"
sok kialakulása, az itt épült néhány major és zsellérkunyhó lett a magja
az 1960-as népszámlálás szerint 142 941 lakost és 2833 lakott épületet
számláló városrésznek. 1
Tanulmányunkban elsősorban a Józsefváros településtörténeti és
demográfiai kialakulásával foglalkozunk, mégpedig fejlődésének legré
gibb, XVIII. századi korszakával. 2 Amikor a Rákóczi-szabadságharc
u t á n a pesti határ — ami alatt abban az időben a Belvároson kívüli terü
letet értették — megművelése ismét megindulhatott, a talaj adottságai
és a földrajzi körülmények a Józsefváros területén négy Övezet kialaku
lását eredményezték: a Belváros szomszédságában — a mai Múzeum
körút és József körút közötti sávban — kertek keletkeztek. Ezek az ún.
,,alsókertek"-hez tartoztak, a Terézváros területén levőket „felsőkertek"-nek nevezték, s ugyanakkor az „alsókertek" közé sorolták a ferenc
városiakat is. Az itteni kertek általában néhány száz ölesek voltak, és
mint egy-egy belvárosi ház tartozékát tartották nyilván azokat.
A József körúttal párhuzamosan szántóföldek terültek el. Az 1720-as
években — napjaink viszonyaira átvetítve — a következő utcák jelölték
ezek határát: Népszínház utca, Nagyfuvaros utca, Szűz utca, Szigony
utca, Üllői út, József körút és Rökk Szilárd utca. A szántók övezetét
a majorok sora váltotta fel; ezek zöme a Kulich Gyula térnél és az Illés
utcában épült, de a kertek és szántók közé is beékelődött néhány major
gazdaság.
A XVIII. század elején a Népszínház utca, valamint a Karácsony
Sándor utca vonala a kultúrzóna határát jelezte, e vonalon, valamint
a Kulich Gyula téren túl homokos, művelésre alkalmatlan vidék terült
el, amelynek egyhangúságát csak a város felé tartó országutak és dűlőu t a k szakították meg.
Városrészünk településtörténetét a felsorolt övezetek szerint ismer
tetjük, s ezért először a Múzeum körút és a József körút közötti területtel,
a kertek vidékével kell foglalkoznunk. A városfalak közvetlen szomszéd
ságát már a XVII. század végén kertművelés céljára sajátították ki
a Belváros lakói, de intenzív kertkultúra csak a Rákóczi-szabadságharc
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után, az 1710-es években alakult ki. 1718-ban — ez évben fektették le
a kertek, majorok, szántók első telekkönyvét — a Körút vonaláig általá
ban csak kertekkel találkozunk. Mégis szántóföldnek használták a későbbi
Rókus-kórház környékét, ezenkívül a mai Baross utca és Mária utca
keresztezésénél is volt szántóföld. Néhány major is beékelődött a kertek
sorába; a Bródy Sándor utca elején a későbbi parlament, illetve a mostani
olasz kultúrintézet helyén állott a város majorja, s az Üllői út elején
a klinikák felé pedig a Kemniczer-féle major.
A Józsefváros területének történelmi kialakulását utcáról utcára
menve ismertetjük. Leírásunkat a Hatvani kapunál kezdjük. Ez a mai
Astoria-szállónál állott; itt hagyta el a falakkal övezett várost a kerepesi
országút, a X X . század Rákóczi útja. Századunkban a Kerepesre vivő
országút csak a Vas utcáig volt beépülve, azon túl csak az 1711-ben
épült Rókus-kápolna állott, 3 míg a Rókus-kórházat csak a század utolsó
éveiben hozták tető alá. 4 1734-ben — ez évben írták össze először a város
falon kívüli házakat — még csak három földszintes ház állott az ország
útnak a Józsefváros felé eső oldalán: kettő közvetlenül a Hatvani kapu
nál, egy a mai Puskin és Szentkirályi utcák között. A városkapu melletti
első ház (a Múzeum körút és a Rákóczi út sarkán) Grassalkovich Antal
gödöllői földesúr tulajdona. A házhoz a városfallal szemben nagy kert
tartozott; itt létesült 1809-ben az Egyetem botanikus kertje, napjaink
ban pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi
kara foglalja el ezt a területet. Grassalkovich Antal pesti ingatlanai adó
mentesek voltak; ugyanis Pest megye földesurának 1735-ben Pest városa
ellen indított határkiigazítási pere egyezséggel végződött, s az egyezség
egyik pontja az adómentesség előjogát jelentette számára. A Grassalko
vich család később terjeszkedik; 1757-ben a piarista rendtől 4000 forintért
megvásárolja a szomszéd épületet (ennek telkén a következő században
a Pannónia-szálló emelkedik), majd 1770 körül a mai Puskin utca irányá
ban növeli ingatlanát; errefelé ,,iure vicinitatis" szerez magának több
telket. A Rákóczi út 13. szám helyén is régi ház állott; 1730 körül épí
tették és fekvését így határozza meg a legrégibb külvárosi telekkönyv:
,,Ein Haus, auser dem H a t v a n e r T h o r ohnwaith der St. Rochus Kapellen
liegend". Első tulajdonosa Krachenfehls Lambert, aki után utcát nevez
tek el, amikor az 1750-es évek elején a kertek sorát átvágva a mai Puskin
utcának szorítottak helyet. Az elnevezés nem Krachenfehls Lambertnek
szólt, aki egyszerű vendéglős (Schildtwürth) volt, hanem házának, ez volt
ugyanis a környéken az első, ami után a pestiek tájékozódhattak. Az utca
később színesebb nevet kapott: egy helyi vendéglő cégére u t á n Ötpacsirta
utcának nevezték, majd hosszú éveken át mint Eszterházy utca volt
ismeretes.
1739 és 1775 között még néhány ház épült a kerepesi országút józsef
városi oldalán; ezek is csak földszintesek és falusi jellegűek, s mint ilyenek,
merőlegesen feküdtek az országútra. A Vas utca vonalától már a szántók
kezdődtek. I t t a lakott terület határán létesült Mária Terézia uralkodá
sának utolsó éveiben a városi epreskert; a kormányzat ezekben az évek330

ben ugyanis országszerte szorgalmazta a selyemhernyó-tenyésztés fellen
dítését, s e cél érdekében több város eperfákat telepíttetett. 5
Most visszatérünk a belső Józsefvárosnak a városfal melletti részére,
t e h á t a következő század 30-as éveiben épült Nemzeti Múzeum környé
kére. A mai Múzeum körút mellett sokáig csak kerteket találunk, de
1747-ben megjelenik az út első háza. Ezt a vidéket az arisztokrácia tér
foglalása jellemzi, s mint „úri negyed" mindinkább elkülönül külvárosunk
egyéb részeitől, amelyek a legújabb időkig általában a szegény emberek
nek nyújtottak otthont. A Batthyány család előbb csak kertet vesz itt
magának, majd a század végén Batthyány József hercegprímás sorra
összevásárolja a kisemberek itt épült házacskáit. A Múzeum-kert és
Nemzeti Múzeum helyén a század 50-es és 60-as éveiben 9 ház épült, ezek
később kivétel nélkül a Batthyányak birtokába mentek át, majd a X I X .
század elején csákány alá kerültek, s a Múzeum épületének adták át
helyüket. A Múzeum Kávéház helyén, tehát a Múzeum körút és Bródy
Sándor utca sarkán az 1770-es években Sándor Antal báró épített magá
nak házat. Az innen kiinduló utca — amely a XVIII. században még csak
mint Téglaégető utca volt ismeretes — a múlt században (nyilván az
aulikus városvezetés túlzott lojalitásának jeleként) már Főherceg
Sándor utca néven szerepel a térképeken. A Múzeum utca a X V I I I .
században még nem létezett; csak a Nemzeti Múzeum elkészülte után, kb.
1841-ben nyitották meg.
A mai Kálvin térnél — ahová topográfiai leírásunk során eljutot
t u n k — a Kecskeméti kapu emelkedett. I t t több út futott össze: a szol
noki és a soroksári országút (Üllői út és Ráday utca), nemkülönben
a kőbányai szőlőkhöz vezető dűlőút, a mai Baross utca. Ez utóbbi
n a k hol jobbra, hol balra forduló vonalvezetése világosan elárulja, hogy
mint ösvény, majd mint dűlőút kezdte pályafutását. A Baross utcát
a XVIII. század első felében teljes hosszában Major útnak, vagy Kőbányai
ú t n a k hívták, de amikor 1749-ben a Kulich Gyula téren a díszes barokk
kálvária elkészült, új irányt jelölt, s belső szakaszát Kálvária, majd
Stáció utcának nevezték el. Az Üllői út elején 1730 körül már hat ház
állott, míg a Baross utca elején, de inkább a klinikák felé csak egy, ez is
kertektől körülvéve, mint ahogy egykorú leírása mondja: „Ausser dem
Ketskemeter Thor, Zwischen den gärten und neben dem Steinbrucher
weg liegend." Az Üllői út, a Baross utca és a Körút által határolt három
szöget, mint általában a belső Józsefvárost, kisebb-nagyobb kertek oszt
ják parcellákra; ezek közül a Trierből származó császári szekerészeti
igazgató (Kaiserlicher Fuhrwesendsdirektor), a későbbi városkapitány,
Neander János kertje volt a legnagyobb: 5290 négyszögöl. Fekvését
1718-ban így írták le: „Ein garten sambt Mayerhof-Plaz ausser dem
Ketskemeter Thor mit dem gesicht gegen dem Thor undt zwischen dem
üllöer undt steinbrucher od. mayerhofweg liegend." E kert területére
építették 180 évvel később a klinikákat, itt nyitották meg a X I X . század
végén a Pál és Csepreghy utcákat. 1780-ig aszóban forgó háromszög alakú
területen még 19 ház épült, tehát a kerteknek alig a fele települt be. Új
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házakat szórványosan, rendszertelenül építettek, s csak a X I X . század
derekán forrtak össze zárt utcasorokká.
Egy, a mai Iparművészeti Múzeummal szemben épült házacskát
1745-ben így ír le a telekkönyv: „Ein Haus ausser dem Ketskemeter
Thor, ausserhalb der stainernen Brücken, an der Szolnoker-Strassen
liegend." Tehát errefelé — illetve amint az a II. József korában készült
Balla-féle térképről kitűnik, pontosan a Mária utca és az Üllői út találko
zásánál — kőhíd állott. Ez a külvárosokat átszelő Rákos-árkot hidalta át.
A Rákos-árok, vagy ahogy a korabeli források nevezik a „Rakosser Canal"
a pesti határ kisebb-nagyobb mocsarait vezette le. A mai Blaha I/ujza
térnél lépett a Józsefváros területére, majd a Rökk Szilárd utca és a Mária
utca vonalát követte, és végül a Ferenc körúttal párhuzamosan a Boráros
térnél érte el a Dunát. A Rákos-árok eredetileg patakocska volt, s pályá
ját a pesti határt kettéosztó mélyedés, a történelem előtti kor Duna-medre
határozta meg. Mikor a pesti határ művelés alá került, s betelepülése is
feltartózhatatlanul haladt előre, szükségessé vált a patak szabályozása.
A pesti tanács az 1740-es évek táján a meder vonalában árkot ásatott,
s az eddig szeszélyes patak folyása mesterséges mederbe terelődött.
Az árok tisztítása, karbantartása rendszeres munkát igényelt; ehhez
a külvárosi lakosok robotmunkáját vették igénybe.
A Reviczky utcát s folytatását, a Krúdy Gyula és a József utcát
1730-ban, amikor a Szabó Ervin Könyvtár palotája helyén az utca leg
első házacskája megépült, Téglaégető útnak hívták, mivel a József körút
vonalában létesült városi téglaégető irányába tartott. Később Régi
Téglaégető útnak nevezték el, hogy a másik Téglaégető úttól, a mai Bródy
Sándor utcától megkülönböztessék. Az utca másik egykorú neve Stainbrecher Gasse. Helytelen volna ezt Kőtörő utcára lefordítani, mivel a
Stainbrecher családi név volt. A Stainbrecher utcát szegélyező kertek
csak lassan, vontatottan települtek be, a század első felében ritkán nyúl
nak a kertekhez, az új telepesek kijjebb, a kevésbé értékes szántók terü
letén igyekeznek maguknak otthont alapítani. Akik ide jöttek, azok első
sorban gazdaságukhoz akartak közelebb kerülni, így Sackmundt János
Troppauból származó kertész. Ő eredetileg egy nagyobb telket (ez a mai
Makarenko és Mária utcák közötti részt teljesen betöltötte) szerzett itt
magának, majd 1739-ben a Belvárosból kiköltözött, és itt épített magá
nak házat, s ugyanakkor gazdaságát 1200 négyszögöl területtel bővítette.
A Régi Téglaégető útnak a kertövezetbe eső szakaszán 1761-ig mindössze
6 ház épült, majd az 1762. év fordulatot jelentett. Ez évben a Mikszáth
Kálmán térnél 12 új házacskát hoztak tető alá. A század második felében
a belső Józsefváros kertkultúrája rohamosan hanyatlik, s a zöldséges
kertek és gyümölcsösök itt is lakóházaknak szorítanak helyet.
A Józsefváros belső részének — az egykori kertövezetnek — erede
tileg nem voltak keresztutcái; ezekre kezdetben nem is volt szükség,
mivel a kertek mint párhuzamos sávok mind a Belvárostól távolodó
utakra támaszkodtak. A keresztutcák (a mai Puskin, Szentkirályi,
Makarenko és Vas utca stb.) annak sorrendjében jöttek létre, amint

