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Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat a Magyar Tudományos Akadémiának bemutatta 'az Okrnánytár készülő
II-ik és III-ik kötetének anyagát. Ez alkalommal az Akadémia Társulatunk figyelmét felhívta azon idevágó anyagra
is, mely dr. Kováts Ferenc egyetemi tanár úr, a Magyar
Tudományos Akadémia tagjának birtokában van és melynek felvétele a kiadandó munka részére értékgyarapodást
jelentene. Társulatunk
irányítását
köszönettel
véve, felkérte Kováts tanár urat, ki, mint Pozsony városnak Trianon
elötti levéItárosa, évek során át a híres pozsonyi Középkori
Telekkönyv kiadásának előkészítése kapcsán
foglalkozott
a pozsonyi középkori ghetto birtok viszonyaival,
valamint
az oltani zsidóság késő középkori pénzüzleteivel,
hogy a
birtokában
levő okmányanyagot
átengedje és azt szakszerűen ismertesse. Kováts tanár úr társulatunk ezen óhajának megfelelve. szerkesztette meg a jelen kötetet, mely
becses kiegészítését képezi okrnánytárunknak,
mint annak
IV-ik kötete. Megállapítható, hogy a pozsonyi zsidóságnak
pénzüzleteire
vonatkozó
ismertetett
okmányok
csaknem
egészükben azonos ügyletekre vonatkoznak
és így jelentékeny részük elmaradhatott
volna anélkül, hogy az azokból merített tudásunk túlságos mértékben hézagos maradt
volna. Társulatunk
azonban súlyt helyezett az okmányoknak minél nagyobb számban való felvételére, mert úgy
vélte, hogy minél több okmányt ismertet, annál több anyagot és módot nyujthat gazdasági, szociológiai és genealógiai
kutatásokra azoknak, kik talán későbbi időkben ebben az
anyagban tudományos búvárkodást
akarnának folytatni.
Fel kell hívnom a figyelmet arra a körülményre, hogy
a késő középkorban ellentétben az azt megelőző és az azt
követő századokkal a pozsonyiés
a soproni zsidóság fel-

sőbb nyomás
alatt kényszerülve
foglalkozni.
Az ezen kötetbcn
mennyi eddig
pénzrnűvclctck

volt füleg
kőz zétctt,

ismert okruány
csak azt bizonyítja,
feltétek-i SOh:ISl'11l lépték
át azon

melyek az akkori
k irá lyi, országosrendeletekben
mcgállap íttuttak.
Kovúts

tanár

úr az ok r.iányok

tárt is Iűz , mely mindazck
szúz.adaihan
hazánk
nemet
pénziigyletek
nagyon

HPk,

Budapest,

pénzügyletek
kel
csaknem
vala-

és városi

ismertetéséhez

és

egv sZó-

irúnt

érdeklőd-

ápri lis 27.
Wertheimer

az

törvények

részére,
kik a középkor
utolsó
luk ossúgú rósz eibcn keletkezett

és azokra
vonatkozó
okiratok
becses tájékoztatót
jelent.
1938

hogy ezen
kereteket,

IZRAELIT."

Adol]

s. k.,

MAGYAR IRODALMI
elnöke.
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ELŐSZÓ.
Ez a kötet, a Függelékben kőzzétett négy sopronmegyei
oklevéltol eltekintve,") kizárólag pozsonyi vonatkozású későközépkori forrásanyagot
foglal magában.t)
Az anyag túlnyomó része kiadatlan. Kiadatlan mindenekelőtt az e kötet
első részében közzétett kilencven oklevél és levél."] A második részben közzétett s túlnyomórészt
pozsonyvárosi
városkönyveknek '] feljegyzései közül egyeseket kiadtak ugyan
1) Lásd a 431-439.
lapokon.
Akarnatszámítás
gyakorlatának
bemutatására
szükséges
volt teljes szövegükben
közzétenni
ezt a négy
oklevelet,
amelyeket
már korábban,
de túlhézagosan
idézett Lederer E.
(A középkori pénzüzletek
története
Magyarországon,
Budapest
1933,
7'0-71. [ap, 65., 66, és 71. jegyz.).
2) Négy oklevél
és egy városkönyv
k ivételével
egyszersmind
a
pozsonyvárosi
levéltár
anyaga.
Tévedett
tehát a Monumenta
Hungariae Judaica első kötetének
(Budapest
1903, a továbbiakban
MHJ 1.
és oldalszámmal
idézve)
szerkesztője,
amikor
úgy vélekedett,
hogy
"jelenleg
a pozsonyi
városi levéltár
egyetlen egy 1540 elötti oklevélnek sincs birtokában,
amelyet
itt" (vagyis a MHJ l.-ben)
"ki nem
adtunk
volna" (MHJ 1, XXXII-XXXIII),
O összetévesztette
a levéltár 20. szám ú ládáj-át (Ladula XX: Judaica]
a levéltár
összes f'orrásaival.
") Személyí
és számadatokat
idéz némelyekből
Lederer i. munlilljának
64. és kk. lapjain
(v. Ö, ott a 40., 42., 71-73.
és 110. sz.
jegyzeteket,
valamint
a 202-203,
lapok közé illesztett
összeállítást).
') A szőllősi hegykönyu
k ivételével,
amely
ugyan nem városkönyv, hanem urbáriurn
s oly birtokrn
vonatkozik,
amely legalább
abban
az időben, amelyből
származnak
az itt közzétett
feljegyzések,
nem tartozott
Pozsony
városának,
hanem Pozsony vármegyének
területélhez. A feljegyzések
tartalma
azonban
oly kizár61agosan
pozsonyvárosi jellegű
(pozsonyi
polgárokról
és 'pozsonyi
zsidókról
sz6Iván),
hogy legfeljebb
anach ron ismus
hibájába
estünk,
amikor
azokat
a
vá rosk őnyvi feljegyzések
közé ik tn tt uk.
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már annak idején a Monumenták
első kötetében,")
de a
kiadottak
legtöbbjét
oly csonkán,
másodés harmadkézből,
hogy nemcsak
a teljesség,
de a hibák
kijavítása
szükségességének
szempontjából
is mellözhetetlenné
vált az eredeti
források
alapján
helyesbített
és kiegészített
szövegüknek
újból való közzététele.
Áll ez mindenekelőtt
a pozsonyi
középkori
telekkönyv
zsidóvonatkozású
több mint ezer feljegyzéseinek
arra az elenyészően
kis részére, amelyet
munk ái után tettek

Kohti,
közzé

Hajnikés
a Munurnenták

Ortuay ott idézett
első

köteténck

sz.erkesztői.")
Túlnyomórészt
hézagos és pontatlan
szövegű
az első kötetnek hat idézete a pozsonyi végrendeletek
könyvéből."]
Az idézetek hézagossúgán
kívül azok csekély száma
is teszi indokolttá
felvételüket
az itt közzétett 49 végrendeleti kivonat közé. A kamaraszámadások
reviziója az 14351491. évek közt kelt adatok ra szorítkozott.
Az ennél korábbi
adatok,
amelyeket
a szerkesztők
Fejérpataky
L. Magyar
városok régi számadáskőnyvei
(Budapest
1890) c. munkája
után tettek

közzé, revizióra

nem szorultak.

adatok között, amelyek
túlnyomó
lehetősen egyforma
szövegezésben
tételeiből áll (MHJ I. 4i5-4i8.

Az 1491. év utáni

része az évrül-évre
megvisszatérő
zsidóadó-rovat
és Ortuay Pozsony város

") "Számadások"
címe alatt a MHJ 1. 465 s kk. lapjain.
6) Kijavítandók
voltak
azok a
különböző
címmel
kőzzétctt
felsorolásai
a pozsonyi
Zsidó-utca
birtoklapjain
feljegyzett
zsidóneveknek. amelyek chronológiája
telje Sén téves, míg a neveknek nem
csekély részében oly olvasási hibák is vannak, mint pid. Manscbel
Muschelhelyett,
vagy Bondielen
juedin Penndettyn
jűdin helyeit a
MHJ 1. 467., Renna von Oven Henna von Ouen helyett u. o. 467.,
Herschel Hetschel 'helyett u. o. 468., Pe/bel jud von Aynpurkch
(1)
Zellel jud von Marpurkch
'helyett, Jundl jud der Mesu Sundel jud
der mesner helyett, Thobcam
Thobian helyett ll. o. a 469. lapon süh.
Az első kötetben a 436. zsid6regesta
közül egyet, a 'k őzcl hatszáz
birtoklapos
Jeljegyzés
k özül pedig hármat
találunk
(v. ö. iN a 400.
sz. regestát sannak
jegyzetét 297, továbbá a 317. reg. jegyzetét 206
s végül budai Jakab özvegye regestalapjának
5. jegyzetét 273). Hiányos
és pontatlan
közzélélelüktöl
eltekintve, már ez az elen yészően csekély
szám is indokolttá
teszi az újból való k őzzétételt.
7) A "Szárnadások"
21., 24., 215., 27., 29. és 32. száma MHJ 1.
473-477.
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tört. II. 3. 350), nem találtunk érdekesebb és revizióra szoruló feljegyzéseket.")
Az oklevelek kiadásánál
követett elvekre nézve nincs
különösebb megjegyezni valóm, csak - tekintettel a MHJ 1.
német nyelvű oklevelei
szövcgének
gyakran
eltorzított
kőzlésére
B) az e nyeívű emlékek közlésére azt jegyzem meg, hogy itt szem előtt tartottam
a Magy. Tőrt.
Emlékek
első osztálya
XXXI.
kötetének
bevezetésében
lXXXIII. s kk. IL) részletezelt alapelveket. Külön kiemelem,
hogy az évszámok és hónapok számainak kivételével minden római számjeggyel Írt számot arabs számjeggyel adom
s követem azt a példát, amelyet Fejérpatakij
nyujtott fentidézett munkájában
(lásd e munka előszavának
XII. lapját).
~'1egjegyzem e helyen is, hogyaszámadatok
helyességét,
kűlönösen
azokét, amelyek pénzösszegek, iparkodtam lelkiismeretesen ellenőrizni. Az európai zsidóság középkori Írott
emlékeinek nagy, valószínűen túlnyomó, része szól pénzösszegekról
és pénz szám itások ról, s ezért igen sajnálatos,
hogy azok az irók,
akik az ily emlékek kiadását
vállaljúk , nem dolgozzák
fel módszcrcsen
a pénzre vonatkozó számadatokat.
Úgy, amint szükségesnek
láttam,
hogy anémet szöveg homályos helyeit kimerítő glossariumnak szerkesztésével magyarázzam
meg s jelentését szélesebbkörű olvasóközönség
számára
megérthetövé
tegyem, úgy
kőtelességernnek
tartottam egyúttal, hogya
pénzre vonatkozó kifejezések és számadatok
megértésének,
valamint e
számok általános és viszonylagos nagysága helyes érzékeltetésének céljából Pénz érték- és kamaiszúmitások
cím alatt
bevezessern az olvasót a középkori pénztörténetnek
idevágó
részébe, nemkülönben a zsidókamatok felszámításának
meglehetősen bonyolult problémakörébe.
8) Az itt újból nem közölt kamaraszámadási
adatokra megjegyzem azonban, hogy az 1439. évn él közölt adat a tűzoltásra szolgáló
börtömlökr öi (1'v/HJ 1. 465) az 1503. évből való (v. ö. Or/vay i. m.
II. 2. 3'55), viszont az 1517-15,26. éveknél kőzőlt adat a zsidóktól
kölcsönvett 1500 aranyf'orint
összegről (MHJ
1. 479) az 1376-1382.
évek közt kelt (k özzétéve e kötetben 10--12).
") Ez különösen a Pol/álc/61
k.ritika nélkül átvett soproni adatokra áll.
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Ha mindazokat a kiadatlan okleveleket e kőbet oklevelei közé felvenni kívántam volna, amelyek szövegében, úgy,
mint a lv/HJ 1. 125-126. lapjain közzétett oklevélben, található a zsidó szava ("jud, juden") , akkor még körülbelül
félszázzal toldhattam volna meg a közzétett pozsonyi vonatkozású
oklevelek számát. Téves, hogy a középkori adóslevelekben igen gyakran feljegyzett ily kikötés akár csak a
legtávolabbról összefügg a zsidóság középkori történetével
s az ily kikötést tartalmazó oklevél felveendő zsidó oklevéltárba. A kikötés arról szól, hogy az adós köteles a hitelezőnek a tartozási összeg késedelmes visszafizetéséből származó
minden kárát megtéríteni. Több a sok formula kőzül, amelylyel leszőgezik ezt a kötelmet az oklevelekben, említi a zsidóktól elszenvedett kárt is, vagy is azt a kárt, amely a hitelezőt érte abból az alkalomból, hogy kénytelen volt követelése behajlásánál (kamatos) zsidókölesönt igénybe venni.")
Az ily formulákat találjuk például a kővetkező kiadatlan.
a pozsonyvárosi levéltárban őrzött oklevelekben :
1393 szepternber
loQ-én kelt
bécsi polgárral
szemben fennálló
ben e fizetés elmaradna,
"welichen
geItes neme aber czun juden ader
les megtéríteni
(Lad. 26a 16.