332

a kerteket előbb a Belvároshoz közelebb,majd távolabb felparcellázták.
A mai Puskin utca, egykor Krachenfehls Gasse beépítése az 1750-es
években v e t t lendületet, a Szentkirályi utca vonalában azonban csak
az 1760-as években épült fel néhány ház, ezek az egykorú telekkönyv
szerint nem egy ú t mellett, hanem a kertek között fekszenek, míg magát
az utcát csak az 1780-as években említik a források Ősz utca néven.
A Vas utca, Gyulay Pál utca, Kőfaragó utca megnyitása már a múlt
század elejére esik, hiszen ez a környék csak a Rókus-szántó felosztása
és a Rókus-kórház elkészülte u t á n épült be. A Makarenko utcát eredeti
leg Zerge utcának hívták, mivel a felső, a Bródy Sándor utca felé eső
végénél a „Kőszáli Zergéhez" címzett vendéglő állott. A vendéglőt befo
gadó ház eredetileg Mayer Mihály városi kamarás tulajdona volt, aki
azt 1766-ban építtette. Ezen a környéken ez volt a legnagyobb épület.
Később ebbe helyezték el a város szegényeit, majd a X I X . század elején
i t t működött a Rókus-kórház fiókkórháza. 6
A Bródy Sándor utcában az első ház 1741-ben a ma itt álló Rádió
székház helyén épült fel. A jBródy Sándor utca őse ez évben még jelen
téktelen dűlőút lehetett, az első ház leírásánál a telekkönyv nem is hivat
kozik rá, csak azt állapítja meg, hogy az épület a 192-es és 194-es kertek
között fekszik. Amikor azonban tíz évvel később a szomszéd telken új
ház készül el, ezt már így regisztrálják: ,,a kertek között az ún. Téglaégető
út mellett". Az itteni kertek rendszeres beépítése 1750-től kezdődik,
s 1767-ben az utca eredeti házsora már elérte a mai Gutenberg teret.
Az utca utolsó házáról így szól a feljegyzés: ,,bey dem alten Zieglofen an
dem Rakoschgraben." A Gutenberg teret keresztezte a Rákos-árok vize,
az árkon t ú l pedig a városi téglaégetőt találjuk a Rökk Szilárd utca,
a Rákóczi tér és a Kissalétrom utca közötti területen. Az 1720-as években
itt keletkezett az első téglaégető, ugyanis errefelé az oligocén agyag már
1,47—2,42 méter mélységben elérhető. 7 Az 1750-es években a könnyen
kitermelhető agyagréteg itt már kimerült, s 1759-ben a Rókus-szántón
létesítettek új égetőket; itt 3 méter mélyen bukkantak kékes agyagra. 8
A Rökk Szilárd utcának a Rókus-szántó felé tartó szakaszát ez időben
Sár utcának hívták, bizonyára az úttal párhuzamosan tartó Rákos-árok
kiöntései miatt.
A téglaégetőnél véget ér a kertek övezete, s azon túl — a határvona
lat a mai helyzet szerint a Rökk Szilárd utca, majd a Baross utcától
a József körút alkotja — már szántóföldek között járunk. A pesti határ
szántóinak kiosztása és első telekkönyvezése 1718-ban történt. Az első
telekkönyv a Józsefváros területén 30 szántót különböztet meg. Sorszá
mozásuk a városrész felső részénél kezdődött, ott, ahol ma a Nemzeti
Színház áll, s az Üllői útnál ért véget. A Rákóczi út, Kiss József utca
és a Népszínház utca közötti területet Rielling Mihály szántója foglalta
el. Tulajdonosa 1747-ben — kb. a Nemzeti Szálloda helyén — házat épített,
amely 1764-ben 2000 forintért egy Savoyából származó kereskedőnek,
Crettier Péternek lett a birtoka. A József utca és a Népszínház utca
közötti területet 16 szántó szelte fel párhuzamos szalagokra; e szalag333

határok a mai Bacsó Béla, Víg, Tolnai Lajos, Lévai Oszkár, Auróra és
Nagyfuvaros utcáknak szabtak irányt. Ezek a szántók a keresztúri
országút mellett feküdtek; ez volt a Népszínház utca első elnevezése.
Az itteni szántók felparcellázása és beépítése általában a XVIII. század
második felében, legkésőbb a múlt század elején megkezdődött, de
összefüggő lakott területek csak vontatottan és rendszertelenül alakultak
ki. A Bérkocsis utca, a Népszínház utca és a Rökk Szilárd utca közötti
földek felparcellázása csak 1808-ban indult meg, akkor, amikor a napó
leoni háborúk alatt keletkező infláció hatására az ingatlanforgalom meg-

A Horváth Mihály tér környéke (Pacsirtamező) 1740 körül
élénkült. Ezzel szemben a Bérkocsis utcától délre, valamint a Nagyfuva
ros utca környékén már 1760-tól parcellázás alá kerülnek a szántók.
A Nagyfuvaros utca és az Auróra utca közötti sávot Baader Pál és Buday
Gábor szántói foglalták el, ezeket 1767-ben házhelyekre osztották fel,
és I I . József uralkodásának idejére már szorosan beépültek földszintes
házacskákkal.
A Nagyfuvaros utca, a Kisfuvaros utca, a Homok utca, az Erdélyi
utca és a Mátyás tér által határolt négyszög viszonylag régi településnek
adott helyet. E vidék első telepese Fodor Márton nevű zsellér volt, aki
már 1730 körül itt talált otthonra. A következő ház 1746-ban épült,
az Erdélyi utcai oldalon: „In der Ungarischen Gasse"; ez az utca tehát
a Magyar utca volt: 9 Az itteni házak egy homokdombon épültek, 10
s első tulajdonosaik, nevükből következtetve, mind magyar emberek
voltak. A Mátyás tér környéke a XVIII. században homokos pusztaság
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kezdetét jelölte; ez volt a külváros legértéktelenebb része, ide szorultak
a földesúri önkény elől a városba menekült jobbágyok, akik a polgárok
napszámosaiként keresték keserves kenyerüket. A Köztársaság és a
Teleki László téren és ezektől keletre műveletlen futóhomok akadályozta
sokáig városrészünk fejlődését. E sivár vidék beépítése csak a múlt szá
zadban kezdődött. Müvelés alá sohasem fogták, de mint szabad teret
másként hasznosították: itt tartották az állatvásárokat.
A Lévai Oszkár utca és a Tolnai Lajos utca közötti sáv a század
végén mint Hülff-féle szántó volt ismeretes. A város közéletében kevésbé
ismert tulajdonosok után 1774-ben Hülff Bálint őrnagy vette meg ezt
a területet 250 forintért. Hülff, amikor I I . József idején Pest polgármes
tere lett, ingatlanát felparcelláztatta. Természetesen ez számára jelentős
jövedelmet jelentett: egy 100—150 négyszögöles házhelyért 60—90
forintot kért. Ingatlanának a József utca felé eső végét a városrész temp
loma számára ajánlotta fel, de ez — mint köztudomású — nem itt, hanem
a Horváth Mihály téren épült fel. 11 A Víg és a Tolnai Lajos utca közötti
szántó Conti Lipót kőfaragómesternek volt a tulajdona, a család nevét
sokáig a Conti utca őrizte. A Conti- és a Hülff-birtok a kőfaragómester
halála után egyesült, Hülff Bálint ugyanis feleségül vette Conti özvegyét.
A volt Conti birtokon Hülff vidéki kúriának beillő házat emelt magának,
ez időben ez volt a külső Józsefváros legnagyobb, legimpozánsabb épü
lete. Megtollasodását polgártársai irigykedve szemlélték, s mikor I I .
József halála után mint a letűnt jozefinista rendszer kegyeltje és kiszol
gálója kénytelen volt polgármesteri hivatalát otthagyni, nem kerülhette
el a vádat, hogy vagyonának egy részét törvénytelen úton szerezte.
A Bacsó Béla utca és a Víg utca között, de a Bérkocsis utcától
délre a Harucker-féle szántó húzódott; viszonylag korán felparcellázták:
1756-ban már hét ház, a század végén pedig zárt utcasorok találtak rajta
helyet. A Bacsó Béla utca eredeti neve első lakosai után Bajor utca.
Ennek az utcának a Belváros felé eső oldalán 1737—1738-ban már öt
ház épült, ezek fekvését csak felületesen határozzák meg az egykorú
források: a téglaégető mögött találhatók. Az utca eredeti nevére egy
1743-as település leírásánál bukkanunk: „Ein Haus in dem Lerchenfeld
in der Bayerischen Gassen."
A Rákóczi tér területe az 1750-es években már teljesen be volt
építve. 12 A tér helyén épült házakat északon a Sváb utca (a mai Kölcsey
utca folytatása), keleten a Bajor utca, délen a Téglaégető út (napjaink
ban a Bródy Sándor és a Békési utca) határolta, míg a Belváros felé eső
részén található háromszög alakú telek (ezt most a Körút, a Békési és
a Kölcsey utcák határolják) sokáig üresen maradt.
A városi téglaégetőtől — ez a Rákóczi tér és a Kissalétrom utca
között működött — lejjebb eső terület, különösen pedig a Rigó utca,
a József utca, a Körút és a 32-esek tere által határolt telkek eredetileg
vizenyősek, mocsarasak, építkezésre alkalmatlanok voltak. I t t terült el
az úgynevezett Szalay-féle mocsár. A 32-esek terének túlsó oldalán ugyan
is Szalay István majorja helyezkedett el; ez volt a környéken a legrégibb
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épület, s így az itteni vizenyős rét helyét is az ő majorja után határozták
meg. A mocsár helye a múlt század derekáig beépítetlen, most egy modern
hétemeletes lakóház foglalja el e területet.
A következő épülettömb, amelyen belül ma a József telefonközpont
székháza emelkedik, a Józsefváros legrégibb házainak adott helyet.
Ez a terület — tehát a Horváth Mihály tér, a Rigó utca, a József utca
és az Őr utca által határolt rész — 1718-tól 1732-ig Kastberger József
szántóföldje. 1732-ben felparcellázták, s két éven belül 21 házacska épült
rajta. Még hat parcella maradt üresen, de 1758-ban a négyszög beépített
sége már teljes. A Rigó utcát ez időben Pacsirta utcának nevezték, az Őr
utca elnevezés pedig a X V I I I . századra nyúlik vissza, bár meg kell
jegyezni, hogy egyik régi, 1748-ban épült házáról azt írja a telekkönyv,
hogy a Szlovák utcában található. A következő egységnek — az Őr utca,
a József utca, a Eovassy utca és a Tavaszmező utca által határolt terület
nek — első házai mind 1740—1741-ben épültek. A Tavaszmező utca 200
év előtt mint Szlovák utca volt ismeretes. Az elnevezés kétségtelenül
az itteni lakosokra célzott; ezek kevés kivétellel szlovákok voltak,
s magját képezték fővárosunk később számottevő szlovák kolóniájának,
amely a múlt században már önálló kultúregyesületeket hozott létre,
s evangélikus vallású hívői külön egyházközségben tömörültek. 13
A Iyovassy utca és a Mátyás tér — régi nevén Frühlingsfeld —
közötti terület még II. József korában is beépítetlen.
A Tavaszmező utca a szántóföldek övezetének határát jelzi. Ezek
beépítése a század folyamán lankadatlanul halad előre, bár a X I X . szá
zadban még sok az üres telek.
A Horváth Mihály tértől a Kulich Gyula tér felé a majorok zónája
következik, további szántókat városrészünk területén a Práter utca és
a Tömő utca vonalában kell keresnünk. A Nap utca, a Szigony utca,
az Üllői ú t és a József körút által határolt terület két patrícius családnak,
a Moseleknek és a Schoppereknek volt a birtoka. Schopper Károly vas
kereskedő szántója csak a Tömő utca környékét foglalta el, a többi mind
Mosel-birtok. A Mosel-szántóhoz a Szigony utcán tiíl a család majorja
kapcsolódott, s így a Mosel-birtok az Üllői út, a Baross utca, a Körút és
az Illés utca közötti terület jó harmad részét foglalta magában. A Mosel
család már a XVII. század vége óta vezető szerepet játszott Pest város
közéletében, s mikor a Rákóczi-szabadságharc után a szántókat a polgár
ság között felosztották, a Moselek nagy és értékes területeket foglaltak
le maguknak. Mosel Józsefet — aki a család tekintélyét megalapozta,
s vagyonát nagyra növelte — 1733-ban kinevezték a telekkönyvi hivatal
vezetőjévé. Ő fektette le az első külvárosi telekkönyvet. 1751-ben Pest
város bírája, majd 1773-ban első polgármestere lesz.14 Vagyonát — mint
Pest patrícius polgárságának számos tagja — elsősorban ingatlanspekulá
ció útján gyarapítja. Az 1780-as évekig, az első pesti manufaktúrák
létrejöttéig, a telekspekuláció a gyümölcsöző tőkebefektetés, a meggaz
dagodás legbiztosabb útja. 15 Ingatlanai 1786-ban felbontott végrendelete
szerint 21 755 forint értéket képviseltek (ugyanekkor polgármesteri
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fizetése évi 300 forint volt), s ezeken belül a józsefvárosi birtokát 8236
forintra értékelték. 16 Azonos nevű fiának 1803-ban bekövetkezett halála
után az ország különböző részeibe szétszóródott örökösök a majorokat
és a szántókat kis parcellákra osztva kiárusítják. 17
A Mosel-szántó tengelyében a Práter utca áll, ez mindvégig a volt
Mosel-birtokon fut keresztül. A terület I I . József korában még teljesen
beépítetlen, de a napóleoni háborúk alatt és u t á n gyors ütemben benépe
sül. A Schopper-szántó az Üllői út mellett feküdt; amikor felparcellázták,
az új telkek között vágott utcát a volt tulajdonosról Schopper Gassenak
nevezték el. A Schopper utcát Pest magyarosodásának korszakában
Tömő utcára fordították le, holott annak neve mint családnév lefordít
hatatlan.
Városrészünk harmadik, külső övezetét majorok alkották. Ezek
központja a Kulich Gyula tér; az innen kiinduló u t a k a t az Üllői útig,
a Mátyás térig és a Horváth Mihály térig mindenütt gazdasági épületek
szegélyezték. A majorok mégsem alkottak annyira egységes övezetet,
mint a kertek vagy a szántók, hiszen már a Belvároshoz közel, a kertek
között is találkoztunk velük. A legnagyobb józsefvárosi majorok a Kun
Béla térnél és az Illés utcában terültek el. I t t kezdődött az ún. alsómajo
rok sora. Ezek alatt a József- és a Ferencváros területén levőket értették,
míg a Rákóczi út vonalától északra fekvőket felsőmajoroknak nevezték.
A Kun Béla tér helyén létesült a Kórház Major. Ez városi birtok volt,
s a közkórház ellátását szolgálta. A következő major — kb. a füvészkert
helyén — a tulajdonos neve után mint Festetics-major volt ismeretes.
A Kulich Gyula térig még hét majort tudnánk felsorolni, amelyek közül
a hatodik, a Mosel-major, a Mosel-szántó folytatása. Az Illés utat, ame
lyen az állatokat a legelőkre terelték, eredetileg Birka útnak nevezték,
de jelenlegi neve is több mint 200 éves. Itt, a mai botanikus kertnél léte
sítették ugyanis a jó vizéről híres Illés kútját. A környék egyébként is
gazdag volt ivóvízben, s éppen ez a körülmény magyarázza azt, hogy
az állattartó gazdaságok elsősorban itt keletkezhettek.
A Kulich Gyula téren a környék első telepesei még 1732-ben kál
váriadombot emeltek, majd 1746—49-ben ugyanitt díszes barokk kál
vária épült. Ezt csak 1894-ben bontották le, és a Képzőművészeti Főiskola
Bajza utcai telepén állították fel újból. 18 A Kulich Gyula térnél —
pontosabban az Illés és a Diószeghy Sámuel utcák között — terült el
a Józsefváros legrégibb temetője; 19 ezen túl az Örömvölgyi dűlőnek
Kőbánya irányában elnyúló rétjei következtek. 20 A dűlő emlékét sokáig
az Örömvölgy utca neve őrizte; ez ma a Diószeghy Sámuel utca. A Kulich
Gyula teret Kőbánya felől és északról is majorok vették körül, nemkülön
ben majorépületek szegélyezték a Baross utcának a kálváriától a mai
Horváth Mihály térig terjedő szakaszát. A Karácsony Sándor utca ré
gebbi neve Karpfenstein utca; itt volt ugyanis e városrész történetének
bennünket érdeklő korszakában Karpfenstein Ferenc városi fertálymester
majorja. Az itteni, a Teleki László tér irányában fekvő gazdasági épüle
tek nagyobbrészt későbbi alapítások; nem tartoztak ama 31 major közé,
22 Tanulmányok Budapest múltjából

337

amelyek az első, az 1718-iki összeíráskor már léteztek a pesti határban.
A majorövezet a X V I I I . század közepén elérte az Orczy teret és a Mező
Imre utat, de az új majorok létesítésével egy időben a beljebb fekvőket
lebontották és területüket felparcellázták. A mai Dankó utcának a Mátyás
tér felé eső része 1736-tól kezdve a majorok rovására fokozatosan bete
lepül. A Szerdahelyi utcában („in der untern Mayerhof Gassen") 1748
és 1752 között jelennek meg az első házak. A Karácsony Sándor utca
felső vége is ez időben vált lakott területté. Az itteni házacskák — a telek
könyv tanúsága szerint — a keresztúri országút mellett fekszenek.
A Keresztúr felé vivő országút tehát — amely a mai Népszínház utca
helyén hagyta el Pestet — itt egy kissé délnek kanyarodott, majd az
Orczy tér irányában folytatta útját Kőbánya, illetve Rákoskeresztúr felé.
A Baross utca, Tavaszmező utca, Mátyás tér és Dankó utca által
határolt területen 1718-ban még csak gazdasági épületeket találunk.
Ezek között Lenner von Lennersberg János majorja a legnagyobb. Ez
a század végén egyházi tulajdonba kerül, részben a pesti papi szeminá
riumnak, részben az angolkisasszonyoknak lesz az ingatlana. Ez utóbbi
terület még a múlt században is mint „apácák majorja" ismeretes. Az
egykori majort átszelő utcát ma is Szűz utcának hívják. A Lenner-féle
major mellett, de attól a Mátyás tér felé feküdt Gaczonyi (Kászonyi?)
Tamás tanácsnok gazdasága; ezt 1730-ban felparcellázták. 21 I t t létesült
a Magyar utca (ma Koszorú utca), amelyet 1734-ben már 20 apró házacska
szegélyezett. Mint a Bajor és a Szlovák utcák, ugyanúgy a Magyar utca
is telepesei után k a p t a nevét. A Baross utca felé a Lenner-major akadá
lyozta a továbbépülését, s még az 1780-as években is zsákutca. A Magyar
utca keletkezésével egy időben 16 ház épült a Lenner-féle majortól bel
jebb, a mai Horváth Mihály térnél. Azon a háromszögletű területen,
amelynek csúcsait a Kulich Gyula tér, a Horváth Mihály tér és a Mátyás
tér képezi, újabb település az előbb említetteken kívül a XVIII. század
ban nem keletkezett. A század végén több itteni majorgazdaság zöldséges
kertté alakul át, a Dankó utcában pedig három szőlőskertet is telepítenek.
A Baross utca déli oldalán, a Kulich Gyula tértől a Belváros felé is
majorgazdaságok mellett haladunk el. A Baross utca és az Illés utca
— vagy mint a XVIII. században nevezték, a Kőbányai út és a Birka ú t —
sarkán Joannics Imre Pest megyei alispánnak volt a gazdasága, ezt követte
Lehner Mihály vendéglős és városbíró majorja, majd a Savoyából szár
mazó kereskedőknek, a Crettier testvéreknek birtoka következett. I t t
a Baross utca és az Illés utca vonalában keletkeztek a legnagyobb és a leg
értékesebb majorok; ezeket elsősorban a városi tisztviselők patrícius
rétege szerezte meg magának, de ezek mellett módos kereskedők is itt vásá
rolnak gazdaságot; több ingatlan pedig végrendelet útján egyházi birtokká
lesz, így pl. Joannics Imre a dominikánusokra hagyta majorságát,
A Horváth Mihály tér déli oldalán fekvő majorokat már 1730
körül felparcellázták. A parcellák házacskái mentén 1735-ben két rövid
utca is keletkezett: az Alsóduna és a Felsőduna utca. Az Alsóduna utca
(mai neve Futó utca) abban az időben csak a Nap utca vonaláig ért,
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tovább nem fejlődhetett, mivel útjában állt a Mosel család szántóföldje. A
Józsefvárosnak ez a nagybirtoka csaknem száz évig akadályozta e környék
betelepülését, s így a X V I I I . században a Körút vonalán túl nem jöhetett
létre keresztutca, amely az Üllői u t a t a Baross utcával összekötötte volna.
A Felsőduna utca (ma Vajdahunyad utca) sorsát is a Mosel-szántó
döntötte el, ez kényszerítette arra, hogy zsákutca maradjon. Iyakói idővel
Zsák utcának nevezték el, s ezt a nevét még akkor is megtartotta,
amikor házsora elérte az Üllői utat, s zsák jellege így megszűnt. A Vajda
hunyad utca és a Körút vonala között még néhány majorgazdaságot
találunk; itt volt többek között Szalay István majorja, amelyről már
a közeli mocsárral kapcsolatban tettünk említést. A József körútnak
a Baross utca és az Üllői út közötti szakasza eredetileg Serfőző utca, erre
volt ugyanis a városi serfőzde.
Topográfiai leírásunkat a Nagyvárad térnél végezzük. I t t kelet
kezett a X V I I I . század utolsó éveiben az Orczy-kert, amelyről annyi
elragadtatással beszél Leyrer József, Pest egyik legrégibb városleírásá
nak szerzője. 22
Városrészünk kialakulását nehéz korszakokra felbontani. Igaz,
hogy közigazgatásának története adott időpontok által határolt szaka
szokra osztható, azonban ezek a szakaszok nem fedik településtörténeté
nek egyes korszakait. Közigazgatástörténeti szempontból a XVIII.
század folyamán négy dátumot kell kiemelnünk. 1733. január 5-én Pest
város tanácsa Pindter Mátyás téglásmestert nevezte ki a Józsefváros
területén létrejött új település, az ún. Pacsirtamező elöljárójává. 23
Pindter és az őt követő külvárosi bírák tulajdonképpen nemcsak Pacsirta
mezőnek, hanem az egész városfalon kívüli területnek voltak az elöl
járói. Ez időben a többi, később hatalmas külvárosok (Terézváros, Ferenc
város, Lipótváros) területén csak kevés ház állt, s így ha külvárosról
beszéltek, csak a Pacsirtamezőt értették. A következő évtizedek során
a Terézváros területén is népes település alakul ki, amely nagyságának
tudatában önállóságát követeli. 1766-ban, az eddig egységes pesti kül
várost két részre osztották; a Kerepesi úttól, tehát a mai Rákóczi úttól
északra a Felső-, délre az Alsó-külvárost szervezték meg új közigazgatási
egységekként. A következő fontos dátum városrészünk történetében
1777. Ugyanis ez év november 7-én mondta ki a tanács, hogy az Alsó
külvárost ezentúl Józsefvárosnak nevezik. Józsefváros alatt ekkor tehát
a mai József- és Ferencváros területét értették, mivel az Alsó-külváros
mindent magába foglalt, ami csak a mai Rákóczi ú t vonalától délre
terült el. A Ferencvárost mint önálló közigazgatási egységet 1792-ben
szervezték meg. 24 Ekkor jöttek létre városrészünk sokáig zárt egységet
képező határvonalai; ettől fogva ha Józsefvárosról beszéltek, ezen
a Múzeum körút, a Rákóczi út, a Mező Imre út és az Üllői út által hatá
rolt területet értették. 1792-től 1950-ig határai nem változtak, napjaink
VIII. kerülete azonban túlterjed a Józsefváros határain.
Településtörténeti szempontból három korszakot különböztethe
tünk meg. A török hódoltság megszűntétől 1730-ig terjedő időben már
22*
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felmerül városrészünk betelepítésének kérdése, de csak majorok épülnek a
területén, s a Belváros közvetlen szomszédságában néhány ház. 1730-tól
a Horváth Mihály tér és a Mátyás tér környékén zárt, különálló település
jön létre, s inkább egy kis község születésének, mint egy külváros kelet
kezésének vagyunk a tanúi. Az 1750-es évektől fogva már nem e telep
fejlesztése, hanem a Józsefváros egész területének egyenletes beépítése
kerül előtérbe. Az új telep fokozatosan összeépül városrészünknek a Bel
várossal határos belső területével, s e korszakban már Pest egyik külváro
sának kialakulásáról beszélhetünk.
A Józsefváros betelepítésére már a Rákóczi-szabadságharc előtt
gondoltak: 1696-ban a szentendrei rácok szerettek volna az Illés kútja
mellett megtelepülni, de a város tiltakozása meghiúsította tervüket. 2 5
Az említett évben három, 1703-ban pedig tíz majort írtak össze a pesti
határban. 2 6 A helyüket nem ismerjük, de igen valószínű, hogy ezek közül
több a Józsefváros területén épülhetett. A majorok a kuruc-labanc háború
viszontagságai során elpusztultak, és a szabadságharc bukása után 1711-től
új gazdasági épületeket kellett a pesti határban emelni. 1718-ban már 12
major állott a Józsefváros területén, nagyobbrészt az Illés utcában, az
Illés-kút környékén. 27 Mezőgazdasági szempontból kétségtelenül az Illéskút környéke volt e vidék legértékesebb része. A Józsefváros a Népszín
ház utca, a Mátyás tér és az Orczy tér vonaláig humuszban gazdag áradmányos talaj, amelyben a talajvíz szintje a Duna o pontjához viszonyítva
a Múzeum kőrútnál észlelt + 1 , 6 5 métertől a Nagyvárad térig +14,28
emelkedik. 28 Az Illés utcában tehát könnyű volt ivóvízhez jutni, s az érté
kes termőtalaj mellett éppen ez a körülmény tette lehetővé azt, hogy
majorgazdaságok először i t t jöjjenek létre. A majorokban néhány lakó
helyiséget, továbbá istállókat és fészereket találunk. [Elsősorban juhá
szaira rendezkedtek be, így az előbbiekben már említett Mosel-féle
majorban 1752-ben 9 tehenet és 332 birkát, 1786-ban pedig 11 tehenet és
507 birkát őriztek. 29 A korábbiakban említett 1718-as összeírást követő
évtizedekben városrészünk területén a majorok száma megháromszoro
zódott (az 1730 és 1746 közötti évek Pest állattenyésztésének legvirág
zóbb korszakát jelentették), noha már a Belvároshoz közelebb fekvőket
lebontották, hogy házhelyeknek, majd lakóházaknak adjanak helyet.
Az 1720-as évek végén a hatvani és a kecskeméti városkapuknál
(tehát az Astoria-szállónál és a Kálvin téren) megjelentek az első házacs
kák. Számuk az 1734-es összeírás szerint csak tizenegy, közigazgatásilag
még a városhoz, tehát a mai Belvároshoz tartoznak. Inkább a város kihe
lyezett előőrsei, s topográfiai helyzetük nem teszi lehetővé, hogy Pest
egyik külvárosának magját képezhessék.
Városrészünk történetében az 1730—1733-as évek hoztak fordulatot.
A város tanácsa felparcelláztatta a mai Horváth Mihály tér és a Mátyás
tér környékén az ún. Pacsirtamező- (L,erchenfeld-) dűlőben elterülő szán
tókat, s 1734-ig 78 lakóház épült fel a szántóföldek helyén. 30 Kz a szám a
városfalon kívül található házak mintegy 70%-át jelentette; az előbb
említett évben lefektetett első „külvárosi" telekkönyvben ugyanis 112
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házat írtak össze: hármat a Lipótváros, nyolcat a Terézváros, tizenkettőt
a Ferencváros területén, tizenegyet a Józsefváros belső részén a kapuk
közelében és hetvennyolcat pedig a Pacsirtamező után elnevezett új
településen. Az 1730-as évek elsősorban a Lerchenfeld gyarapodásának
voltak szemtanúi; míg 1740-ig a Terézvárosban 38, a Ferencvárosban 29
házat építettek fel, addig a Józsefváros területén 158 ház állott, ezek
90%-a a Horváth Mihály tér környékén. A XVIII. század negyedik évti
zedében alakultak ki a Pacsirtamező első utcái: Magyar utca (Koszorú
utca), Szlovák utca (Tavaszmező utca), Bajor utca (Bacsó Béla utca),
Kálvária vagy Kőbányai utca (Baross utca), Pacsirta utca (Rigó utca),
Steinbrecher utca (József utca), Felsőduna utca (Vajdahunyad utca),
Alsóduna utca (Futó utca).
Az 1740-es években a fejlődés irama megtorpant. Az 1730-as évek
ben évenként átlag 15 házat építettek e városrész területén, a következő
évtizedben azonban csak évi hatot. A fejlődés iramát a patrícius polgá
rokból álló városi tanács akadékoskodása lassította meg. A tanács szerint
a városfalon kívül további házak építését nem szabad engedélyezni, mi
vel ha ezek tovább szaporodnak, a házakat külvárosnak fogják tekinteni,
s ez jogcím lesz a városra kivetett országos adó felemelésére. Másik ok az
volt, hogy mivel a falakon kívül elsősorban zsellérek telepedtek le, azok
számának továbbnövekedésétől a polgárok vagyonát féltették. A válasz
t o t t polgárság 1741 áprilisában válaszolt a tanács aggályaira. E testület
véleménye szerint külvárosra szükség van, mivel a város adóját a leg
közelebbi országgyűlésen mindenképpen fel fogják emelni, s minél több a
ház, annál több adózó között fog megoszlani a várható teher. Kívánatos
azonban, hogy ezentúl a külterületeken csak polgárok építkezhessenek,
akik természetesen zselléreket is befogadhatnak házaikba, mivel ezekre
mint olcsó munkaerőre szükség van. 3 1 A tanács magáévá teszi a válasz
t o t t polgárság álláspontját, de az a kívánság, hogy a Belvároson kívül
csupán a polgárjoggal rendelkezők építkezhessenek, csak ideiglenesen
jut érvényre.
Az 1750-es évek e városrész számára is bizonyos fellendülést hoztak,
de az újonnan kezdődő építkezési versenyben a Terézváros került az
élre. 32 1750 és 1760 között a Terézváros területén 139, a Józsefváros terü
letén 94, a Ferencváros területén 26, a Lipótváros területén pedig 2 ház
épült. 33 A Terézváros lendületét az 1760-as években is megtartotta (1760
és 1769 között itt 140, míg a Józsefváros területén csak 69 új ház épült),
de az 1730-as években történt késlekedését behozni még nem tudta.
1769-ben a külvárosban összesen 868 ház állt. ebből 386 a József
város, 363 a Terézváros, 114 a Ferencváros és 5 a Lipótváros terüle
tén. 34 1750-től kezdve városrészünk területén elsősorban a Belváros
szomszédsága — tehát az a rész, amelyet tanulmányunk elején a
kertek övezetének neveztünk — fejlődik; itt előbb a hosszanti, azaz a
Belvárostól távolodó, majd a keresztutcák épülnek be. A Pacsirtamező,
bár a Rákóczi tér, a Teleki tér és az Orczy tér irányában terjeszkedett
tovább, veszített korábbi lendületéből és jelentőségéből. Az 1772-es ház341