oklevelében
Pozsony
városa ígéri
tartozása
visszafizetését.
Amennyischaden
er danne furbas sein es
zun eristen", e kárt a város k ötesz.].

1'395 szeptember
19-én válik
a város
pozsonyi
házaspárnak
adósává. Amennyiben
idejében nem fizet, kőteles a hitelezöknek
megtéríteni, "WelS si danne fúrbas des vorgenanten
it es geItes noch dem.
egenanten
tag scheden nemen hincz christen ader bincz juden, es wer
mit nachraisen,
mit potschalten,
mit briefsenden
ader tnit zerllng,
tuie die scheden
genant weren."
(Lad. 26a 21a. sz.).
1404 december
íü-én budai
polgárnak,
tartozása
megfizetését,
a tőkével együtt azt, "swaz sy des
kristen ader dacz [udett, ader uiie
21a. sz.].

Érdekes,

polgár
Igéri hitelezőjének,
kölni
késedelem
esetéri pedig megfizetni
denn furbas schaden nement daez
der schad genant ist" (Lad. 26a -

hogy még egyházi

javadalom,

mint hitelező,

"0) Az ily zsidókölesönnek
tényleges igénybevételére
'például szolgál az 1448. évi s lent a 320-322.
lapokon közzétett telekkönyvi
feljegyzés.
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esetében is ugyanoly kikötéssel él a javadalmas pap és oa
javadalom kegyura. rnint a laikus keresztény hitelezők.
1444 március
T-éti
javadalmának
ötszázhúsz

Pozsony városa, rnínt a Szentrnárton-oltár
aranyforinttal
adósa, a következő kötelmet

ismeri el: "Und ob geschech, das wir darinn seumig wern ... was sy
dann der obgenanten
summa
gu/den
scbadeti
nemen
under juden
oder kristen,
es wer mit nachraysen,
poten/on,
[utladunq, zerung aut
geist/eich
oder ureltlicli reclii, dasselb oder wie die scheden mit sunder/ei chen uiorten genennet uierden, sleeliten worten darumb ze g/auben, die geloben wir ... auszcrichien
und bezalti ... an alles geverd."
(Lad. 2Ga-116a.
sz.).

Azonban nemcsak az így rész letezett károkat, azaz kiadásokat, köteles az adós megtéríteni. Találunk oly adóslevelet is, amelyben az adós felhatalmazza a hitelezőt, hogy
késedelem esetében bárkitől vehesse kölcsön a tartozási
összeget az adós terhére.
1427 május ll-én Pozsony városa !bécsi polgárral szemben ismer
el tartozást és kőtelezi magát, hogy késedelem esetében "da got tur
seij, so schüllen
se .hubeti gancz reclii und gewalt die obqenant
sum
irer gú/dein auf czu pringen und :ú nemen únter christ en oder iuden
aurr únser und aller der unseren schéden".
(Lad. 26a-97.
sz.)

Ily értelemben magyarázhatjuk

a következő kikötést is;

1413 március ll-én Pozsony városa k ölelezi magát hitelezőivel,
nürnbergi
kereskedökkel
szemben:
"swaz
sy denne
derse/ben
gu/dein nach dem egenanten
tag schaden nement dacz kristen ader dacz
jud en, ader aucli mit potschoit,
mit czerung, oder wie der schad qenant ist ... " (Lad. 26a---Uó. sz.}

Megtérítendő tehát általában a kár, amelyet a hitelezők
szenvednek azáltal, hogy keresztényekhez vagy zsidókhoz
fordulnak, továbbá a hitelezők egyéb kiadásai is. A "schaden nemen" kifejezés itt a legnagyobb valószínűség
szerint
egyértelmű ,a későbbi oklevél ,.die sum aufpringen
und
nemen" kifejezéssel.
ZsidóemIítése
keresztény hitelezőnek adott adóslevél
más formulájában is szerepel, még pedig abban, amely az
oklevél bemutatójának jogairól szól:
hogy

1456 május
28-án ugyancsak
Pozsony
városa kőtelezi
magát,
a következö szent Urbán napján
(1457 május
25) visszafizeti

x
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nemes Lamberger
Frigyestöl
kölcsönvett
2000 aranyforint
összegét:
,,AIso sűlleti und wel/en wir sy ader wer disen brief] innhaben
und
uns damil ermanen
wurden,
ez warn
christen
ader juden,
solher
summ ... ausricbten,
weren und beczulen,"
(Lad. 2f}--1/1 sz.)

Zsidó említését még abban az 1390 október 31-én (an
allerheiligen ab unde) kelt oklevélben is találjuk, amely szerint Pozsony városa:
"mit wolberaintem
muet und mit guelem rat zu der zeit, da wir
is mit recht wo/ getun mocliten,
r echt und redletchen
uerchauff et
haben von qettschuld
twegen, die die stat Zll Pres purcli christen
uivI
[u de n scliul diq ist gewesen,
unser /edige und vreye gassen ge/egen ill
der stat zu Pres purcli ... ",

vagyis a Venturutcát, Jakab és János Bonaventurának
(Lad.
22-14.
sz.). Zsidóadósságaitól
emlékszik meg a város abban az 1413 szeptember 27-én kelt és Rauhemvarter
Ulrik
volt városb író ellen Zsigmond királyhoz
intézett panaszlevelében, amely szerint Rauhenwarter:
"hat gnomen
13 tausent
gli/den
mynner
öder meer,
die her
auffoehebt
hal, und do wir noch umb in elz/ich
qeltschiilt
seyn under juden und christen"
(Lad. 32-24. sz.).

t= er)

1436-1437
körül G város Zsigmond királynak
felpanaszolja, hogy a király parancsára
teljesített kiadások
miatt igen nagyadósságokba
keveredett:
"wenn wir uon rujemantz
des gantzen kuniqkreiclis
von Vngern
nye kain hil] haben qehabt und umb des wil/en haben wir solduar
muessen
haben zu widersten
den [eituien. Auf diese/ben
so/dnar haben wir uerzert vyertausenl
funffhundert
und 13 gulelen in gall, ausgenomen
an peltgewant,
an herberq und an boltz, das wir als denn
sol dnareti haben muessen
ousricbien.
Intselb eti obgenanten
summ gu/dein haben wir entnomen
u~der
cristen und under juden auf teqlicii sehoden
und qesuech.
Au·ch haben wir ein grasse summ geltz ge/egt au] das gep eu
der stat und besuruierlicli
auf die gráben.
A/so das wir uns oersatzt haben under cristen und under juden,
das wir in scbuldiq sein 11,000 (irva: X/My [fu/dein in gold, do tag·
ticher scluid und qesuecli aufgelt
(Nemz. Múzeum törzsgyüjt.,
ex coli
Beck).

Bécsújhelyi zsidókat említenek
Bécsben 1443 július
3-án (datum ze Wyenn am mitichen VOr Vdalrici anno etc
X LI llciO) kelt és a pozsonyi polgármesterhez
és tanácshoz
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intézett levelükben pozsonyi tekintélyes kereskedők (és tanácstagok), névszerint Ludweig Kunigsfelder, Steff'an Haneyss és Peter Kraus:
.Ltem van wegen der [uüen auf der Neunstat
liabt ir úns kain
otüuiűrtt
(Jelben, und sije uns doch taqleicli hije darumb
anlauff urul
sein. Dorauff mogt ir gedencken,
wan es nicht ungenótig ist" {Pozso nyvár. ltár missilise).

A városhoz intézett levelükben a bécsújhelyi zsidók
sürgették azoknak a kőlcsőnők nek a k iegyenIítésé+, amelyeket a város 1439-1441 kőz t vett fel s amelyeket (részbenv)
1444-ben egyenlített ki (v. Ö, e kötetben
380, 382, 384, 387).
A pozsonyvárosi legrégibb városkőnyvben,
a városbíróságiban (Protocollum
Actionis), amelynek feljegyzéseit
az oklevelek kőz osztottuk be tartalmuk általános jellegenél fogva, szintén találunk a kőzlőtteken kivül oly fe4jegyzéseket, amelyek általánosságban zsidókról szólnak. E feljegyzések a következők:
valósz ínűen

é

Item Dytel Gotschalich
laher et Johannem
Justahaij
judeis recepte pro co, quod
dict orum D. G. et F. K. ad
comporuerunt.
Sic dictus G.
et usure et aliaru m causarum

et Fridel
Karel evasit Iacob um Souspro quadom
pecunia 2 [lorenor uni in
idem Locobus
et Loluuuies
omnia bo/til
judicium
arrestaoerant
et judicio
non
liber asalucione
dictor um 2 florenorum
est judicatus.
Pr. Act, 2. (1402 június 21).