statisztika szerint 407 ház állott a Józsefváros területén, s ebből 290 tar
tozott a Pacsirtamezőhöz; tehát míg 1734-ben a Horváth Mihály tér és a
Mátyás tér körül kialakult település a Józsefváros területén épült házak
88%-át mondhatta sajátjának, addig 1772-ben csak 71%-át.35 Az 1772-es
statisztika azt is mutatja, hogy a Pacsirtamezőt ez időben még különálló
települési egységként tartották számon. Az 1780-as évek folyamán e
település teljesen összeépül városrészünk belső részével, s Pest magába
olvasztja legrégibb „elővárosát". A XIX. század elejére már az emléke is
elmosódik, és az új nemzedék nem ezt a vidéket, hanem a Terézvárosnak
a Iyövölde tér felé eső részét nevezi Pacsirtamezőnek. II. József korának
Józsefvárosát Ballá Antalnak 1784 és 1789 között helyszíni felmérés
alapján készült várostérképe tárja elénk.36 Ezen a kertek és a szőlők
között 580 házat és gazdasági épületet számlálhatunk meg. Városrészünk
házai a XVIII. században néhány kivételével földszintesek37 és általában
vályogból készültek.38
2. Népesség és közállapotok
A Józsefváros területének folyamatos betelepüléséről a Rákóczi
szabadságharcot befejező és követő évektől kezdve beszélhetünk, város
részünk tehát — történelmét e szempont szerint ítélve — éppen napja
inkban 250 éves. A szabadságharc idején nem merészkedett Pest lakossága
tartósan a város falain túlra, arról pedig, hogy itt már régebben is letele
pedtek volna, nincsenek határozott adataink. Amint 1712 körül az Illéskútnál a polgárok első majorjai megépültek, szükségszerűen itt kellett
letelepedniük az első gazdasági cselédeknek is, akik a polgárok földjeit
megművelték, állataikat gondozták. A régi pesti hagyatéki leltárak a
majorok leírásánál az azokban lakó majorosokról, juhászokról, csordások
ról és számos más cselédről tesznek említést. Ezek száma az 1718-ban
összeírt 12 józsefvárosi majorban megközelítette a 100 főt. A következő
évtizedekben, amint a város mezőgazdasága, különösen pedig állatte
nyésztése erősebb fejlődésnek indult, a majorok már nem voltak képesek
befogadni a napszámosok növekvő számát. A polgárság arra kényszerült,
hogy a majorok és a szántók közelében házhelyeket osszon cselédei szá
mára, ami 1730 körül a Pacsirtamező-dűlőben meg is történt. Mennyi
lehetett a Józsefváros területén lakók száma a Pacsirtamező megalapí
tásának évtizedében? Erre vonatkozóan statisztikai adatok nem marad
tak fenn, de ha megelégszünk megközelítő, becsült számértékkel, úgy
biztosan támaszkodhatunk egy, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban
őrzött, 1736-ból származó Összeírásra.39 Ez 236 kenyérkereső lakost sorol
fel, akiknek mind a város falain kívül volt a házuk, illetve az állandó
lakásuk. Tekintve, hogy 1736-ban 152 külvárosi házból 122 volt józsef
városi, az előbb említett lakosok közül mintegy 190 élhetett a József
város területén. Ha feltételezzük, hogy egy kenyérkeresőre 3 eltartott
jutott, s egy házban 6—7 ember találhatott hajlékot, úgy 1736-ban mint
egy 750—800 főre becsülhetjük a Józsefváros lakosságának számát. Pon342

tosabb következtetésre tudunk jutni az 1777-es népességszámot illetően.
Ez évben, amikor felmerült az a gondolat, hogy a Józsefváros önálló
plébániát és templomot kapjon, a helybeliek arra hivatkoztak, hogy a
városrésznek 2988 katolikus hívője van. Tekintve, hogy a lakosság mint
egy 95%-a az említett felekezethez tartozott, a lakosok összlétszámát
3140—3170 főre tehetjük. Az első, városrészenkénti népszámlálás 1806b a n volt Pesten 40 , ennek megállapítása szerint a Józsefváros lakossága
6960 fő. 41
Városrészünk népmozgalmát csak 1777-től tudjuk figyelemmel
kísérni, ugyanis 1777 novemberétől rendelkezésünkre állnak a Horváth
Mihály téri katolikus plébániahivatal anyakönyvei. Bár az ezekben fel
jegyzett adatok nem mutatják az összlakosság népmozgalmát, de mivel
a XVIII. században az itteni népesség mintegy 95%-a katolikus volt,
ezért az anyakönyvek adatai az egész városrész népmozgalmára jellemző
képet nyújtanak.
A születések és halálozások (keresztelések és temetések) száma 1778
és 1799 között a következőképpen alakult:

Év

1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

összesen

Születések
száma

Halálozások
száma

Természetes
szaporodás

247
214
248
249
241
263
250
288
312
328
284
282
251
285
318
293
339
295
299
267
332
347

226
228
199
276
240
402
294
352
255
288
342
346
289
307
254
252
295
288
232
286
347
409

21
—14
49
—27
I
~I39
—44
—64
57
40
-58
—64
—38
—22
64
41
44
7
67
—19
—15
—62

6232

6407

—175

A városrész természetes szaporodása tehát negatív volt, de a népesség
száma mégis állandóan növekedett a viszonylag nagymérvű (évi 150—200
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fő) bevándorlás következtében. 42 Az iooo lakosra eső élveszületések száma
50—55 körül hullámzott, a halálozások száma ennél több év átlagában
néhány ezrelékkel magasabb, de a kezdetleges egészségügyi viszonyok
következtében nagyobb ingadozásnak volt kitéve; járványos években
elérte a 90—95 ezreléket is. 43 A várható átlagos élettartam, amely 0 éves
korúakra vonatkoztatva 1958-ban Magyarországon 65,1 év férfiak és
69,4 év nők számára, 44 tanulmányunk színhelyén és korszakában mintegy
40 évvel volt kevesebb.
A házasságok száma 1778 és 1799 között a következőképpen ala
kult:
Év

Házasság
kötések
száma

Ev

1778
1779
1780
I78I
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788

58
65
58
77
54
74
67
86
93
65
65

1789
1790
I79I
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

Házasság
kötések
szama
52
69
88
90
85
83
66
53
90
63
74

Az 1778—1779. és 1790—1794. években kötött házasságokat fel
dolgoztuk a házasulok előző családi állapota szerint. Ennek eredményét a
következő táblázat mutatja.
A házasságkötések száma és százalékos
megoszlása
1778--1779

1790 -1794

Nőtlen férfi házasságkötése
hajadon nővel
özvegy nővel

79
13

65
10

258
55

62
13

Özvegy férfi házasságkötése
hajadon nővel
özvegy nővel

12
19

9
16

44
58

II
14

Összesen

123

100 %

415

IOO%

A házasulok előző családi állapotát bemutató táblázatból az özvegyek
viszonylag magas arányszáma bontakozik ki. Míg 1958-ban Budapesten az
összes házasságok 7,5 %-ánál volt az egyik, vagy mindkét fél özvegy»
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addig a X V I I I . század Józsefvárosában ez az arány 35—38%-ot t e t t ki.
Aránylag sok először házasuló férfi vett el özvegy nőt. Az özvegyek átlag
10 évvel voltak idősebbek, de 38 év korkülönbséggel is találkoztunk. 4 5
Az özvegy nők nagy házassági esélyeit a társadalmi és gazdasági viszo
nyok magyarázzák. Segédek elveszik a mester özvegyét, hogy bejuthassa
nak a céhtagok privilegizált táborába, a bevándorlók a vagyoni bizton
ságot keresik, hogy itt letelepedhessenek.
A nő és férfi várható átlagos élettartama között a különbség na
gyobb volt a nők javára, s ez a körülmény is növelte az özvegy nők szá
mát, 4 6 akik átlag 38—40 éves korban kötöttek újból házasságot,
míg 1959-ben Budapesten a házasuló özvegy nők átlagos életkora 46,8
év volt. 47 H a az először házasulókat korcsoportok szerint elemezzük, csak
a menyasszonyoknál tudunk a mai állapotokkal szemben lényeges különb
séget kimutatni. Ezeknek mintegy fele már 21 éves kora előtt kötött
házasságot, míg Budapesten 1959-ben — az ezt megelőző évek csökkenő
tendenciája után — az először házasuló menyasszonyok átlagos életkora
24,2 év. Az először házasuló vőlegények átlagos életkora hasonló volt a
napjainkban nősülők átlagos életkorához. 48
Nem érdektelen a házasságkötések idényhullámzásának kérdését
vizsgálni. A Józsefvárosban az 1778—1799. években 1575 házasságot
kötöttek. Kzek az egyes hónapokban a következőképpen oszlanak megj
január
február
március
április
május
június

246
239
19
84
159
ni

július
augusztus
szeptember
október
november
december

ç6
81
HO

107

3*3
10

Ha az itt felsorolt adatokat a Magyarországon 1948—1959. években
kötött házasságok idény hullámzásával összehasonlítjuk, hasonlóságokra
és különbségekre kell felfigyelnünk. Ma is három kulminációs hónapról
beszélhetünk. 49 Ezek az egyes hónapokban kötött házasságok számának
sorrendjében a következők: november, május, február. Ugyanez 1778—
1799-ben a következő: november, január, május, de a januári tetőzés
februárra is átmegy. A csúcsok között régen három erősebb hullámvöl
gyet észlelhettünk. Ezek közül a decemberi és a márciusi vallásos ünnep
körökkel volt kapcsolatos, míg a júliusi és az augusztusi a lakosság mező
gazdasági foglalkoztatottságára utal. A manapság mutatkozó hullám
völgyek nem olyan erősek; legfeljebb 40%-os eltérést mutatnak az átlag
tól. Az akkorihoz hasonló idényhullámzási görbét napjainkban a hagyo
mányokkal küszködő kisközségek házassági statisztikája tud felmutatni.
Színes képet ad a lakosság nemzetiségek szerinti megoszlása.
A XVIII. század Józsefvárosában magyarok, szlovákok, rácok és németek
találtak otthonra. Olyan korabeli statisztikával, amely az egyes nem
zetiségek számát tárná elénk, nem rendelkezünk, s így névelemzésre
vagyunk utalva. Ezzel a módszerrel természetesen csak nagyvonalú
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képet kaphatunk, mivel már a XVIII. században sem volt a családnév
nyelvi alakja és viselőjének nemzetisége azonos, de ebben az időben a
családnévből nagyobb biztonsággal lehetett a nemzetiségre következ
tetni, mint napjainkban.
Mindenekelőtt városrészünk magyar lakosaival foglalkozunk.
A Pacsirtamező 1734-ben összeírt első 78 háztulajdonosa között mind
össze 7 magyar családnevűvel találkozunk. Ezek: Bognár J a k a b , Molnár
József, Fodor Márton,Tóth Tamás, Szalay Pál, Horváth Pál, Pethő János.
Az 1736-ban összeírt 236 külvárosi családfenntartó között viszont 40
magyar névre akadunk. 5 0 Tehát amíg a háztulajdonosok között a magya
rok aránya 9 % , addig az összlakosságban mintegy 17%-ban voltak kép
viselve. 1772-ben 290 pacsirtamezei ház közül 42 volt magyar családnevüek tulajdonában (14,5%). 51 A lakosság nemzetiségek szerinti felépí
tésére az 1777-től rendelkezésünkre álló anyakönyvekből is következtet
hetünk. A születési és halotti anyakönyvekben az érkező és távozó gene
ráció tagjait találjuk felsorolva, tehát a különböző nyelvű családnevek
számarányából nemcsak az adott állapotra, de bizonyos mértékig a fej
lődés irányára is következtethetünk. A magyar családnevűek aránya

:

a halotti anyakönyvekben.:
1778-ban
1788-ban
1798-ban
a születési anyakönyvekben:
1778-ban
1788-ban
1798-ban

18,5%
22,1%
16,1%
18,8%
18,4%
21,5%

A magyarság számaránya a XVIII. század Józsefvárosában tehát
16—22% körül volt. Számarányának növekedésére csak a század utolsó
éveiben találunk bizonyítékot, de a Józsefváros elmagyarosodása még
sokáig késett. 1850-ben, amikor Pest lakosságának 44,9%-a már magyar
nak vallotta magát, a Józsefváros magyarsága csak 28,2%-ot t e t t ki. 52
A Józsefváros elmagyarosodása csak a múlt század végén, az ipari prole
tariátus tömegeinek kialakulásával egy időben jöhetett létre.
A hagyomány is tud arról, hogy a Józsefvárosban nagy számban
éltek szlovákok, de hogy ezek mellett más szláv nemzetiségek is laktak
itt, arra vonatkozóan csak az írott források alapján tudunk következ
tetni. Az első pacsirtamezei háztulajdonosok között Omelka és Jeloska
mellett Prodanovics és Mihalovics is szerepelnek. Igen valószínű tehát,
hogy az első telepesek között a rácokat (esetleg még horvátokat) is meg
találjuk. A szlovákok mindenesetre erős többségben voltak; ők a XVIII.
század első felében már külön utcasort foglaltak le maguknak. A rác
lakosság sorsát nem t u d t u k figyelemmel kísérni, valószínűleg részben a
magyarok, részben a szlovákok közé olvadtak be. A szláv családnevűek
számaránya a század derekári emelkedett, majd stagnált. Erről számol346

n a k be a józsefvárosi anyakönyvek, amelyekben a szláv családneveket 53
az itt következő százalékarányban jegyezték fel:
Születési anyakönyvek
1778

21%

1788

18,5%

1798

20,7%

1798

21,9%

Halotti anyakönyvek
1778

26,5%

1788

23,9%

A szláv nemzetiségűek a családnevekből ítélve tehát a XVIII. szá
zad végén a lakosság minegy 20—23%-át alkották. Ettől kezdve azon
b a n fokozatos csökkenésük, helyesebben beolvadásuk (elmagyarosodásuk vagy elnémetesedésük) tapasztalható. 1850-ben a Józsefváros lakos
ságának i o , 9 % á t tekintették szlováknak, ez kétszerese volt Pest össz
lakosságában képviselt arányuknak (5,8%) ,54 Szlovákok közé számították
azokat is, akik Cseh- és Morvaországból jöttek, ilyen pedig az anyaköny
vek tanúsága szerint számos volt. A szláv letelepültek között néhány
orosszal is találkozunk, így pl. i t t kötött házasságot 1796. február 7-én
Mkolavitsch (Nikolajevics?) Mihály vadászmester („venator oriundus ex
Russia").
A németek kezdettől fogva a lakosság zömét alkották, bár szám
arányuk az 1736. évi 73%-ról a század utolsó éveire mintegy 58—60%-ra
csökkent. 55 Elsősorban osztrákok és délnémetek (bajorok és svábok)
telepedtek le városrészünk első utcáiban, amelyek közül az egyiket Bajor,
a másikat pedig Sváb utcának nevezték el. 56 Osztrákok és németek letele
pítése a Bécsben székelő kormányzat fő programja. Felsőbb támogatás
nak tulajdonítható, hogy a ház- és földtulajdonnal rendelkezők, valamint
maga a város vezetősége is elsősorbanenyugatról jött bevándorlók sorai
ból került ki. Az 1850-es népszámlálás szerint a Józsefváros lakosságá
nak még mindig többségét, az 58,9%-át alkotják, de a múlt század 60-as
éveitől kezdve arányszámuk mind gyorsabb ütemben csökken, s ők
maguk is elmagyarosodnak.
A foglalkozás szerinti megoszlást vizsgálva azt látjuk, hogy a lakos
ság többsége a század egész folyamán mezőgazdaságból él, de a század
végére kialakul egy mindinkább erősödő iparosréteg. Az 1736-os összeírás
szerint a városfalon kívül lakó 236 családfenntartóból 173 volt napszá
mos, vagy kapás, az iparosok száma 13 főt t e t t ki, ezenkívül 4 fuvaros és
5 kocsmáros is működött itt, a többiek mint kertészek, birkások, vagy
vincellérek keresték a kenyerüket. 57 E számok azt bizonyítják, hogy a
lakosság 91%-a élt földművelésből vagy állattenyésztésből, 7 3 % család
fenntartója napszámos zsellér volt, akik a polgárság szántóit és kert
jeit művelték és állatait gondozták.
A rendelkezésünkre álló anyakönyvek közül a házassági anya
könyvek azok, amelyeknek adatai leginkább megközelítik azt a célt, hogy
belőlük a lakosság foglalkozás szerinti megoszlására következtethessünk.
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A születési anyakönyvek is tartalmazzák ugyan a szülők foglalkozását, de
a születésnek egy-egy családon belüli száma magas volt, mivel a vizsgált
évek során különböző gyakorisággal ugyanazon szülők ismétlődtek, az,
ebből alkotott kép csak torzított lehet. Ugyanez vonatkozik a halotti
anyakönyvekre, mivel a gyermekhalandóság igen magas volt. Az 1779—
1782. években 254 férfi kötött házasságot. Ezek közül a mezőgazdaság
ban dolgozott 153 (97 kisbirtokos földműves, 36 napszámos zsellér, 12
kertész, 4 juhász, 3 halász, 1 szőlőmunkás), az iparosok száma 53, az értel
miségieké 9 volt. Egyéb foglalkozások: 7 kocsis, 3 kereskedő, 4 hajdú, 1
szolga, 1 tanuló, 1 koldus, a többi obsitos katona, vagy ismeretlen. A fent
említett években tehát a lakosság mintegy 60%-a mezőgazdaságból élt.
Az 1784/85-ös népszámlálás szerint Pest város 19 171 helyi lakosából
3185 a zsellér és 194 a paraszt. 58 Joggal feltételezhetjük, hogy ezek mind
a külvárosokban laktak, s így a mezőgazdaságból élő népességnek az
anyakönyvek alapján számított számaránya valószínűsíthető. Adataink
azt is mutatják, hogy már a Józsefvárosban is jelentkezik egy jelentős
iparosréteg, bár ennek nagysága Pest 1784/85-ben összeírt 1012 mester
emberéhez mérten még nem számottevő. Az értelmiség csekély száma
elfogadható, hiszen az idézett népszámlálás szerint egész Pesten 8^ értel
miségi és tisztviselő volt. Az egyes foglalkozási ágaknak a század utolsó
éveiben kialakult arányát az 1796—1799 években házasságot kötött fér
fiak foglalkozási megoszlása alapján közelíthetjük meg. Az 1796—1799.
években 280 férfi kötött a Józsefvárosban házasságot. Ezek közül 151
(54%) kereste kenyerét a mezőgazdsaági termelés egyik vagy másik terü
letén. A házasságot kötött férfiak foglalkozás szerinti megoszlása a követ
kező:
Földműves (kisbirtokos és gazdasági cseléd) . . . . 123
Juhász
10
Kertész
9
Szőlőmunkás
7
Halász
1
Vadász
1
Iparos (mester és legény)
61
Értelmiségi
7
Kocsis
8
Kőtörő
1
Gyári (manufaktúra) munkás
1
Koldus
2
Nemes
1
Elbocsátott katona
6
Ismeretlen
41
A X V I I I . század utolsó két évtizedében a termelőerők fejlődése
következtében Pesten is megjelenik a nagyüzemi munkásság, amely mint
a manufaktúrák dolgozója lép színre. 1785-ben 9 pesti manufaktúrában
303 munkás dolgozott (ebből 150 Valero selyemüzemében). A dolgozók
száma 1788-ban 511, a század utolsó éveiben pedig kb. 400.59 Bár az első
manufaktúrák nagyobbrészt a Terézváros területén létesültek, a József348

városban is megtaláljuk az új társadalmi osztály első képviselőit. Számuk
még csekély, de jelentőségük annál nagyobb, mert ők képezik magját a
következő században döntő tényezővé vált ipari proletariátusnak.
A X V I I I . századot jellemző feudális termelési viszonyok mellett az
osztályharc még nem a manufaktúrák tulajdonosai és azok dolgozói,
hanem a birtokos patrícius polgárok és a nincstelen zsellérek között
jelentkezett. A birtokos polgárság a külvárosokat eredetileg csak zsellé
rekkel akarta benépesíteni. Ezt az érdekeiket képviselő városi tanács
nyiltan is kimondotta: „A város falai előtt semmi más célból sem szabad
házat építeni, mint azzal a rendeltetéssel, hogy ezek tulajdonosai nap
számokat szolgáltassanak." 6 0 A háztulajdonnal rendelkező belvárosi
lakósokat felvették a polgárok soraiba, ugyanakkor a tanács ismételten
leszögezte, hogy külvárosi még akkor sem lehet polgár, ha háztulajdonos
lenne. 6 1 A zsellérek napszámbére a század folyamán általában 15 krajcár
volt, s jogf osztottságuk ellenére kötelezték őket, hogy a városra kiszabott
regruta-mennyiséget ők szolgáltassák. 62 A külvárosok napszámosai tehát
a patrícius birtokos polgárság jobbágyai voltak. 6 3
A X V I I I . század Józsefvárosa leginkább egy elhanyagolt kisköz
séghez hasonlítható. Az utcák kövezetlenek, sárosak voltak. A város veze
tősége a helytartótanács utasítására csak 1783-ban kezdte meg a külvárosi
utcák kikövezését. 64 A csatornázás hiányzott, a Belvárosban is csak 1785ben építették meg az első szennyvízlevezető csatornát. Az 1769-ben kelt
Szlávy-féle jelentés megállapította, hogy a trágyát és a szemetet a kapuk
előtt rakják le. Nincs vágóhíd, s így az állatokat sokszor az utcákon vág
ják le; i t t hulladék gyülemlik és vértócsák képződnek, amelyek körül a
rovarok milliói rajzanak és tűrhetetlen a bűz. A belterületeken történő
állatvágásokat csak 1786-ban tiltották meg. 65 A külvárosokban utcai
világítás nem volt, a Belvárosban is csak 1790. január i-én gyújtották
meg az első utcai lámpákat. 6 6 Az egyészségügyi ellátottság egészen kez
detleges volt. 1765-ben a városi hatósági orvoson kívül mindössze két
orvos működött. 6 7 A Rókus-kórháznak 1798-ban történt megnyitása
előtt a Veres Pálné és a Borz utcák sarkán épült,, Altes Bürgerspital" kez
detben 30, majd 1792-től 72 ággyal rendelkezett. 68 A járványok a külvá
rosokban szedték legtöbb áldozatukat. Különösen nagy pusztítást vég
zett az 1738—1742-es pestisjárvány, ugyanis a városban állomásozó ezred
megbetegedett katonáit a külvárosi házakba telepítették be ápolásra.
A halálozási arányszám egyébként is igen magas volt, s különösen a
csecsemőhalandóság öltött rendkívüli méreteket. Az ezer élveszülöttre
eső csecsemőhalálozás (az első életévük betöltése előtt elhaltak) nyers
mutatószámai a Józsefvárosban a következőképpen alakultak: 6 9
1778—1782
1783—1787
1788—1792
1793—1797
1798—1799

évek
évek
évek
évek
évek

átlaga
átlaga
átlaga
átlaga
átlaga

364,5
441
411
431
313
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I 9 5 9 " ^ e n kerületünkben a csecsemőhalálozás mutatója 52,7. E z
természetesen nagy haladást jelent a XVIII. századhoz mérten, de még
mindig nem kielégítő, ha tekintetbe vesszük, hogy Csepel (XXI. kerület)
mutatószáma már 28,2-nél tart. 7 0
A csecsemőhalandóság mellett a gyermekhalandóság is szomorú
képet mutat. Ezt bizonyítja az itt következő táblázat, amely az 1778—
1799. években a 10. életévük betöltése előtt elhaltak számának és száza
lékarányának alakulását mutatja.