Hem J acobus Cristan obtinuit
super VII H értel et Simonem
de
Hrnjmburqa 33 florenos
auri pecunie capitolis, super quam 26 'ti: 5
paroe monetc
pro usura inter judeos accrwerunt.
Pr. Act. 29 (1405
október
21).
ltem Agnes des Nikel Lanip witib hat var unser offenliehen
vergehen, das sy gdlen sehol dem Wcnigcn
Henslein und ali sein erbrn
14 phutii ahlainer phenig, darutnb er sy aus den juden ge/asi, ilelll
bat ini darumb ze phani gesaczt ir house ge/egen auff den (graben)
var Satid Micheistar zunechst
Stepliel Wisenring
a/so, das er var allti
andern gel/ern van dem liausc sehol weczalt urerdeti, wenn der jude
was der erst ge/ter, den der 'Venig Htuisel das ge/I (bezolt hat), a/so
ist nlu derselb Wenig Hansei und sein erbn der erst var allermenichleichen, P'r. Act. 3'1 (1406 Január
27).
Ez ist 'fül' uns chomen ... fraü Anna dez Petern Listes zu den
czeiten purgermayster
hausfraü
und hat für uns offen/ich
geben llnd
machet
dem egenanlen
Petern Lislen
ali ir erb als weingerten ...
also, das er und sey allen iren [rumeti damil suilen schaffen mit ver-
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seezen und mil vcrehauffen,
und dorrioeli írer peyder tc il erbeti sehol,
war ez von r eclüe sehol,
und aucli al so tnl mer, das der egen ant
Peter List die vorgenanten
erb gelöset hat und löscn sehol, wor sey
seyn liajtutuie zu [tule n ader Zll chris/en. Scripla sunt hec feria 'll/aria
proxima
post dominicam
judica anno etc. XlIIIo. ltcm so hat dcr
egenant Peter List geben dem juden 26 fl in al/ro und auch. e!Jnem
[uden 21 'íI kleyns
gelts, dem drilten
als dem Lochhiilelll)
64 ti
aucli ]';lcyns gclts, das cr fúr seyne hausirtu) beczol et hal cic. Act.
uls, Pr. :\cl. 82 (1414 március
28).

Az oklevelek
külsöségeinek
vizsgálatánál
különös
gondot fordítottam
azon jelekre, amelyekből
következtethetünk
az oklevelek
tartalmi
érvényességének
megsz űnésére. A középkorí
oklevél
az külsöségeíben

általában
ép volt,

addig
volt
azaz sértetlen

érvényes,
ameddig
volt háríyája
(pa-

pírja)
és pecsétje.
Ma igen nehéz
megállapítani
egykori
sértetlenségét,
\agyis
azt, hogy pecsét
sége.vagy
hjúnva
esetéhen
készakarva
idézték-c

a pecsét
töredezettazt elő a

kortársak,
vagy a századok
folyamán
"az idő vasfoga"
vagy
a megőrzés
kellő gondosságának
a hiánya.
A hártya
ellenbell sokkal
inkább
állt ellen külső sérüléseknek.
úgyhogy,
amennyiben

mégis

megsérült,

ez a körűhuény

igen

fontos

az oklevél

érvényessége
vagy ez érvényesség
megszünte
megítélésének
szcmpontjából.
igya
jelen kötetben
közzétett
pozsonvvárosi
adósleveleket
kivétcl
nélkül.
továbbá
még
I(>ll)) rnagúnzó
adóslevelét
is, készakarva,
tudatosan
(vagyis
a hitelező
jelenlétében
és az ő hozzájárulásávnl]
rongúlták

meg a felek olyképen,
hogy a húrtyá! több helyen
\'ag~- ollóval bevagdaíták."]
Kétségen k ívűl
ll, hogya
ú

"j c\ harmadik
tr-k ;"I,'lycs
és gazdag

hitelező
nem zsidó
pozsonyi
polgárral.

és

azonos

Hans

késsel
felek

Lacluhutcl

1') A városi
ndóslevcleket
lásd e kölel 1-8--78. lapjain,
azután
MIlJ l . 135. Helyeshítern e ,helyen ulóbhi oklevél hátiratának
a sz övegU, amelyet a MHJ /. 136 helyén az érthctctlenségig
cltor züva tettek
k őzzt-: Der brief]
isi [Ie/ast VOll Trostlin
der [udin lion Htujrnb ur q
umb Ile '(~ utul XVJl '(\:("agyis
217 f'ont dénár), hat qciost Ku nrt tnl )
T\!/c:m(l[lcll /JOIl dell ochsenll.
Azaz Pozsony
városa, ak inck '])01 g '11'mcstur« "olt ez idő tájt Kyczmagnn,
va.gy magn IC, ökröket adott ct,
s azok úr"hlll vá lt ot tn vissza az adóslevelet.
Bcvagdnlt hártyájúak
az c ktiktl",,,
a li.. 12., 1-1.. li. és 22. C.') lapokon
k őzzótctt
mngún
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evvel

az

eljárással

megszüntetni

levelek jogi érvényességét,
elszámolás
céljából)
még

kívánták

az

olyan

ok-

amelyekre
az adósoknak
(pid.
szükségük
volt, amiért
is azokat

nem semmisítették
meg. Másfelől
bizonyos,
hogy teljesen
kiegyenIílve
sohasem
lettek azok az adóslevelek,
amelyeken
hiányoznak
ily bevágások,
s amelyek
a hitelező
akaratán
kívül
és beleegyezése
nélkül
kerültek
az adósok
vagy harmadik
személy
birtokába.
Ez az esete azoknak
az adósleveleknek.
amelyeket
Zsigmond
király
foglaltatott
le az
1421-ben
Magyarországba
menekült
osztrák
zsidók magyarorszúgi, adósainal
és hízta meg Pozsony
városát az azokban
foglalt tartoz ási összegek behajtásával.
Az ily módon Pozsony
város birtokába
jutott és napjainkig
fennmaradt
adóslevelek
száma harminckettő,
amelyek
kőz űl huszonegvet
a MHJ. I.
kötetében
tettek
k özz
tizenegyet
pedig a jelen kötetbcn
tulúlunk.!")
Igcu kétséges, vajjon nkúr csak meg is k ísérelte
Pozsony
várusn c követclések
bchajtását
a pozsony-,
mosonés sopron vármegyei
u dósok nál. A hartyák
épek, sőt akadnak oly adóslevelek
is, amelyeknek
pecsétjei teljesen épek.'ll
é.

A vúroskönyvi
feljegyzések
közzétételénél
iparkodtam
kővctni
az eredeti
hcosz tást s amennyire
lehetett,
a feljcgvzések
eredeti sorrendjét
tartottam
be. Ettől az elvtől
csak
akkor
tértern
el, amikor
a városkönyvbcn
valamely
o k núl f ogvn eltértek
a feljegyzések
időrendi
egymásutánjatól. 19v pid. a végrcndcletk
őnyvbcn,
ahol a végrendeleteket
nem jegyczték
be alkotásuk
időrendjében
és nem is alkotúsuk
időpontjában,
hanelll
gyakran
hosszabb
idő eltelte
u án, későbben
alkotott
"égrendt-letek
a [eljegyzés
sorrendí

jéhen

gyakran
megelözték
a k orúbban
alkottakat.
amint ad
a véurendclctkőnvvnek
lapjai.
amelyeken
jegyez-

mulatják

ok lnvelc.,
lO\'ál,!J:l a 32. Ja pun k őz z tctt is, noha utóbbi nem adósle\'él~
13) A királyi rendeleteket
lsd. ~IH.J 1. 150-154, ugyanott
Z() nyuIasi (Moson mczyc,
és nem julsvai l Jolsva németneve
Eltsch, Nyulasé pedig Jeuls, II jelenkorball
Gois) paraszt
és egy pozsonyi polgúr
adóslevelcit 115-118
(1401-14HJ), e köletben
,a pozsonyi,
dévényi
és JckclcY;Írosi
adóslevelek
ct 25-·i7 (1393-1420).
"i V. Ö. az itt a 64., 65. és 67. lapokon közzétett adósleveleket.
é
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ték fel az itt 9. és lD. szám (354), vagy 18. és 19. sz. (3.')6),
vagy 20. és 21. sz. (357), vagy 23. és 24. sz. (359), vagy
31-34. sz. (360-361), vagy 36-40. sz. (362-363), vagy
42. és 43. sz. (363), vagy végül 45. és 46. sz. (364) alatt
kivonatban
kőzz étett végrendeleteket.
Amikor a városkönyvet részekre osztották föl és minden részbe egyszerre
írták be a feljegyzések egyes csoportjait, ott, ahol lehetett,
megtartottam ezt a beosztást, mint pld, a letiltókönyvnél és
a zsidókönyvnél,
ellenben eltértern a kamaraszámadások
kivonatolásánál, ahol csak akkor vettem figyelembe a könyvek "számláit", vagyis bevételi és kiadási címeit, ahol zsidóktól eredő bevételeket (pid. 386, 391, 392 stb.}, vagy zsidókra fordított kiadásokat (396, 398) foglaltak egy-egy
címbe, vagy amikor a zsidóról szóló feljegyzés egy címnek
egyetlen tétele volt (pld. 385, 386, 392 stb.) ,'5) máskülönben pedig a feljegyzéseket szigorúan időrendi sorrendben
tettern közzé.
Az eredeti beosztástói tudatosan csak a telekkönyv feljegyzéseinek k özzétételénél tértern el. Tekintettel arra, hogy
ennek a városkönyvnek,
pontosabban : a kőzépkori telekkönyv tehernyilvántartási
kötetének, elkülönített részébe jegyezték fel a zsidókővetelések túlnyomó többségének regestáit,"] míg a polgáriingatIanok
birtok lapjain rendszerint
csak .hivatkoztak (utaltak) ezekre a regestákra, szükségessé
vált ezeknek a regestáknak az elörebocsátása, míg a reájuk
vonatkozó birtoklap-feljegyzéseket
a szükséges megjegyzésekkel együtt a regesták jegyzeteiben tettem közzé. A reges15) A karnara t' számadások
beosztásár-a
és tételeiknek
csoportesttására
nézve v. Ö. Pozsony városának
háztartása
a XV. században
(1.)
címü értekezésemct
MGazdaságtörtSz.
IX (1902). 433-466, külön
sen 44·2.
ö-

16)
A poz, .myi középkori
telekkönyv
két kötetének
tüzetes leÍrását a következő cím alatt tettem
közzé: Prefsburger
Grundbuchführung und Líegensohaftsrecht
im Spiitmittelalter.
Eine einleitende
Studie zur Hcrausgabe des PreB burger Grund- und Satzbuehes 14391517. Zeitschrift
der Savigny-Stiltung
für Rechtsgeschichte.
Gerinanistiscb e Abtei/ung.
XXXIX (1918). 45-----87 és XL (1919). 1-69. E kötetben a következően idézve: ZSavStift.
Germ. Abt., kötet- és lapszám.
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tákat olyképen igyekeztem csoportosítani,
amint ahogyan
azt elgondoIták a telekkönyv szerkesztői és nyilvántartói
(a
pozsonyi vúrosjegyzők), lO) akik elgondolásukat
azonban következelesen
nem vitték keresztül. Ez elgondolás
szerint
minden zsidó hitelező egy-egy regestalapot kapott volna. igy
csoportosították
a feljegyzendő regestakat a telekkönyv szerkesztése alkalmával, s ugyanakkor az egyes hitelezők lapjai
közt több-kevesebb üres lapot is hagytek a későbbi feljegyzések számára. Új regestalapokat
nyitottak még a nyilvántartás első idejében, később azonban, amikor mindszűkebbé
lett a feljegyzések számára igénybevehető üres hely, miudinkább eltértek attól a gyakorlattói, hogy új hitelezőnek új
lapot nyissanak, hanern az ő regestáit nagyrészt más hitelezők lapjaira folytatólagosan
jegyezték fel. Hiányosan egészítették ki mind tovább a hitelezöknek a regestalapok előtt
szerkesztett névjegyzékét is, amelybe 1457 után új hitelezőt
már nem jegyeztek fel. Ennek a névjegyzéknek
címe után
neveztem el zsidóregistrumnak
a telekkönyvnek ezt a részét.
E rész lb lapján olvasható szövege a következö:
lncipit

reglstrum

[udeorum.v)

1 Jacob
von Oien . . . . . .
II Joseph jud des Jacob prueder .
IH Alt lsseri von Sand Merlenperg
ilU Gedel jud von der Eisneinstat
V Jung Ysserl von Pruk . .
Jung Leb von der Neunstat
Vu [Aserl jud] .
VU Leubman
jud
. . . . .
VIn Jung Muscl:
des allen Muscben
IX Isserl jud von Budweis
X Muscli jud vo-m Bred . .
Xl Lanng lsserl jud . . . .
XII Eyse/ jud von der Neunstat
XIII Hetschel jud von der Neunstat

17) V. ö.

zsoosuu.

Germ.

Abt.

aydem

(Za)
(4b)
(6a)
(9a)
(l1a)
(12a)
(14a)
(17a)
(19a)
(22a)
(25a)
(27a)
(29a)
(30a)

XL. 5.

18) A szögletes zárjelek
közti neveket később törölték,
amikor
helyükbe más nevet írnak, illetve az illető hitelező regestáit más lapon
jegyzik fel, mint ahol ruegkezdték a feljegyzést.
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XlIII
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

XXIIII

[Zellcl jud von Murpurkch]
Aserl
Prentel
jud . . . .
Jiikliti
von Odenburg
Hendel
von Gréc:
.
Leb jud
. . . . .
Jung Musch
von Tir na
Sun del jud der mesncr .
Muscli
von Hakenspurg
Herulel jud dc: jungcn
Musclien
Jacob jud vall Passcur
.
Aschel
[Ion der Eysllcnstat
Tbobian
jud
Henridel
judin
[Ion Golicz

jud

sun

(36a)
(39a)
(43a)
(46a)
(50a)
(53a)
159a)
(Mb)
(62a)
(63a)
(63b)
(56a)
(Ma)

A regesták feljegyzése a 2a lapon kezdődik. A regestákat időrendjük alapján számoztam. Ezek a számok állanak
minden regesta élén, de az eredetiben ily számozás hiányzik.
Szintúgy számoz tam, függetlenül a registrum címlapjától,
a hitelezőket is legkorábbi regestáik időrendjében.
Kűlőn
hitelezőnek számítottam
azokat a hitelezői egyesüléseket,
amikor két vagy több hitelező együttesen jelentkezik a regestaban.
Ezért számítottam
egy-egy
hitelezőnek
(özv.)
soproni Jakabnét vejeível együtt, valamint graetzi Hendelt
nagynénjével Tenbellel együtt. A registrumban
szereplő hitelezők száma így 7;), a regestúké
pedig 436 (1~70, 71a,
71b, 72~435). A következőkben
adom a registrurn feljegyzéseinek lapok szerint való eloszlását,
mely összeúllításban
a dűlt betűvel nyomtatott hitelezőnevek azok, amelyek az
illető regestalap felirataként szerepelnek , a zárjelek közötti
hitelezőnevek
pedig oly hitclezőkéi.
ak iket más hitelező
regestalapjára
jegyeztek fel. A hitelezök
nevei előtt álló
számok
ahitelezök
sorszúmai, a nevek után következö számok pedig az ott feljegyzett rcgesták
sorszámai.
Egyebekben utalok még azokra a megjegyzésekre,
amelyeket m mden egyes hitelező regestalapja közzétételéhez fűztern.
2a.
3. Jocot. jud von
i2. (Jacob Kolrnan

Oten 1 4, 12, 38, 51, 47, 7, 13.
und Todres)
425.
2b.

~. Jaco h

v.

Ofcn

25. 30, 59.

67, 46, 71a,

77, 83, 85,
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3a.
v. Of'en u. Lewbman ] 101.
v. Of'en 113, 133, 1'5O, 151, 17'0, 171.

22. (Jacob
s. Jacob

3b.
3.
il7.
;{.
42.

Jacob
v. Ofen 176, 183, 193.
(Jacob v. Ofcn u. Muschel)
194.
Jacob
v. Of'en 2'02, 212, 217.
(Jacob
judin
v. OJen) 2,40, 24f).
4a.

42. (Jacob judin v. Of'eu] 266.
sr. (Er-ben d. Jacob v. Ofen) 351.
54.
&5.
68.
54.
68.
54.
7!.
54.

(Jacob d. Maisterl
sun) 364, 3&8.
(Jacob d. Jacob v. Ofen sun) 397. 401.
(Henndlcin
v. Odcnburg}
404, 408.
(Jacob aus d. Neustat)
413.
(Hendl v. Odenburg) 41&.
(Jacob d. Jac. v. Ofen a iden] 41i.
(Vischicin)
418.
((Jacob
aus d. Neustat)
421, 424.
4b.

6. Joseph
71. Visch/

jud des Jacob
jud 42'6.

juden

bruder

von

O/en

Il. 16, 19.

őa és 5b üresek.
Ila.
4. Ali lsscrl jud von Sand Merttenperq
und sein eriben
5. (Alt. Isscrl v. SMp. u. jung Isserl v. Pruck) 11.
4. Alt lsscrl V. S~fp. 15, 17, 31, 23.

lll.

5, 6.

6b.
4. Alt

Isserl

v. SMp.

29, 21. 53, 36, 41, 62, 57.
7a.

4. Alt Isserl

v. S.Mp. &6, 72, 73,
7b, 8a

75, 111.

és 8b üresek.
9a.

2. Gádi jud Salomons
sun von der Eysnin
3, 14, 22, 24, 33. 00, 70, 7lb, 7·!,

Stat

und sein erben lill

gb, 10a és 10b üresek.
lIa.
8. Jung
Monumcnla

l sserl jud von Pruck
Hunoariae

l udaica. IV.

und sein erben

V 45, 20, 2&, 'Ji7, 40.
U .
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Ub

üres.
12a.

40. Jung

Leb

von

der Neunsiat

VI 2:28, 229, 230.

12b üres.
13a.
23. Aaron

jud 381, 387.
13:b.

10. Aserl jud 1455 38.5, 384.
23. (Aaron) 392.
10. Aserl UO.
14a.
10. Aserl

jud

und

sein

erben

VI 48, 49, 60, 69, rs, 86, 112.

Hb.
10. Aserl

94, 95, 100, 102, 103, 134, 13ó, 136.
15a.

10. Aserl 152, 153, 159.
32. [Aserl u. Aaron sein swager)
163.
IQ. Aserl 165, 166, 167, 177, 184.
ló·b.
10. Asel'l

211, 213, 214, 218, 231,241,

242,24.5,

247, 256, 258.

16a.
10. Aserl 259, 263, 268, 276, 278, 282, 286, 287, 288, 291, 301.
46. (Nachaym d. Aserl knecht) 303.
10. Aserl 306, 30i, 391.
16b.
10. Aserl 308, 309, 310, 314, 316, 322,
341, 356, 3,52, 353, 354, 361.

324, 325, 326, 327, 330,

1 ia.

9. Lewbman

jud

9. Lewbrnau

82, 89, 90, 97, 114, 121, 122, 143.

VII

42, 43, 50, 58, 54, 56, i9, 84, 87.
17b.

18a.
28. (Lewbrnan
u, jung Musch v. Tirna)
27. Jung Muscb von Tirna 197.
18b üres,

144.
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19a.
VIlI

1. Item jung Musch des allen
1, 8, 9, IQ, 34, 2, 52.

Muschen

ayden

und

sein

eriben

19b.
1. J'ung Musch

d. allen

Muschen

ayden

210.

20a üres.
20b.
41. Lazar jud 232.
61. Salomon
des Isserl

sun

383.

21a és 21b üresek.
22a.
7. lsstl

von

Búduieis

und

sein

eriben

IX 39, 18,44, 28,3·2,35,37.

22b.
7. Isserl v. Budweis
312, 319, 331, 342.

93, 123, 124, 125, 164, 178, 180, 219, 298,

23a.
53. (Jaclin
56. Wolffel

oder Tesslabe ju{)in)
jud 370, 374.

362.

23b, 24a és 24b üresek.
25a.
12. Musch
106, 118, 16O.

jud von Pret

und sein geeriben

Z5b.
12. Musch v. Prel 168, 179, 185.
39. (Muschlin judin von P.red) 215.
12. Musch' v. Pret 220, 225.
26a és 26b üresek.
27a.
13. Lanng

Issrl

jud

und

sein

erben

Xl 64.

27b üres.
28a.
59. Juda

maister

380.
28b üres.
Wb, 31a és 31b üresek.