Év

1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799

1 éves koruk
előtt elhaltak
száma

90
82
80
109
75
127
93
128
125
166
141
136
i n
i n
107
*37
127
109
101
106
114
122

1 — 9 éves
korban elhaltak
száma

58
58
37
81
58
166
82
92
45
55
107
71
94
113
60
44
88
96
58
65
98
71

Az összes évi
halálesetek
száma

226
228
199
276
240
402
294
352
255
288
342
346
289
307
254
252
295
288
232
286
347
409

A 0 — 9 éves
korban elhaltak
százalékaránya
az összes évi
halálesetek
számán belül
65,5
61,4
58,8
68,8
55.4
72,9
59,5
62,5
66,7
76,7
72,5
59,8
70,9
72,9
67,7
7i,9
72,8
71,2
68,5
59,7
61,1
47,2

Az egyházi anyakönyvekben a halálokot általában nem orvosi
vélemény, hanem csak a hozzátartozó bejelentése alapján jegyezték be, s
így ez csak részben fedheti a való helyzetet. A gyermekek bejegyzett
haláloka rendszerint epilepszia, illetve görcsök, a felnőtt korban elhuny
taknál sokszor azt olvassuk, hogy rosszindulatú lázban, frászban ( ,,in der
Fraiss") haltak el, de elég gyakran „szegénységben" is. Más bejegyzések
pontosan megadják vagy határozottan körülírják az elhalálozás okát; ezek
arról tanúskodnak, hogy a járványos betegségek, különösen a tbc,
továbbá a rosszindulatú daganatok és az agyvérzés rendszeresen szedték
áldozataikat. A halálesetek számának korcsoportok szerinti részletezését
a következő táblázatokon mutatjuk be:
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Halálesetek száma és százalékos megoszlása
Életkor

o—2 nap
3 nap—i év
i—4 év

5—9 év

io—14 év
15—19 é v
20—24 év
25—29 é v
30—34 ev
35—39 é v
40—44 ev
45—49 év
50—54 év
55—59 é v
60—64 év
65—69 é v
70—79 e v
80—89 é v
90 éven felül
Ismeretlen korú
Összesen

1778-1788.
években

%

1789-1799.
években

%

89

2,9

98

3,0

II27

36.2
21,9

II83

35,6

698

21,1

5.1
1,9
1,4
1,6
1,8
2,5
i,9

160
32
41

682
157

58
42
50

57
79
58
"5

80
112

59

3,7

2,6

3,6
i,9

64
70
80
82
113
108
127
72

4,8
1,0
i,3
1,9
2,1
2,4
2,5

3,4
3,3
3,9
2,2
2,7
1,8

107

3.4

45
85
54

123
61
26
21

3,7

22
26

i,5
2,8
i,7
o,7
0,9

3104

100,0

3305

100,0

89
57

i,9
0,8

0,6

Nem érdektelen a halálesetek számának korcsoportok szerinti rész
letezését az 1960-ban közzétett budapesti adatokkal összehasonlítani.
Halálesetek száma és százalék szerinti megoszlása
Életkor

1 éven alul
1—14 é v
15—39 év
40—49 ev
50—59 év
60—69 év
70—79 év
80 évnél idősebb
Ismeretlen korú
Összesen

1777— 1799-ben
a József
városban

%

2497
1787

39,o
27,9

623
416

9,7
6,5
5,8
4,7

37°
298
208
163

1959-ben
Budapesten

%

778

4,3

208

1,1
5,o
5,8

898
1049
2542

4438
5166
2858

47

3,2
2,5
o,7

6409

100,0

17937

• —

14,2
24,8
28,9
15,9

—
100,0

E számok nemcsak a korabeli kezdetleges egészségügyi viszo
nyokra, hanem ezek társadalmi kihatásaira is rámutatnak. A józsefvárosi
anyakönyvek 1777 és 1799 között 6232 élveszületésről számolnak be,
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ugyanebben az időszakban viszont 4367 ember (az előbbi adat 70,1%-a)
halt meg 20. életévének betöltése előtt, azaz 1000 lakosból csak 299 érte
el a produktív életkort. A természetes szaporodás nem fedezte a munka
erőszükségletet; a bevándorlók dolgos kezei pótolták a hiányt, el nem
apadó áradatuk biztosította a lakosság számának a növekedését. A be
vándorlók tehát döntő tényezők városrészünk fejlődésében. Eredetük
más és más irányban befolyásolja a lakosság nemzetiségek szerinti meg
oszlását és foglalkozásuk alakulása szorosan követi a társadalmi viszo
nyok változásait. A X I X . század elején a nyugatról táplált utánpótlás
elapad, és a mag}^ar vidék egyre erősödő beözönlése a városrész elmagyarosodását idézi elő, és hozzájárul munkásosztályának megerősödésé
hez is.
A XVIII. század derekán csak egy belvárosi elemi iskola gondos
kodott az összes pesti gyermekek alsó fokú oktatásáról, de a külvárosok
fejlődésével ott is iskolák nyíltak. A Józsefvárosban az 1780-as években
már két elemi tanoda működött; egy a későbbi Horváth Mihály térnél,
egy pedig az Ősz utcában (ma Szentkirályi utca). A tanítás nyelve magyar,
német és szlovák volt. II. József korából három helybeli tanító nevét ismerjük: Haraszti J a k a b , Iphmiller József és Steiner Márton. Fizetésük alig
biztosította megélhetésüket. Steiner 1789-ben panaszkodik, hogy noha a
helyi viszonyoknak megfelelően három nyelven köteles oktatni, évi fize
tése csak 195 forint, 54 forinttal kevesebb, mint a helyi templomszolga
évi jövedelme. 7 1 1790-ben egy országos jelentőségű oktatási intézmény
telepedett le városrészünkben: az Állatorvosi Főiskola. Ez 1790-től 1795-ig
Hülff Bálint házát bérelte ki a mai Lévai Oszkár utca és József utca sar
kán, majd 1795-től 1827-ig a mai Rökk Szilárd utcában (amit egy ideig
Baromorvos utcának is neveztek) működött Kenedich Benjámin és
testvérei házában. 7 2
A Józsefváros kialakulását követve a X V I I I . század első felében
egy zsellérközséget ismertünk meg, amely a század végére jelentős kis
iparos réteget foglalkoztató agrárkülvárossá alakul tát. A lakosság száma
1712-től 1800-ig csaknem 7000-re növekedett, majd napjainkig meg
sokszorozódva rövidesen eléri a 150 ooo-et. A X I X . és X X . század foko
zottabb ütemet diktált fejlődésének, nem hasonlítható a XVIII. század
hoz, amelyben a termelőerők fejletlen volta, valamint a hűbéri és gyar
mati rendszer béklyói a gyorsabb kibontakozást akadályozták. Város
részünknek 1800-tól kezdődő története még sok kérdésre vár fele
letet: ezek elemzése és megoldása egy további tanulmánynak lenne a
feladata.
JEGYZETEK
1

Központi Statisztikai Hivatal, i960, évi népszámlálás. 1. Előzetes adatok.

Bp. i960,
21, 171.
2

Tanulmányunkban Józsefvároson a Múzeum körút, a Rákóczi út, a Mező
Imre út és az Üllői út által határolt területet kell érteni; ez lett később fővárosunk
VIII. kerülete. Napjaink VIII. kerülete nagyobb, határát ugyanis 1950-ben a X.
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kerület rovására a Könyves Kálmán és a Hungária körútig tolták ki. A Józsefváros
területe 1950 előtt 333,82 hektár, 1950 után pedig 679 hektár, azaz 1180 kat. hold.
Városrészünk településtörténetének feltárásánál elsősorban a régi telek
könyvekre kellett támaszkodnunk, mivel Pestről mérnöki felmérés alapján csak
I I . József korában készítettek térképet. Ez Ballá Antal műve. A tanulmányunkat
kiegészítő térkép tehát a telekkönyvek alapján készült rekonstrukció.
A Belvároson kívül, mint akkoriban mondották, a „pesti határban" fekvő
szántók, kertek, rétek, majorok telekkönyvezését 1718-ban kezdték. Ez időben
művelési ágak szerint külön-külön telekkönyvet fektettek le. 1734-ben összeírták
a külvárosi házakat fekvésük szerinti sorrendben, majd a későbbi években épülte
ket időrendben regisztrálták; tehát a legrégibb külvárosi telekkönyv részben tér-,
részben időrendben készült. A majorok, szántók stb. telekkönyvében is e két rend
szer keveredését tapasztaljuk. A telekkönyvi számból tehát többnyire nem követ
keztethetünk a kérdéses ház vagy major helyére; gyakran fordul elő, hogy három
egymás után következő telekkönyvi számból az első egy józsefvárosi, a második
terézvárosi, a harmadik pedig egy ferencvárosi telket jelöl.
E nehézkes felépítésű telekkönyvezési rendszer kényszerített bennünket
arra, hogy a Józsefváros topográfiai feltárása érdekében minden egyes ingatlan
nak külön-külön levezessük a történetét. Az egyes ingatlanok sorsát a telekátírási
jegyzőkönyvekben, illetve a teleklevelekben követhetjük. Ezek az adásvétel során
eszközölt bevallások pontos adatokat nyújtanak az ingatlan régi és új tulajdono
sára és a telek fekvésére vonatkozóan, s ami a mi szempontunkból a legfontosabb,
megadják a I I . József korától kezdve vezetett városrészenkénti konskripciós szá
mok és a régi telekkönyvi számok megfelelőit.
Az első, ma is érvényben levő elvek szerint foganatosított ingatlanössze
írás 1787-ben történt Pesten. Az egyes ingatlanokat topográfiai sorrendben írták
össze, már nem vették figyelembe, hogy ezek beépítettek, avagy üresek, azt sem
részletezték, melyik művelési ághoz tartoznak. A fejlődés során létrejött parcellá
zások jelentős mértékben növelték az ingatlanok számát; az így keletkezett új
ingatlanok egyelőre törtszámokat kaptak, majd hogy a törtszámozás a nyilván
tartásban zavart ne okozzon, időnként újra számozták a telkeket. Új konskripciót
fektettek le a következő években: 1792, 1805, 1812, 1815, 1825 stb.
A Józsefváros topográfiai feldolgozásához mintegy kétezer ingatlan történe
tét kellett levezetni. E z t a munkát 1947—48-ban dr. Kovács Lajossal, a Fővárosi
Levéltár akkori főlevéltárosával végeztem el, akinek szíves közreműködéséért
ezúton mondok hálás köszönetet.
3
A Rókus-kápolnát az 1710-es pestisjárvány után fogadalmi kápolnaként
emelték. 1711 szeptemberében készült el. Schoen A., Budapest Székesfőváros kór
házainak és emberbaráti intézményeinek kápolnái. Tanulmányok Budapest múlt
jából. VII. köt. 11—40.
4
1 . Purjesz, Beiträge zur Geschichte der Gründung des Sankt-Rochusspitals
im XVIII. Jahrhundert. Bp. 1914. A Rókus-kórházat 1798. máj. 28-án adták át
rendeltetésének.
5
Az epreskert, amit a források latinul „Hc-rtus civitatis pro implantandis
moris deserviens"-nek neveznek, nem sokáig állhatott fenn, mivel a X I X . sz.
eleji források már nem tudnak róla. Léte Mária Terézia, s főképp II. József gazda
ságpolitikájához volt kötve, aki egyebek között nagy jelentőséget tulajdonított a
selyemhernyó-tenyésztés és a selyemipar fellendítésének.
6
Rokken F., A józsefvárosi „Zerge" ház és telek. História. I. 6. (1928) okt.
I3—I57
Horusitzky H., Budapest Duna-balparti részének talajvize és altalajának
geológiai
vázlata. Bp. 1935, 34.
8
Gárdonyi A., A Rókus-kórház s a régi pesti kórházak. Városi Szemle
(1929) 9980—997.
A XVIII. század első felében, amíg az utcanevek nem állandósultak, az
Erdélyi és a Koszorú utcát is Magyar utcának nevezték, hasonlóképpen az Őr s a
Tavaszmező utca is Szlovák utca volt. Később csak a Koszorú utcát hívták Magyar
utcának és csak a Tavaszmező utcát Szlovák utcának. Az utcanevekről bővebben
23 Tanulmányok Budapest múltjából
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Turdnyi K., A Józsefváros régi utcanevei. A Szabó Ervin Könyvtár Évkönyve.
Bp. 1961, 194—197.
10
Az itteni házak leírása általában így kezdődik: „Ein H a u s . . . auf dem
Sandthügel", vagy „in dem Sandt".
11
A Horváth Mihály téri plébániatemplom 1799 őszén készült el. Előtte egy
mészárosmesternek a Horváth Mihály téri iskola helyén állott háza szolgált ideig
lenes templomként.
12
A Rákóczi tér helyén épült házakat az 1838-as árvíz után bontották le,
ekkor ugyanis azoknak a házaknak a helyén, amelyek annyira megrongálódtak,
hogy felépítésük már nem volt kifizetődő, sok helyütt teret létesítettek.
13
A Rákóczi út 57 (Luther-udvar) alatti evangélikus lelkészséget elsősorban
városrészünk szlovák lakói hozták létre. A katolikus vallású szlovákok részére a
Rókus-kápolnában szlovák nyelven is prédikáltak. Purjesz I. i. m. 24.
14
Kovács L., Pest szabad királyi város vezetői (bírái és polgármesterei)
1687—1790-ig. Tanulmányok Budapest múltjából. X. köt. 76—81.
15
A kérdés további elemzést igényel. Gyömrei Sándor kéziratban fennmaradt
értekezésében: Pest-Buda gazdaságtörténete a manufaktúra korszakban (1686—
1800) ezzel kapcsolatban a következő megállapításokig jut el: „Az elmaradó manu
fakturális fejlődés miatt a pénztőkék állandóan az ingatlanpiacon forognak."
„A pénztőke az ingatlanforgalomnak az átlagos profitrátát meghaladó haszon
lehetősége miatt sem válik ipari tőkévé." (47—48.)
16
Főv. lt.-Pesti lt. Testamenta et inventaria a. m. 52.
17
A pesti telekátírási jegyzőkönyvek 1807—1812. évi köteteiben jelentős
részt (kb. 20%) képviselnek azok a tételek, amelyekben Lootz Antalnak, a Moselörökösök megbízottjának ingatlaneladásait jegyezték be. A Mosel család felemel
kedését és hanyatlását a gödöllői Grassalkovíchok sorsával lehetne összehasonlítani.
18
Az 1920-as évek végén a Kulich Gyula téren állt barokk kálváriával
kapcsolatban, elsősorban abban a kérdésben, hogy ki építette, élénk vita zajlott
le. Miskovits Ferenc szerint (A budapesti kálváriahegyi kápolna és Johann Fischer
von Erlach. Józsefvárosi Egyházközségi Tudósító. I. köt. 1927.) Fischer von Erlach
építette. Grimschitz Bruno tanulmánya szerint (Az epreskerti kálvária, Henszlmann-Dapok. A budapesti tudományegyetem művészettörténeti gyűjteményének
közleményei [1927] 4.) az alkotó Johann Lukas Hildebrandt. A kálvária történeté
vel legalaposabban Révhelyi Réh Elemér foglalkozott (Adatok a régi pesti kálvária
történetéhez. Archaeologiai Értesítő X L I I I [1929] 202—222.) Megállapítása szerint
az építőművész valószínűleg Mayerhoffer András.
19
A temető a kálváriadomb építésével egy időben keletkezett, s 1818-ban
szüntették meg. Fehér Jolán A., Budapest székesfőváros temetőinek története.
Bp. 1933, 86. A józsefvárosi plébánia halotti anyakönyve szerint 1784-ben a kál
vária közelében a régi temető mellett a szőlőskertek felé új temetőt nyitottak.
20
Az Örömvölgy-dűlő a későbbi ún. Tisztviselő-telep területét foglalta el.
Neve megfejtetlen. Ellentétes elnevezésű párja a Kőbánya félreeső részén fekvő
Siralomvölgy-dűlő (Jammertal). Elképzelhető, hogy az elnevezések a termőtalaj
minőségére utaltak.
21
„Ist nunmehro zu Hausstellen aufgetheilet worden und ihne mit Consens
eines Löbl. Stadt Mag. ein Plaz ausser dem Ketskemeter Thor zwischen den Szolnoker und Ketskemeter Strassen gegeben worden." Tehát a tulajdonost egy ferenc
városi ingatlannal kártalanították. Főv. lt.-Pesti. lt. Rákosi malmok, majortelkek,
szántóföldek és rétek telekkönyve 1718—1819. Fol. 41.
22
/ . Leyver, Die Stadt Pesth und Ihre Gegend in Briefen von einem Fremden.
Pesth 1803.
23
Pesti tanácsülési jegyzőkönyv (a továbbiakban: tü. jkv.) 1733. Jan. 5.:
„Demnach der neu gebaute Grund ausser denen Stadtzüegl-Öfen nunmehro mit
Insassen bewohnt ist, welche, weihen die zu weith von der Stadt entfernet, mithin
eine besondere Einrichtung und Obsicht vonnöthen haben, damit Sie in gehöriger
Ordnung und gebührender Zucht erhalten werden, so ist der Mathias Pindter
Stadt-Zieglmeister, als possessionierter Burger zu einen Vorsteher derselben Ge
meinde resolwirt und ernennt."
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24
25

Főv. lt.-Pesti lt. Választott polgárság iratai. 341/1792.
Nagy L., Rácok Budán és Pesten (1686—1703). Tanulmányok Budapest
XIII. köt. 89—90.
múltjából.
26
Vő., Mezőgazdaság Pesten a XVIII. században (a továbbiakban: Nagy,
Mezőgazdaság. . . ). Tanulmányok Budapest múltjából. X I I . köt. 139.
27
Főv. lt.-Pesti lt. Rákosi malmok, majortelkek, szántóföldek és rétek
telekkönyve. 1718—1819.
28
Horusitzky i. m. 36—38. Az Illés-kútból régen a víz magától is kifolyt,
ezért „ez már artézi víznek, illetve gyenge nyomás alatt álló víznek volt minősít
hető."
29
Főv. lt.-Pesti lt. Testamenta et inventaria a. a. 798 és a. m. 52.
30
Eerchenfeld dűlőnévvel vagy helységnévvel nemcsak Pesten találko
zunk; ez az elnevezés főleg Ausztriában és Bajorországban volt elterjedve, bizo
nyára az onnan származó telepesek hozták ide ezt az elnevezést. Bécs egyik ősi,
még 1337-ben alapított külvárosa szintén Eerchenfeld. (Erről bővebben ír K. A.
Schimmer, Ausführliche Häuser-Chronik der innern Stadt Wien, mit einer geschicht
lichen Uebersicht sämmtlicher Vorstädte und ihrer merkwürdigsten Gebäuden.
Wien 1849, 311.) A Lerchenfeld név legvalószínűbb magyarázata; eredetileg Lär
chenfeld volt, tehát vörösfenyővel benőtt terület, ahol az erdőt kiirtották, majd
legelőnek használták. Idővel más irtásterületeket is Lärchenfeldnek neveztek, s az
eredeti értelmet feledve, a szót Lerchenfeldnek írták; a magyarosítás korszakában
pedig mint Pacsirtamező vált ismertté.
31
Nagy L., A Terézváros kialakulása. Tanulmányok Budapest múltjából.
X I . köt. 101.
32
Terézvároson a XVIII. és X I X . században nagy vonásokban azt a terüle
tet értették, amely ma a VI. és VII. kerület.
33
A Lipótváros területét csak 1790-től az 1789-ben készült Schilson-féle
terv alapján építették be. Addig csak a városfal közelében épült néhány ház a mai
Engels 34és József nádor tér környékén.
Az itt következő táblázat a pesti külvárosok beépítésének ütemét mutatja.
Az adatokat a korabeli pesti telekkönyvek és az urbáriumok alapján állítottam
össze. Az egyes számok azt mutatják, hogy a kérdéses évben hány ház adózott
összesen a városfalon kívül és mennyi az egyes külvárosokban. A Terézvárosra
vonatkozó számításokat Nagy Lajosnak a Terézvárossal foglalkozó, már idézett
tanulmányából vettem át. 1769-től 1780-ig csak józsefvárosi és összkülvárosi
adatokkal rendelkezünk. A források hiányos volta nem tette lehetővé, hogy a táb
lázatot is folytassuk. Adataink világosan mutatják, hogy a Józsefváros kezdeti
lendület után fokozatosan elmarad a többi külváros mögött. Az 1770 és 1780 közötti
évtizedben a házak száma itt csak 10%-kai növekszik, míg a többi külvárosok be
építettsége 22%-kai lesz több. Házainak és lakóinak számát tekintve a Terézváros
az előbb említett évtizedben megelőzi a Józsefvárost.
I
A

Az adózás éve

1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
174I
1742

23*

Külvárosok
összesen
112
116
152

!74

194
206
228
239
250

Józsefváros
89
91
122
135
I46
155
158
166
I73

házak

száma

Terézváros
8
IO
13
17
22
25
38
39
42

Ferencváros
12
12
14
19
23
23
29
31
32

I4pótváros
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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A házak száma
Az adózás éve

1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769

Külvárosok
összesen

Józsefváros

262

178

278
286
298
307
310
330
349
379
394
408
424
438
468
525
550
574

190

610
621

632
680
711
733
769
798
829
868

Terézváros

Ferencváros

46
47
49
54
60
63
71
79
95
96
99

195
197
200
200
2IO
220

233
241
251
257

35
38
39
44
44
44
46
47
48
53
54
55
57
60
66
66
72
73
76
79
88
89
91
99

108
116

261

125
166
178
188
218

279
289
302
309
314
317
319
334
340
347
352
360
366
386

223
229

253
277
290

313
327
352
363

106
106
114

Lipótváros
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

II
A háza k s z á m a
Az adózás éve

1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780

Külvárosok
összesen

Józsefváros

884

393

900

400

931
959
974
982
996
1009
1020
1022
1034

407
4*3
417
418
423
425
429
429
434

összehasonlításként közöljük a Józsefváros beépítettségének a X I X . és a
X X . századra vonatkozó statisztikáját:
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Év
I83I
1850
1869
1880
1890
1900

Házak száma
1404
1391
1423
1679
1864
1994

Év
1910
1920
1930
194I
i960

Házak száma

1985
2019
2009
2040
2833

35
Az 1772-es házstatisztikát feldolgozta Horváth Gy., Pest város XVII. és
XVIII. 36századi magyar lakossága. Történetírás (1937) 271—27°> 412—4*7»
A Balla-féle térkép címe: „Mappa specialis intravillani hoc est Fundorum
Interioris Urbis, ac extra Moenialium circa cnrsum Danubii situatorum, nec non
Suburbiorum Josephini et Theresiani una cum Cunctis Allodiis, Hortis, Vineis,
Agris, Foenilibus, ac Pascuo, quae Fossa circumvallationis includuntur in gremio. ..
civitatis Pestiensis comprehensorum." A térképet a Fővárosi levéltár őrzi.
37
A Józsefváros házai még 1848-ban is 98%-ban földszintesek. Pallós J.,
Budapest 1848/49-ben. Történeti-statisztikai állapotrajz. Bp. 1950.
38
„In der Vorstadt von Pest wird nur in Igeimen gebaut" Jelentés az 1775-ös
árvízről, amely elsősorban a külvárosokban pusztított. Jelentések a régi pesti ár
vizekről. 1775, 1789, 1799, 1811 és 1838-as árvizekre vonatkozó levéltári iratok
kéziratos másolatai. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp. 614/615.
39
Conscriptions Lista einer Khrsammen Burgerschaft der königl. Frey
Stadt Pesth von i-ten gbris 1735 bis letzten 8brïs 1736 betreffend. Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár. Bp. 339/51.
40
Főv. It.-Pesti lt. Intimata a. a. 7696. Különcsomó. Népszámlálások.
41
A Józsefváros népessége a XIX. és XX. században a következőképpen
alakult:

Év

Népesség
száma

1850
1869
1880
1890
1900
I9IO

17554
41 831
63 994
93063
133 419
151 845

Év

Népesség
száma

1920
1930
I94 1
1949
i960

145 408
141 119
150 726
139 673
142 941

Források: Pallós J. i. m. 39., Budapest 1873-tól napjainkig. A székesfővárosi
statisztikai hivatal zsebkönyve. Bp. 1945, 37- és i960, évi népszámlálás. Előzetes
adatok.
42
A bevándorlók elsősorban délnémet területekről és az osztrák birodalom
különböző tartományaiból jöttek ide. Magyarok és általában magyarországi lakosok
bevándorlását sokáig fékezte a hazai nagybirtokos osztály érdeke, amely ragasz
kodott a jobbágyok munkaerejéhez, és gátolta őket abban, hogy a városokban
letelepedhessenek. A nagybirtok tehát akadályozta Pest elmagyarosodását, a
bécsi kormányzat pedig teljes erejével a város elnémetesítésén dolgozott.
43
Néhány összehasonlító adat: Magyarországon 1000 lakosra az 1881—
1885 évek átlagában 45 élveszületés és 33,5 halálozás jutott, 1959-ben 15,2 élve
születés és 10,4 halálozás. Budapesten ugyancsak 1959-ben 1000 lakosra 9,2
élveszületés és 10 halálozás. Magyar Statisztikai zsebkönyv. Bp. i960. — Budapest
Statisztikai zsebkönyve. Bp. i960.
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44
45

Magyar Statisztikai zsebkönyv. Bp. i960, 22.
Nőtlen férfiak házasságkötése özvegy nővel az 1790—1794. években.
A menyasszony életkora

A vőlegény életkora

20—24 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4 4 5 - 4 9 5 0 - 5 9 60 — 69 Össze
sen
20—24
25—29

30—34
35—39
40—44
45—49
50-en felül

3

3

1

2
1
1

—
—
—

—

_

1

Összesen

4

8

3

1

—

i

__
—

2
2

3
4
—

2

3

—
—
—

—
—

3

1

14

9

I

8
4
3
—

15

_

I

1

8
16
13
II
2

5

3

1

1

55

46

A 80 éves és idősebb korban elhalt férfiak és nők aránya 1959-ben Buda
pesten 10 : 18, addig a XVIII. század végén kb. 10 : 32.
47
Az 1790—1794 években 113 özvegy nő kötött házasságot. Házasságköté
sük időpontjában életkoruk:
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44

eves
éves
éves
éves
éves

8
15
24
23
21

45—49 eves 9
50—54 éves 10
55—59 éves 1
60—64 éves 1
65 éven felül 1

48
Az először házasulok korcsoportjai egymással egybevetve az 1778—79
és 1790—1794-es években:

1778—1779.
A menyasszony életkora

A vőlegény életkora

17 éven
1 7 - 1 9 20—24 2 5 - 2 9 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 9
alul

20 éven alul

3

20—24
25—29

15

6
3

30—34
35—39
40—49
50 éves és
idősebb

—

Összesen

—
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2
19
17

4

1
2
1

28

5
35
3
—

1

42

—

I

1

4

50 éves
Össze
és
sen
idő
sebb

4

I

—

—

25
11
2
1

79

II
I790—1794A menyasszony életkora

A vőlegény életkora
jjjj

0)

>

0

"41

1

M

0

N
00
M

1

co

«

ON
CO

1

1
0

ai

O

18 éven alul
18—20
21
22
23
24
25—29
30—39

4

I

21
IO
17
II
IO
23
13

1

I

5
i
2
i

4

40 éves és
idősebb

1
1
2

I

3

34

1

3
3

3
6

4
4
3
10

1

3

9
3

1

1

1

1

1

3

4
8

2
15
12

2

5
5

12
26
26
26
80
41

1

6

13

34

18

—

3
1

összesen

15

IO6

19

28

20

18

49
Magyar Statisztikai zsebkönyv. Bp. i960, VI. tábla.
50
Conscriptions Lista einer Ehrsammen Bürgerschaft.
51
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. . Iy. 39. jegyzet.