X 61, 63, 92, 104, 105,
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29a.
ll. Eysel

jud

van

der Newnslal

und

sein

erben

65.

29b üres.
30a.
14. Hetscttel

jud

von

der Newnsla:t

und

sein

erben

XIII

68.

32a.
15. Hosehel

jud

dez Eysack

juden

aydem

zu Prespurg

Xl ll lo 76.

3<2b, 33a, 33b, 34a, 34b, 35a és 35b üresek.
36a.
16.
36.
10.
23.
10.

Zellel jud von Marpurkch
XlIII SO, 126.
(Zcllel judin v. Marpurkch)
190.
Aserl jud 395.
{Aaron d. Aserl swager) 402.
Aserl 419, 422.
36.b, 37a, 3'i1b, 38a és 38b üresek.1")
39a.

17.
29.
17.
67.

Prennlel jud von Prespurg
XV 81, l15.
(Henndel) 145.
Prenntel
88, 302, 317.
(Jacob jud Prenntleíns
aiden) 403.
39b, 40a

és 40b üresek.
41a.

18. Jekel
35. Aron

jud
jud

der juden fleischakel
von Marpurg
188.

XVI

91.

41b.
75. Musch

jud

435.
42"

19. Hetuuiel

judin

XXIIlIo

96.
4.21:

58. Leser

jud

375.
43a.

20. Jaklin ,von Odenourg
und ir aidetn XVI 304, 323, 338.
52. (Mörkl der Jaklin v. Odenburg sun) 357, 399.

1") Későbben
jegyzéseket

a 36b, 37a és 37b lapokra

vezettek.

kertekre

vonatkozó

fel-
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69. (:',1 er ch el und Eysagk)
70. (Juda) 414, 4'23.

406.

43b üres.
44a.
20. Jákelein'O)
judin van Odenburg
147, 181, 191, 198, 199, 200. 204, 207.

und

ir aydem

XVll

98, IH,

44b.
20. Jeidein judin v. Odenbuerg etc. 226, 234, 235, 236, 248.
43. (Jung Jakel der Jeldein v. Odenhurg sun) 249.
20. Jekleiu judin etc. 250, 252, 253, 255, 257, 274, 293.
45a.
21. Hetidel
von Grecz Teubl
116, 117, 119, 127, 128, 337.

judin

sein

pas

XXVo

99, 108, 107,

45b.
21. Hendelu.

Teube~ 129,130,

137, 138, 148, 154, 155,156,157,333.

4~a.
23. [Aaron
21. Hendel

jude} XXVlo
109, 16l.
u. Teuhel 172, 173, 174, 175, 192,195, 205,206,332,346.
46b.

21.
271, 279,
45.
21.

Hendel u.
285, 283,
(Jacob v.
Hendel u.

Teubel 2()8, 227, 238, 243, 239, 244, 264, 265, 267,
284, 289, 295.
Odenburg 300, 305.
Teubel 334.
-

47a.

24. [Abrahum
von Teben]
(und Dyna sein hausfrau]
110, 203, 221, 223, 269.
21. Hendel u. Teube!. 348, 360, 365, 379, 389.
64. ,(Hendlin judin vors Greez) 396.
66. (Muschlein des Hendelv.
Grecz aydem) 398, 409.

XXVIlo

47b üres.
48a.
25. "Joseph

judin

von

Teben

2821)

120, 142, 237.

'0) H.kelein szó után még a feljegyzés 'alkalmával ismét törölt
szóként "Wolifel", a XVII. szám előtt pedig ugyanígy XXV Irva.
21) Az eredetiben is arabs számjegyekkel
Irva.
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48b, 49a és 49b üresek.
Ma.

26. Leb jud
261, 270, 272.

[291")

XVl/[

131, 139, 132, 15'8, 201, 216, 222, 260,

eos.
26.
49.
26.
50.
49.

Leb 290, 292, 294, 321, 329.
(Leb und Jacob d. Maisterl sun) 343.
Leb 347.
(Leb und Musehel v. Rakenspurg]
350.
{Leb und Jacob d. Maisterl sun) 349.
zo. Leb 366, 369.
GO. (Joseph
des Leb sun) 382.
51a.

bllrg)

55. (Jncoh
367.

genant

Pawr

v. d. Neustat

u. Muschel

v. Herczogen-

51b, 52a és 52b üresek.
53a.
XVIllI

27. Jung Muschel von Tirna dez Jacob van Gjen. swager
140, 162, 224, 233, 251, 264, 262, 277, 280, 281, 299.

[30J21)

53b.
27. Jung

Muschel

v. Tirna

36.3.

Ma

és 54b

Joseph

sun

üresek,

55a.
30. Húsckel

juden

von

T'eben

[31oF1)

146, 169.

őőb üres.
56a.
G2. tuouo«

jud

388, 393, 400, 411.
5&b üres.
57a

31. Abr ahatn von

der Ensneinstat

57h üres, 58a

jelek

") Az eredetiben
kőzőttiex pedig
") A kiszak ított

320")

és 58b k iszakítva,

149.
59a üres.")

is a rubs számjegyekkel
irva
törölve).
lap .kétségtelenűl üres volt.

(a szögletes

záró-

ELOSZO

XXIII

59b.
33. Sundl der alt mesner 330")
73. "'mg Aserl anno 72") 431.
74. Wolffel
judin 432.

182, 196, 275.

BOa üres.
GOb.
34.
47.
34.
47.

Musch von Rok espurq 340") 186, 187, 189, 318.
(~achaim
der juden Ileischaker ] 335.
Muscn v, Rakespurg
339, 344, 355.
(Nacha.im] 358.
61a és 61 b üresek.
62a.

38. Hem/el jlld d ez jungcn Muscheti
JI/den siin XXII
311, 31:\, :115, :1~O, 328, 3-10, 359, 371, 372. 407.

209,296,297,

62-b üres.
63a.
44. Sunda
48. Jacob

jud XXllI
273.
jud von Passaui

336, 345, 378. 412, 415. 420.
63b.

57. Aseltel von der Eysnenstat
373. 376, 37i, 386, 390, 405.
48. Jacob [u d von Passaw 427, 428, 429, 430, 433, 434.
64a.
63. Hénndlin

judin

von

Gulicz

XXIIII

394.

A regestálc
közzététele a zsídókra
nezo telekkönyvi
adutoknak első része (1Ii-310). Miként ennek a résznek
a címe is mutatja, itt nemcsak a regestakat és a regestakra
vonatkozó birtoklapos feljegyzéseket tettem közzé, hanem
a zsidórcgistrumban,
vagvis regestalt kővetelésekkel, szereplő hitelezökre
vonatkozó minden egyéb telekkönyvi feljegyzést is a szükséges magyarázatok kal és utalásokkal
együtt. Mindezt a kiegészítést a regesták jegyzeteibe foglaltam, valamint a regesták rninden csoportja végén adott
magyarázatok jegyzeteibe, úgyhogy ebben a részben össze'lj Az eredetiben

is arabs

számjegyekkel

Írva.

XXIV

OKLEVf:LTAR

foglaltam

a zsidóregistrumban

telekkönyvi

adatait.

ban nem szereplő
ugyanazon
rész

elvek

gyanánt

vagyis

vonatkozó

a zsidóutca

azok fényképmásolataival
telekkönyvi
nyilvántartás
szomszédos

feljegyzéseit
udom
Ezt követi befejező
telekkönyvi
teljes

adatok

birtoklapjai

együtt,
azután
a zsidóutcához
a
ideje alatt hozzávásárolt
s evvel
házak

és házrészek

érintő feljegyzései.
s végül
és Mária királynétöl
eladományozott
adatait

a zsidóregistrum-

házainak

zsidókat

zsidóutca

összes

hitelezők

részben

hitelezők
telekkönyvi
szerintí
beosztásban.

a zsidóu teára

összesítése,

az utcával

sz ereplő

A következő

kiegészítö

birtoklapja

inak

az 1526. évben eladult
zsidó utcai házaknak
u

jegyzéke.

A többi

városkönyv
feljegyzéseinek
közzétételére
nincs
különösebb
megjegyezni
valóm azokon
a rnagvarúzntokon
kívül, amelyek
olvashatók
minden
városkőnyvkivonat
elején.
A végrendeletkönyv
végrendeleteinek
a városkőnyvi
feljegyzések
között közzétett
49 kivonatát
itt 14 olyan
rendeletkivonattaI
egészítem
ki, amelyekben
zsidókról
általánosságban
esik szó, s így a kötet szövegrészéböl

végcsak
tör-

tént kihagyásuk
ugyanannak
az elvi álláspontnak
a követése, amelyet elfoglaltam
a kőz z étételbő! k iz árt okleveleknél.
1.

1443 október 1 (am crtng nach sand Miachaelstag
anno d. etc. XLIII0):
Hanns Loutlerhofcr...
Item so schaff ich me iner lichen ha usfraun Elsen mein haus ... und daz ist fre)' und ledig yor jude n
und vor kristen, ausgenómen
das daz hnus dint jerlichen in das
spital
zu Sand
Lasla
auf sanct Michelstag
:3 II () (Pr. ;rest.
XLVIII).'")

23) Ebiben az esetben nagvon
is indokolt "olt annak a hangsúlyoaása, hogya
hagyományozott
(ilunoutcai : Sb Hb) ·ház a k ónház
örökbérén kívül tehermentes
volt, mert "olt végrendelkezőnek
hasonnevű rokona, aki 1438-1448
k őzt ötször zálogosított
el szin+én dunautcai házakat .különbözö
zsidó hitelezőkuek,
így H38·0lan a Sh 7(',a
szárnút két szöllövel (Sb H(13a és !IH'le)
egvütt Musch <'5 Lewbmn n
zsidóknak ,(v. ö. 144. reg. jegyzetét a 255. oldalon), azután !-tH-ben
a Sb 84]l szárnút Lcwibmannak (122. reg. 163. old.), 1445-hen és 1441\ban ugyana.zt a házat a Sb lo-!/lc szöllővel együtt és 1448·ban e sz öllö
nélkül Lebnek (216.. 222. és 292. sz. reg, 245-248.
uld.I. Maga a \'ég-
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2.
14-J6 auyusztus
ll, (3.111 suntag yor unser fra.ucntag
etc. XLV\-Io): Gaspar Ventur ... Daruneh hal
gueter . .. gcschaft
seiner hausfraun
geHer damil zu bczaln, so er ainern
judcn ader ohristen
(u. o. LVII).

Anna
ycdcu

CT

n ssumpcion.is u. d.
ali sein hab und

vo r meuickleich,
dic
sdnJ\dig
ist, cs spi!1

3.
1458 február li (n:n san d Dorothectag
a.d.
etc. LVIIIvo):
Itcm
vermerkeht
was
V/rich Vsman
verschaffr-u
hat deru Gili,; V-SIII:ln
seinem bruedcr...
Hem V. V. hat bekant.
das im sein bruder
hat gehhen...
6 guldein,
das er in aus den jutlen gelost hat
(u. o. 96).
4.

1461 december
7 (am montag
an [recte nach 1 sand Niclastag
a. d.
MoCCCCoLXI):
Kas pur
Atll cr (Sb: Adlat ) ...
und schafT ir (rneinem wcib Warharu)
ain .se i dc in s gultcr und ain silbcrgűrtel,
dy
sol S)' Ibsen aus den jude n, da ir wol wissen umh ist (u. o. 111).
5.
1471 július 27 (am erichtag
Mert Loischel ... Hem er
dcnfro cin hal ben gulden,
ain gulden genomen
hatt

nach sand Bartnolmetag
a. etc. L\:XII:
ist auch . schuldig ... deru Michcl Schawan cr mit sumbt .dem M ichel "on judeu
und nicht mer etc. (u. o. 151).
6.

1478 május 8 -(,feria 2.a prox. post festum sancti Erasmj
mart. a. etc.
septuagcsimo
o cta vo}: Dor oth e dcs stattics
Paer liausirau ...
Item ich schaff die zwaytail in Pfaffen meinem hauswirdt
:-'Iathesen ains yedn
tails die helfTt und meinem
sun Bureharten
die
ander helff't, das wir mit sampler
han-d zuwegen bracht,
ohauff t
und erh~cliglt haben von ens ten und von judeu (u. o. PG).")
rendelkczö
mint "Hans
Lauttcrhof'cr
der [utujcr"
fele ségé vel egyíitt
1438.fuan Glhlhmk adósa, akinek leköti a Sb 22!lb sz. szöl!öt (22. és
2-4. sz .. reg. 122. old.) .. -\ két Lautterhofer
már 1435-be11 "ül" a Dunautcában,
v. Ö. az éu Városi Adó;<Ís (Pozsony
1900) c. munkárn
(if).
oldalát.
96/ild

~') A két telek
számú szöllejc.

a Sz. Pfaff Sai/er
Wcige/
ncvű
A \l6/1c szúmú szöllöt a házaspár

dülö \lG/Ic és
1468·ban sze-

rezte meg Weinbachter
Jorig hagyatékából,
aki végrendeletének
tanusága szerint
(v. ö. 354) ez a telek 1467 sZ!eptemberhaválban
még 30
(helyesen
azonban
31) magyar
fOl'int k övetelús biztosítására
el volt
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7.

1481 december
27 (ansand
Johanstng
nach weinachten ... M ecce
und in dcm LXXX secundo}:
Marqaretlia
des Thoman
Wochilluer
hausirau, .. Item rner schaff ich ain Romfart,
dj s011 er (mein
hauswirt]
ausr iohten mit dem, das ich im lass, und alle geltschuld
und geller .sol er betzalen
und eutr ichtcn, er wer under
juden oder under crislen
(u. o. 191-192).
8.
1487 augusztus
31 (gcschc'hn zu Prespurg des freitags vor sand Giligeatag . ,. tausant vierhundert
und in dern siben und aehtzigisten
jaren}: Ich Philipp Sioart z ínworier der stat zu Tyrna ... ,bekenn , ..
be)' rneincr
treun an aids stat, das ich nyemands
i:na],[er wclt,
juden nocht cris1en, schuldig pin, vil n ooh wenig (u. o. 21.:;),
9.
149,í július 13 (in die sancte Margnrete
virg. a, d. M CCCC LXXXX
quarto):
Auoustiti Mi{3hulber ... Wann
ich kain schuld gelassen
hah, hin auch nymants
nichts
schuldig,
wcdor
me-inem brudcr,
noch an dcrcu mcnschcn,
cristcn noch ju de n, das bekenn ich kraft
ditz s briols wisscnlioh all'f mcin gut gcwis'Scn UIH\ letzte hinfart
(u. 0, 258-25n),
10
149,; st cpt embct 13 (am ncchsten
samstag
nach unser lichen frauculag nativitntis
nach Cristi gepurt vierzohenhundert
und in dern
vier und r.euntz igisten
jare] : Barbara
Hansen
Crássels se/igen
ydasne
witi/J."
Schaff ich zu ainer besserung
seiner
(rncines
suns Hansen
seligen)
gclassen
hausfraucn,
meiner schnum
und
irm kind z weri guldcn und ain gewant,
das uritter
den ju dcn
fl<'stnnrlenist,
das ich aus in erlőst hab (II. o. 250).
ll.

H97

Iloocmbcr 22 (in die sancte Cecilie virg. a. etc. (7): Paul Ochs , , .
Item ich bek enn auch bey me:inem gewissen, das ich ausser halb
mc in s geschefts nycmn n ds schuldig bin, wcder cr isten noch juden
(u. o. 263),

zá logosüvn
Visohl zsidónak
(v, Ö. a 418, sz. reg, 305. old.}, Fentiek
alapján
kétségtelen,
hogy ezt a tartozást
Paerék törlesztették
a szőllő
meg.,-étele nrk nlrnával. A rná sik szőllöt ugyancsak
Weinbachter
k ötőtte
le 14(i3-IJ..~na k ór-háznak 200 aranyforint
járadékvélel
fejében.
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12.
1498 július 6 (an frcytag
nach sand Vlricnstag
a. d. etc. 98): Hans
Saurasch. .. Hem ich bekenn
auch bey meinem
guten ~tmissen
und auf mein letzte hinfarI,
das ich alJ mein tag van kainem
juden nicht cntnomen
hnb, noch kainem juden scbuldig hin, dess
ich got meinem
hymlischen
vatter danck sage, das er mich vorin behut hal (u. '0. 280).
13.
1502 március
14 (am monlag nach dem sornag judica in der vasten
a. d. ele. quingantesimo
secundu}: Peter Kreytz ...
Hem ich red
und bekenn
bey meinern gewissen,
das ich kainem judert nichts
schuldig bin, we der wenig noch vil, wed er gelihen gelt noch auf
gesetzte pfand (u. o. 285 J.
14.
1503 szeptember
24 (am suntag nach
Malhej
apli a. d. Vc und im
dr itten jure): Jacob Winckler ... Hem clarnach schaff ich meiner
hausfrauen
Anna alle mein guter ... doch in soleher mass, dass
mein hausfrau
Anna von den egenanlen
gutern ausrichten
und
bczaín sol alle bcwcistc gcltschult cristen und juden (u. o. 292).

A zsidókat
általánosságban
megemlítő ily feljegyzéilletve számadástételeket
találunk
a városi Nagy
Szárnadókönyvben
is, egy városk önyvben, amelybe a számadással
tartozó önkormányzati
tisztviselők
(kamarások,
adószedők, harmincadosok)
végelszámolásait
jegyezték fel,
és amelynek egyik utolsó lapján más 14. századi feIjegyzéssel együtt találtam az Oklevelek közt közzétett 1386-1388.
évi másolatot (15-16). E szárnadáskivonatok
egyikét közzétettem a kamaraszámadások
tételei közt a 392. lap. 1. jegyzetében, a többi említés a következő:
seket,

Wolfgang
Prawn gaber Caspar sein schreiber
anno sextujesimo
septimo
(1467).
PargeIt mitsambt
der juden gelt facit 28 fl: 6 {3 18
Szk\'. 122.
Vermerkt
das inne mcn der dritten gab in anno sexagesimo
septimo (1467) ... und ist qc scbchen am pfinstag in der Das/en Dor oculj
anno dom ini sexcsjesirno
octaDo (1468 március
17).
Enphanqen
ausserhnlb
der gab:
... von Jacob jud Don Passaw facit 10 fl. Szkv. 129.
Hanns Kochoim
dr eisk er zu Kerlburq
(Or oszvár) H53o.
ö.
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Expositorum:
Darnach hat er uerraitt an ainer zete/ ausgangen
weig Kunigsue/der
und Albreclit
dem Gai/sam von
wegen zu O/en 10 fl auri. Szkv. 242.

lion hern Luddes Jorg juden

Végül kedves kötelességemet teljesítem, amikor hálás
köszönetemet fejezem ki dr. Schmidt Henrik szegedi egyetemi tanár úrnak a glossarium sz íves átnézéséért
és ennek
kapcsán adott nagybecsű és nagyon értékes útmutatásaiért.
továbbá dr. Faust Ovidius levéltári igazgató úrnak és Mergl
Ernesztina kisasszony levéltári tisztviselőnőnek a Zsidóu tea
telekkönyvi lapjai fényképeinek készséges és önzetlen elkészítéséért s végül Mandl Bernát igazgató úrnak a zsidónevek szakszerű magyarázatáért.
Budapest,

1937. évi december havában.
Kooáts Ferenc.

BEVEZETÉS
forrásainak legfontosabbjai és legA gnzdaságtörténet
Ianulságosabbjai
azok, amelyek mennyiségi adatokra vonatkoznak és adatmennyiségeket
tartalmaznak. Ez az állítás nem szójáték,
sem szellemeskedés. Minden gazdasági
tevékenységnek ugyanis egyetlen célja, hogy kifejtésével
birtokába helyezkedjünk azoknak az anyagi eszközöknek,.
amelyek múlhatatlanul
szükségesek a mindenkori
társadalmi kultúrszintnek megfelelő egyéni és faji lét fenntartására. Amikor feltárni k ívánjuk e kérdésnek a multban sikeresen végbement megoldását, kutatván a gazdálkodás lefolytatásának
történetét,
akkor kétségtelen, hogy erre a
vállalkozásra elsősorban - amennyiben olyanokkal rendelkezünk - azokat az adatokat kell felkutatnunk és felhasználnunk, amelyek gazdálkodó emberek elhelyezkedésére és
együttélésére, javak termelésére és fogyasztására,
segédeszközök és berendezések megteremtésére és használatára,
emberi munka alkalmazására
és kifejtésére, pénz forgalmára és felhalmozására, értékek meghatározására
és cseréjére, mint megannyi, mennyiségekkel kifejezhető és kifeje-zendő, jelenségekre vonatkoznak, vagyis amelyek mennyiségi adatok s amelyek egyúttal oly mennyiségben állanak
rendelkezésünkre,
hogy egyrészt elkerülhessük az elszigetelt, egyedi és egyszeri adatok felhasználásával járó hibákat,
másrészt pedig világos képet alkothassunk magunknak agazdasági tevékenység mennyiségi s így egyúttal a létfenn-tartás megoldásának
mmosegi eredményéről.
Nem elég,
hogy megtudjuk. hogy valamikor valahol búzát termeltek,
de meg kell tudnunk, hacsak lehet, hogy általános és viszonylagos értelemben véve mennyi búzát hányan és hány
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ember
(háztartás)
számára
termeltek
s hogy mily szerep,
mily fontosság
jutott ennek a termelésnek
a gazdasági
végcél elérése szcmpontjából,
Nem elég, hogy megtudjuk,
hogy
valamikor
mily árukkal
hol és hová k ereskedtüuk,
dc meg
kell tudnunk,
hacsak
lehet, hogy mily rninöségű
és rncnynyiségű volt az az árufolyarn.
amely
két vidék, vagy két
ország, vagy
időszakosan,

két világrész
közt hömpölygött
állandóan
vagy
s hogy meanyivel
járult
hoz zú ez az áru-

folyam
az egymással
kereskedő
társadalmak
eredményének
biztosításához
és fokozásúhoz.
A ké.sőközépkorban,

a

fejlett

gazdálkodása

vúrosgazdasúg

korában,

amelyben
oly fontos
szerep
jutolt
hazánknak
a kőz épeurópai
korai kapitalizmus
kialakulása
és megizmosodása
körül,") a zsidóság gazdaságtörténetének
mcnnyiségi
adatai
elsösorban,
szintc
kizárólagosan,
pénzösszegek.
E pénzösszegek nagyobbára
z sidó hitelezöknek
járó pénzkövetelések