Az anyakönyvekbe bejegyzett szláv családnevek nyelvi alakjainak elem
zésével nem foglalkoztam. A szláv családnevek vizsgálata minden bizonnyal értékes
adatokat nyújtana a lakosság eredeti hazájára, esetleg tájszólására vonatkozóan is.
54
Pallós i. m. 42—43.
65
Német családnevek százalékaránya a születési és halotti anyakönyvekben:

1778

60,2%
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Születési anyakönyvek
1788
63%
Halotti anyakönyvek
1788 ' 54%

1798

57,8%
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A német nevű lakosság szűkebb hazájára utalnak az anyakönyvekben
található osztrák—bajor nyelvjárást tükröző fonetikus bejegyzések, mint pl.:
Prukner, Prenezl, Sztroszenrájter.
57
Nagy, Mezőgazdaság. . . 175.
58
Thirring G., Magyarország népessége I I . József korában. Bp. 1938, 96.
A I I . József-féle népösszeírás foglalkozások szerinti statisztikája csak a pa
pokról és a nemesekről ad a valóságnak megfelelő képet, mivel a többi kategóriák
elnevezése csak részben fedi tartalmukat. í g y zsellérek közé számították a kisebb
hivatalnokokat, alkalmazottakat, a nem nemes tisztviselők és honoráciorok fiait
stb. Ez utóbbiak száma a külvárosokban nem volt jelentős, s így feltételezhetjük,
hogy itt a zsellérek megadott és valódi száma között nem lehetett nagy különbség.
A mesteremberek közé az ingatlannal rendelkező, vagy vagyonukból élő polgárokat
is beszámították. Míg a mesteremberek száma a megadottnál kevesebb, addig a
tisztviselőké a valóságban több kellett hogy legyen, ugyanis a kistisztviselőket és
a tanítókat kihagyták az ilyen foglalkozásúak közül.
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Természetesen az anyakönyvek is tartalmaznak bizonytalanságokat, így a
földműves megjelölés jelenthetett kisbirtokos földművest, de gazdasági cselédet is.
Thirring feldolgozta a Józsefváros népességének foglalkozás szerinti meg
oszlását is, de amit ő Józsefvároson ért, az tulajdonképpen az Alsó-külváros, tehát
a József- és Ferencváros együtt. Ezt a statisztikáját, valamint a tanulmányunkban
idézett összpesti adatait az elmondottak figyelembevételével kell értékelnünk.
A József- és Ferencváros együttes népessége 1785-ben 4864 (2304 férfi és
2560 nő), 1787-ben 5404 (2614 férfi és 2790 nő) fő.
AZ ALSŐ-KÜLVÁROS 18 ÉVNÉL IDŐSEBB FÉRFILAKOSSÁGÁNAK
FOGLALKOZÁS SZERINTI MEGOSZLÁSA
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Polgár és mesterember . .
Paraszt
Polgár és paraszt örököse
Zsellér stb
Szabadságolt katona . . . .
Egyéb
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1525

100,0

I7I3
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Tanulmányunkban a bevándorlásnak nagy jelentőséget tulajdonítottunk,
de a bevándorlók számát Thirring is kiemeli. A II. József-féle népszámlálás szerint
az 1000 lakosra jutó jelenlevő idegenek és bevándorlók száma Pesten 88,3, Budán
pedig 73,6 fő volt.
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Gyömrei, L m. I köt. 168, 173.
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Főv. lt.-Pesti lt. Pesti tü. jkv. 1761. m á r a 16. és 1778. nov. 28.
63
A választott polgárok testülete nyíltan kimondta: ,,A külvárosi parasztok
arra valók, hogy a polgárok földjét műveljék." Főv. lt.-Pesti lt. Választott polgár
sági iratok 51/1770.
64
Pásztor M., A közvilágítás alakulása Budapesten. Bp. 1930, 12.
65
Gyömrei, i. m. I. köt. 18.
86
Pásztor, i. m. 72.
67
Főv. lt.-Pesti lt. Intimata a. a. 4010.
es
Purjesz, i. m. 5.
69
Az ezer élveszülöttre eső csecsemőhalálozás nyers mutatószámát több év
átlagában számítottuk ki; az így kapott érték ugyanis közelebb áll a tisztított
mutatószámhoz, reálisabb eredményt ad. Napjainkban csak egyes elmaradt orszá
gokban találkozunk a régi józsefvárosi állapotokhoz hasonló, rendkívüli mértékű
csecsemőhalandósággal (pl. Burmában 1949-ben 332. Nemzetközi statisztikai év
könyv 1929—1957. Bp. 1959, 16.). A csecsemőhalálozás a nyári hónapokban
érte el tetőpontját, a halálokok között valószínűleg a fertőző betegségek és a bél
hurut volt túlsúlyban (napjainkban a veleszületett betegségek és a tüdőgyulladás).
1959-ben Budapesten a 3 napon alul és a 3 napon túl elhunyt csecsemők aránya kb.
1 : 4, a XVIII. század végén ugyanez az arány 1 : 12.
70
Budapest Statisztikai zsebkönyve. Bp. i960, 37.
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71
Főv. lt.—Pesti lt. Intimata a. m. 3034 és józsefvárosi házassági anyakönyv
1781. febr. 26. A korabeli alsó fokú közoktatásra jellemző a pesti tanítóknak 1789ben írt panaszos beadványa (Főv. lt.-Pesti lt. Intimata a. m. 3547). Főbben elmond
ják, hogy a pesti iskolák annyira zsúfoltak, és felszerelésük annyira hiányos, hogy
a tanulók részben a padlón ülni, részben a falhoz támaszkodni kénytelenek.
72
Kotlán S., A magyar állatorvosképzés története. 1787—1937. Bp. 1941.

K. T U R Á N Y I
D I E ENTWICKLUNG DES VORSTADTBEZIRKES JOSEFSTADT
Die Stadt Pest hatte bis Anfang des 18. Jahrhunderts keine Vorstädte.
Die Stadt — heute als Innenstadt bekannt — war von Gärten, Ackerfeldern und
Meierhöfen umgeben. Der Grüngürtel begann unmittelbar bei den Stadtmauern
und erstreckte sich bis zur Linie der heutigen großen Ringstraße. Jenseits dieser
Linie folgte die Zone der Ackerfelder; zwischen und nach den Äckern entstanden
die einzelnen Meierhöfe. Das erste Grundbuch über Gärten, Äcker und Meierhöfe
außerhalb der Stadt wurde im Jahre 1718 schriftlich niedergelegt: es wurden
außer zahlreichen Gärten 30 Ackerfelder und 12 Meierhöfe im Gebiet der späteren
Josef Stadt registriert. Die ersten Wohnhäuser entstanden im Jahre 1732, als der
Acker eines reichen Bürgers, Josef Kastbergers, parzelliert wurde. Zwei Jahre
später konnten hier 89 Häuser registriert werden; von diesen befanden sich 11 bei
den Stadtmauern, 78 aber weit von der Altstadt, zwischen den Ackerfeldern.
Jenseits der Gärten entstand eine geographisch isolierte, selbständige Gemeinde,
die den Einwohnern Pests als Lerchenfeld bekannt wurde. Woher diese Benennung
stammte, ist eine Frage, die sich bis heute nicht eindeutig beantworten läßt; eine
nähere Untersuchung der Tatsache, daß in den Vorstädten Wiens im 18. Jahrhun
dert die gleichen Benennungen (Lerchenfeld, Frühlingsfeld, Prater usw.) vor
handen waren wie außerhalb der Mauern der Pester Altstadt, könnte uns der
Lösung des Problems näher bringen. I n den Jahren nach 1740 entwickelte sich
nördlich von Lerchenfeld eine andere Siedlung, die Theresienvorstadt. Man nannte
diese Obere Vorstadt, während das Lerchenfeld auch als Untere Vorstadt bekannt
wurde.
Bis zum Jahre 1740 wurden in der Josefstadt insgesamt 158 Häuser erbaut;
in den Jahren zwischen 1730 und 1740 entstanden also jährlich 16 Häuser. I m
nächsten Jahrzehnt ließ aber die Entwicklung nach. I m Lerchenfeld siedelten sich
fast ausschließlich Kleinhäusler an. Das Bürgertum, vor allem der aus Patriziern
bestehende Stadtrat, war besorgt um seine Gärten und Meierhöfe, die von den
besitzlosen Kleinhäuslern beneidet und angeblich auch beschädigt wurden. I n
den Jahren nach 1741 erhielten nur Einwohner mit Bürgerrecht Erlaubnis zum
Hausbau; demzufolge konnten im Durchschnitt nur 6 Häuser jährlich fertiggestellt
werden. Nach 1750 milderte sich die Unbiegsamkeit des Stadtrates, und es wurden
auch Kleinhäusler als Neusiedler geduldet, da sie als billige Arbeitskräfte von den
Patriziern immer schwerer entbehrt wurden. I m 18. Jahrhundert baute man hier
die Häuser, die ohne Ausnahme ebenerdig waren, aus Lehm.
Den Namen Josefstadt erhielt die Siedlung Lerchenfeld am 7. November
1777. Bis zu diesem Jahre wurden auch die Gärten, welche die Stadtmauern um
gaben, mit Neusiedlern bevölkert, und aus der isolierten Gemeinde Lerchenfeld
entstand die Josefvorstadt von Pest, ein bereits eng mit der Altstadt verknüpfter
Stadtbezirk.
Was die Zahl der Bevölkerung anbelangt, sind wir größtenteils auf Schät
zungen angewiesen. In den Meierhöfen lebten Viehhirte und Schäfer, deren Zahl
im Jahre 1718 — als man die Meierhöfe das erste Mal registrierte — 100—120 sein
mochte. Wir sind im Besitze einer Konskription aus dem Jahre 1736, welche die
erwerbstätigen Einwohner außerhalb der Altstadt — zahlenmäßig 236 — anführt.
Wenn wir auch den versorgten Teil der Bevölkerung dazurechnen, so können wir die
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Zahl der im Lerchenfeld angesiedelten Einwohner auf 800 setzen. Genaue Angaben
besitzen wir aus den Jahren 1777 und 1806. Es wurden in den vorerwähnten Jahren
Zensus vorgenommen, die über 3150 (1777) und 6960 (1806) Seelen berichten.
Ein buntes Bild zeigt die Verteilung der Bevölkerung nach Nationalitäten.
Es wohnten in der Josefvorstadt des 18. Jahrhunderts Ungarn, Deutsche, Österreicher, Slowaken und Raizen. Der prozentuale Anteil der Ungarn an der Gesamtbevölkerung wuchs bis 1850 nur langsam (1778: 18%, 1798: 21,5%, 1850: 28%),
heute ist der Stadtteil ausschließlich von Ungarn bewohnt.
Ungefähr 70% der ersten Ansiedler der Vorstadtssiedlung Lerchenfeld
waren Deutsche und Österreicher. Aus ihren Familiennamen (z. B. Pruckner,
Prenesl, Stroßenraiter usw.) läßt sich darauf schließen, daß sie aus Süddeutschland
und Oberösterreich stammten. Im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts bestand
ein Fünftel der Bevölkerung aus Slowaken, nach den Ergebnissen der Volkszählung
von 1850 betrug ihr prozentualer Anteil 10,9%.
Ackerbau und Tierzucht sicherten in erster Linie den Unterhalt der Bevölkerung. Im Jahre 1736 lebten 91% der Einwohner von der Landwirtschaft. Die
meisten hatten kein eigenes Feld, sondern bestellten als Taglöhner die Äcker der
reichen Bürger. Die Zahl der Bauernbevölkerung verminderte sich parallel mit der
Urbanisierung; Es bildete sich nach und nach die Schicht der Handwerker und der
Intellektuellen. Im Jahre 1796 waren noch 54% der Josefstädter in landwirtschaftlichen Berufszweigen tätig.
Die öffentlichen Zustände waren außerordentlich zurückgeblieben. Die
Straßen waren nicht bepflastert, es fehlte an Kanalisation und Straßenbeleuchtung,
die Wegbeförderung des Kehrichtes war nicht organisiert. Die Epidemien forderten
viele Opfer in den Vorstädten. Eine besondere große Verheerung richtete die Pestseuche von 1738—1742 an.
Zuletzt sei noch das Unterrichtswesen erwähnt. In der zweiten Hälfte des
Jahrhunderts besaß die Vorstadt zwei Volksschulen, in denen ungarisch, deutsch
und slowakisch unterrichtet wurde. Im Jahre 1790 ließ sich hier eine Lehranstalt
von nationaler Beudeutung nieder: die Tierärztliche Hochschule.
Heute ist die Josefvorstadt der VIII. Bezirk von Budapest, ein Gebiet von
679 Hektaren mit 143 000 Einwohnern.
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NAGY ISTVÁN

II. József reformjai Budán
Buda történetében a török kiűzése, ezt követőleg a város újjá
építése, 1703-ban a városi kiváltságok megszerzése korszakos jelentőségű
változást hozott, mely kb. egy évszázadig állandó és szilárd kereteket
jelölt ki a városi fejlődés számára. A XVIII. sz. elején kialakított viszo
nyokat egészen 1780-ig nem módosították mélyrehatóbb reformok. Buda
fokozatosan illeszkedett bele a töröktől visszafoglalt területen újjászer
veződő feudális politikai, társadalmi és gazdasági rendszerbe, kialakult
feudális jellegű városi társadalma, céhes természetű kézműves ipara és
kisszerű kereskedelme, növekedett lakossága. Általában kitöltődtek a
század elején kialakult fejlődési keretek.
A város fejlődésében a török kiűzését követő században nem egy
nehézség és zökkenő akadt, a fejlődés nem volt töretlenül felfelé ívelő.
Buda már közvetlenül a török uralom u t á n az ország székhelyévé sze
retett volna emelkedni, vissza akarta szerezni a középkorban játszott
szerepét. Elvben, papíron sikerült is a polgárságnak a várost fővárosnak
elismertetnie. Valójában Buda, főleg a X V I I I . század első felében, sem
politikailag, sem gazdaságilag, sem pedig a kulturális élet szempontjából
nem volt az ország fővárosa. A X V I I I . században a politikai központ
továbbra is Pozsony maradt. A török hódoltság idején kialakult politikai
szemlélet ilyen viszonylatban még sokáig éreztette hatását. Az ország
középső, volt hódoltsági részének gazdasági elmaradottsága, majd a
magyar gazdasági fejlődést akadályozó bécsi gazdasági politika nem ked
vezett Buda ipari és kereskedelmi fejlődésének. Különben is ilyen szem
pontból a kedvezőbb fekvésű Pest számára adódtak komolyabb lehető
ségek. A kulturális élet sem Budán összpontosult ebben az időben.
Pozsonyban pl. fejlettebb kulturális élet alakult ki, mint Budán, az
egyetem pedig Nagyszombatban működött. Budán néhány szerzetesi és
városi iskola látta el a közoktatást, állandó színház a városban nem volt,
újságot nem adtak ki. Buda ezért a X V I I I . században, főleg a század
első felében, csak az ország egyik legjelentősebb szabad királyi városának
tekinthető, nem pedig az ország fővárosának.
Közelebbről megvilágíthatjuk ezt, ha Buda viszonyaira vonat
kozólag néhány adatot sorolunk fel. A népesség szempontjából 1777-ben
a 28 737 lakost számláló Pozsony és a 25 747 lakossal rendelkező Debrecen
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