összegel.

követelésekröl
hácsi vészig
állított
számban
elterjedt
az ilyen

Egészen
bizonyos,
hogy sok ezer volt az ily
a 14. század
második
felétől kezdve
a moterjedő
idő alatt magyarországi
adósok tól ki-

oklevelek

száma,')

maradtak
szokásnak
okleveleket

fenn

amelyek

azonban

rendkívül

gyér

napjainkra

annak
az általánosan
kővetkeztében, hogy megsemmisítették
a tartozás
kiegyenlítése
alkalmával.

') V. ö. ,.A magyar
arany
világtörténelmi
jelenlősége
és kereskedelmi
összckőttctésciuk
a Xyuga tta
a k űzópko rban"
(Történeti
Si cml c 1n22,
évfolyarn.
104-143)
és ,.I'orakapitalisztikus
gaulasági
"{,lsflg Mngyarországbn n 1. ~[úty'lS k irúly uralkodása
elején" cimü
értck czr-scimct, utóbhit a sajtó alatt lévő Mahler Ed e-Emlékkotujobcn,
továbbá
Led ercr Emma .. -\ középkori
pénzüzletek
története
Magyar-országon (1000[IJ-14á8). Budapest
1932 c. munkúnak
második-hatodik
fejezetében
k ivo na to lt és idézell
Iurrásnuvugot,
amely lllcguünti
szcrzőnck
téves
Ietf'ogúsút
a korni
kapitalizmusnak
nemlétezéséről
a köz épkorban
(u. o. 11). Az, amit szerző ,.fejlett pénzgnzdasúgnak'
neí

nem más, mint kor a i knpitnlizmus.
') Nem számítva
azokat
a tartozásokat,
amelyekről
nem állítottak ki szabályszerű
okleveleket,
hanem amelyeket
az adósok papírszeleteken
("auf ced eln" itt 415, 41i stb.) ismertek el, vagy amelyeket
hatósúg
vagy hitclezök
(váro s-j k önyvekbe
("in
al/Cll
oder
neuerr
bueclicrc n'
u. o.) vagy lajstromokba
("auf
reqisteren'
u. o.) jegyeztek
fel.
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Hiányos és hibás képet alkotnánk magunknak
a magyarországi zsidók későközépkori
kereseti viszonyairól,
ha az
eddig megismert és közzétett hetvenöt adóslevél adatai alapján vázolnók pénzkereskedelmi
tevékenységüket.
Kétségtelen, hogy szószerint áll a magyarországi
zsidóságra az,
amit Neumatui'í mond a németországiról,
vagyis, hogy a
zsidóság
a késöközé pkorban
nálunk
is főleg kölcsönadásból
élt. Ezt azonban
nem bizonyítják
kellőképen
a fennmaradt oklevelek, de annál inkább és meggyőzően a
pozsonyi városkőnyvek
valóságosan
tömeges feljegyzései.']
Csakis ezeknek a feljegyzéseknek
vizsgálata alapján alkothatunk magunknak
megbízható képet a pozsonyi zsidóság
típikus
példájából
a magyarországi
zsidóság gazdasági
helyzetéről és kereseti viszonyairól,
csakis ezeknek a feljegyzéseknek elemzése kapcsán értékelhetjuk kellőképen a
fennmaradt
okleveles anyagot is.
Nem tartom feladatomnak.
hogy részletesen kutassam
fel és kimerítően adjam elő a pozsonyi zsidóság későközépkori gazdaságtörténetét.
Itt, egy oklevélkiadás
kötet je bevezetésében, csak kiegészíteni és összefoglalni k ívánoru azt
a magyarázatot,
amelyet adtam a városkönyvi
feljegyzéseknek több mint nyolcszáz
felvilágosító
jegyzetében. Az
okleveles anyag vizsgálatát
különösen
két kérdéscsoport
irányában kívánom kíegész íteni. A kérdések egyik csoportja
vonatkozik a pozsonyi zsidótelep ("ghetto") helyének s a
telepen élt zsidóság háztartásai
és lélekszámának
meghatározására,
a másik a zsidó pénzkereskedelem
egyes ágaira
(ügyleteire) s e kereskedelem
méltalására
a zsidókereset
szempontjaból egyfelől, valamint a keresztény lakosság gazdasági viszonyaira gyakorolt hatása szempontjából
másfelől.
3) V. Ö. f'ejtegetéseimet
a [{[ebelsberg-Emlékkönyvben
(Budapest
1925) közz étett és nA pozsonyi
zsidókönyvtöredék
1498-1&0:3" c. értek ezésernhen
(S:U-346),
és Neumann
munk ájának idézetér ott 340.
t) Az e kötetben
közzétett
városkönyvi
feljegyzések
száma 1649,
amelyek
javarésze.
1203, a telekkönyvi
feljegyzések re jut. Ezekből
azonban
le kell vonni 435 feljegyzést,
amely megismétli
a birtoklapokon a regestákat,
illetve azokra hivatkozik,
úgyhogy a számbavehető
feljegyzések
száma 1214, a telekkönyvi
feljegyzéseké
pedig 766.
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oly kérdéscsoportok.

amelyekre

való felelés

megnyitja

az utat a magyarországi
későközépkori
zsidóság gazdasági
helyzetének
és gazdasági
szerepének
megértésére
anélkül,
hogy most már feleslegessé
válnék belterjesebb
és mélyebben szántó kutatások
lefolytatása,
amelyeknek
közzététele
azonban
nem e helyre való.
A magyarországi
zsidótelepek
nagyságának
s az azokb-in
élt zsidóság lélekszámának
kérdésével első ízben és kimerítöcn

Kohn Sámuel foglalkozott,

aki e kérdésnek
szentelte úttörő
munkájának
egyik függeléket.")
Ö egykorú
tudósításokból
levont következtetések
alapján
Buda
zsidóságának
lélekszámát közvetlenül
a mohácsi
vész előtt háromezerre
teszi,
Sopron zsidóságáét
pedig a soproni tanácsnak
egykorú beadványa
alapján
ötszázra.")
Arra,
hogy
ezek a számok
mennyire

túlzotlan

nagyok

és nagyságuk

mennyire

nem

') Kohn S. A zsidók története Magyarországon
1. (Budapest 1884.),
XI. függelék:
Magyarország
zsidó k özségeinek
s a magyarországi
zsidóságnak
létszáma
a mohácsi vész előtt. (393-397.
1.)
6) Az újabb kutatások
nyomán
helyeshítendők
azok a számadatok,
amelyeket
Kohn a későközépkori
hazai zsidóság
lélekszámúnak [approximativ]
kiszámításánál
használt
fel. Ez áll mindenck elött
a budai zsidóság
szúmviszonyaira,
arra az olasz tudósításra,
hogy a
zsidók Budán
(a mai várban)
a városnak
egy negyedrészét
Ioglalták
el (helyes': egy városnegyedet.
amely nem negyedrésze
a város területének
vagy telkei számának Il. továbbá,
hogy Budáról
a törökök
2500 zsidót hurcoltak
el. Vonatkozik ez a soproni adat idézetére is, mert
a városi tanács
idézett beadványa
nem 1527-ben, de 1528-ban kelt,
abban nem négyszáz
zsidót említ a tanács, de "uber vierdalbhunderl
juden alt und jung", vagyis több, mint 350-et. V. ö.
MHJ 1. 393.
lapján közzétett
oklevél szővegét.
Helyesbítendö
továbbá
Kotinnalc az

a

az érvelése, hogy úgy értendő a soproni
l:Jnács jelentése
a zsidók 16
házáról
(most MHJ. 1. 343), hogy "itt a ház-on több közös udvarral
bíró házat, házcsoportot
kell érteni" (i. m. 395), mert az oklevél "area"
és "curia" szavai a zsidóknak
eredetileg négyben megállapított
házaira
vonatkoznak.
Ennyit, vagyis négy házat vagy telket (area) vagy udvart
(curia)
bírhallak
jogszerűen
a zsidók
Sopronban,
akik
azonban
exodusuk
előtt tényleg 16 házban
laklak. Ha egyesek a 16 ház közül
"házcsoportok"
leltek volna,
úgy ezt a k őrűlményt
feltétlenül
kiemelte volna a soproni
tanács, amely a lehető legrikítóblb
sxínekben
iparkodott
festeni
a zsidók
nagy
számának
és uzsoráskodásuknak
következményeit.
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felelhet meg a történeti valóságnak, ráeszmélünk akkor, ha
összevetjük azokat Buda és Sopron keresztény lakosságanak a sz ámúval
és megállapít juk, hogy Kolui számításainak helyessége esetében mily nagy lett volna ezekben a
városokban a zsidóság későközépkori számaránya.
A középkor végén Buda őssznépességét
legfeljebb 8000 főre becsülhetjük,7)
Sopronét pedig szintén legfeljebb 3500 fő'1 V. ü. Sulamo n Ferenc. Budapest története II. (Budapest 1885).
555. A nyolccz rcs számhoz olyképen
jut Salamon,
hogy f'elt ételezi,
hogy a török hódoltsúg clött annyi húz állt Budán (a Várban l}, mint
.uiu-nnvit
s z.unluivottck
Budavár
visszafoglalása
utún.
Ez időtájt,
yagyis 16t\7-hen "a k ir ályi várnt és templomokat
oda ncm szám ítván" ... "egy részletes térképen 388 házat vagy háztelket szárnlúlunk."
1851-bcn ug~'an az i. 111, f'en ti helyén
közölt adatok
szcrint Budán
(a Várban) 228 ház állt csak a k irályi palotával
együtt,
Budavár
lakossága pedig a katonasággal
együtt 1850-hen 5000 fő volt. A közép.
k orban, amikor állítólag 160 házzal több állt Budán, mint 1851-be'1,
véleménye szerint "a lelkek számát nem tehetjük
töibbre 8{){){)léleknéll"(1 1). Összehasonlításul:
Pozsony
belterületén
(a városralakon
belül, ami megfelel a budai várnnk ) a tclekk önyv szcrkcsztésc
idejéLen állt 176 polgárház,
k örülbelül
30 más
épület (kiráűyí, városi
háznk, egyházi javadalmas
épületek, templomok,
lakolt várostornyok
stb.}, s végül a Zsidóutcában
(a zsiuagógúva! együtt) 13 ház. A polgári háztnrtások
száma volt 1435-ben 332, 1452-ben pedig 351, a zsidó
háztartások
száma 27, ill. 33, s az egyéb épüjetekben
lakó személyek
(világi papok, szerzetesek, apúcák, városi szolgaszemélyzet,
zsoldosok
stb.) számát mindkét
időpontban
200-ra becsülöm.
Nagyon magas
átlagképen
egy háztartásra 5 és 7 személyt számítva, élt 1435-bcn polgári keresztény háztartásokban
1660, egyéb kercsztény
200, zsidó l8\),
összesen 204\), 1452-ben polgári keresztény húztartásokbnn
1755. egyéb
keresztény
200 és zsidó 231, ősszesen 211\6 személy. Egészben "agy
rl'szllen lakás céljaira szolgáló egy épületre (amclyeknck
száma kereken 200) jut olt 1435-l>on 10, 1452-hen pedig k özcl 11 személy (Nürnbergben 1430. ,>,'ben egy lakható épületre 6 személy jutott, lsd. tovább).
A budavári
388 házra, összegezve keresztényt
és zsidót, a k özépkorban 3\lüü~4000 lakos juthatott
volna a pozsonyi analógia alapján, ha
ott abban az időben egyáltalán
ennyi ház állt volna, amit azonban
joggHI kNségbevonhatunk.
Egészen bizonyos,
hogy a Pozsony belvárosi terülcténól
sokkal k isebb területű Budavárban
legfeljebb
1&0200 ház állt a mohácsi vész előtti korban, s hogy a király udvartartásához
tartozó személyekkel,
a nemességgel
és a papsággal
együtt
nem élt ott több személy, mint legfeljebb
2300-2500.
Ellenben kétségtelen, hogy kétszerannyian
éltek a budai külvárosokban
(PozsonyMOJ1u!7lcnla

lí nnnaríue

Judaicu,

iv.

III

XXXIV

OKLEVÉLTAR

re.") Kohn becslése alapján a zsidóság a középkori Budán nem
kevesebb lett volna, mint az összlakosságnak
3i'50'10-a,
Sopronban pedig annak l4·29%-a. Talán szükségtelen közelebbről kifejtenem, hogy mily lehetetlen egy ily magas
arányszám, csak pontos számításokon alapuló példaképen
felemlítem, hogy a népes és gazdag Nürnberg városában
l449-ben az összlakosság lélekszáma 18.171 és 18.988 közt
alakult meg, mely számokban a zsidók lélekszáma 150-l55-tel szerepel. Nürnbergben a zsidóság tehát nem tette ki
a lakosságnak még egy százalékát sem (pontos arányszám
0'82-0'83'10) .9) Kétségtelen, hogy hazánkban a zsidótelepek
lélekszáma aránylag nagyobb volt, mint Németországban,
s hogy ez az arányszám annál nagyobb volt rendszerint,
minél kisebb volt a zsidókat befogadó város őssznépességének száma. Hazánk városai a középkorban meglehetősen
kicsinyek voltak. Egyikük sem érte el a tízezres lélekszámot.
A zsídótelepen, ha az önálló egyházközséget alkotott, mint
Budán, Pozsonyban, Sopronban stb., egyrészt nem élhetett

ban

a kűlvá.rosi

háztartások
száma 1435-ben 550, 1452-hen 680, 2750
amelyhez hozzászámítok
a kir ályi és városi épületek személyzete,
valamint
az Erzsébet-kolo stor és a két k órház
lakosai címéri 5'0 személyt, úgy hogy az összes lélekszám a kűlvár oés 3400 szcmétlyel,

sokban 2850--3450
Buda lakosságának

személy).
lélekszáma

így tényleg
(7500).

80OQ-hez k özel

juthatott

8) Sopron mínden időben jóval k isebb volt, mint Pozsony. amelynek lakossága a k ésök özépkorban nem haladta meg az 5500-as maximumot. így feltétlenül áll, ,hogy ugyanakkor
Sopron lakossága keltett
4000 léleknél
is jóval kevesebb
legyen, a 3i500-as szám minden
bizonnyal maximum.
9) V. Ö. San der Paul, Die reichsstádtische
Haushaltung
Nűrnbergs, Leipzig 1902, 902-910.
Nürnberg összlakosságn
1430-ban 3556
házban lakott,
amelyekben
15.488 12 évesnél idősebb lakost
írtak
össze, vagyis átlagban 100 házra 435 ily korú lakos jutott. A gyermekek
számával
kiegészítve
Sander
számításai
alapján
Nümberg
lakosságát, e város házaiban 21.660 személy lakott összesen, 100 házra
tehát átlagban 609 személy jutott. Ugyanott az összeírt 14.488 lakos
közül adófizető 5296 személy volt, jutott tehát egy adófizetőre 3 tizenkét évesnél idősebb, II gyermekekkel együtt pedig valamivel több, mint
4 személy, 100 házra pedig 149 adófizető. Pozsonyban
átlag sokkal
több adófizető és személy jutott egy házra, mint Nürnbergben.
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bizonyos számnál kevesebb család, másrészt hazánkban
viszonylagosan is kevesebb helyen laktak zsidók, mint Németországban (viszont sokkal népesebbek voltak az ausztriai
zsidótelepek: Bécs, Bécsújhely stb.). így nálunk a későközépkorban kevesebb, de népesebb gócpontokba törnörült
a
zsidóság. Mindamellett azonban a zsidóság lélekszámának
aránya nem emelkedhetett a városok össznépességének egy
pár (3-6) százaléka fölé, és az oly arányszámok, mint
amelyek következnek az újabbb gazdaságtörténeti kutatások
eredményeképen
rnegbízhatatlanoknak
bizonyult egykorú
számadatok Ielhasználásából,
mindenképen a kultúrtörténet
mondái közé tartoznak. '0)
A középkori zsidótelepek nagyságának érzékeltetésére
két adatcsoporttal rendelkezünk. Az egyik csoport a zsidó
háztartások vagy a zsidó adófizetők számáról tudósít bennünket, a másik azoknak az épületeknek a számáról, amelyek a zsidótelepeken
állottak. Mindkét adatcsoportból
megfelelő szorzók alkalmazásával
több-kevesebb pontossággal számíthatjuk
ki a zsidótelepek
lélekszámát
az
adatok időpont jaiban. Semmikép sem használhaljuk
fel
azonban a zsidóság lélekszámáról közvetlenül
szóló egy'0) Ha ugyan ma már nem fogadhatjuk
el Kohn lélekszúmbecxléseit, mert az újabb törlénetstatisztikai
művek megjelenése
6ta tudjuk,
hogy mily megbízhatatlanok
azok az egykorú
számadatok.
amelyek
nem alapszanak
pontos
számlálásokon,
ez a megállapítás
semmikép
sem kisebbitheti
Kohn tudományos
érdemeit
és nem szállítja le munkájának
maradandó
értékét. Nem szabad figyelmen
kivül hagynunk,
hogy a fentemlített
munkák
sorozatát
megindító
első standardművek,
ú. m. Bucher alapvető munkája
Majna melletti Frankfurt
középkorí
népességér öl (Die Bevölkerung
von Frankfurt
a. M. im XIV. und XV.
Jahrhundcrt.
Tiibingen
1886) és Lamprech/
történetstatisztikai
viz sgálatal
a Moselvidék
középkori
gazdasági
viszonyairól,
(Deutschcs
Wirtschaftsleben
im Mittelalter.
Leipzig 1836) teljes két évvel jelentek
meg Kohn munkája
után.
Kuriozumképen
megemlítem,
hogy
Or/vag
(Pozsony
város története
II. 2. [18981] 283) nemcsak
csatlakozik Kohn véleményéhez,
hanem
bizonyos
tekintetben
túllicitálja
becslését,
mert míg Kohn Pozsony
középkori
z sidóságánok
számát
nyolcszázra
a középkori
becslésének

becsülí, addig
Puzsonyban,
megalapozására,

Or/vag
becslése szerint 8-9ÚO
pedig Or//Joy más forró st nem
mint Kolui könyvét,

zsidó lakott
használt
fel

m'
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korú adatokat,
amelyek, amint azt előzően kimutatttuk,
naiv (Buda) vagy tudatos (Sopron) túlzások.
Pozsony zsidóságát mindkét adatcsoport alapján többízben vehetjük számba. A pozsonyi adatok alapján azon-'
ban más igen fontos megállapítások hoz is jutunk, mint a
zsidótelep nagyságának
és lélekszámának
kiszámításához.
A topográfiai
adatok
felvilágosítanak
bennünket
arról,
hogy Pozsonyban
egymásután
legalább két zsidótelep.
valószínűen
azonhan
több, állt fenn a középkorban.
A zsidó adófizetőknek
több ízben történt lajstrombavétele
pedig arról tájékoztat bennünket,
hogy igen változó nagyságú volt különböző
időpontokban
a pozsonyi zsidóság
száma, s hogy e zsidóság telepválLoztatása
okozatilág
összefügg számbeli nagyságának változásával.
A két teljes bizonyossággal
megállapítható
zsidótelep
topografiájának
koronatanuja
a pozsonyi telekkönyv. Igaz,
hogy a pozsonyi zsidóság utolsó középkori
telepének.
a
Zsidáutcátiak,
házait a telekkönyv szerkesztésekor
kivették
a topográt1ai sorrendből
és elkülönítve jegyezték fel a keresztények
lakta házak birtoklapjai
után. Rendelkezünk
azonban oly forrással,
az 1415. évi adókőnyvvel,
amely
korábbi keltű, mint a Zsidóutea keletkezése,
s amelyben
a későbbi Zsidóutcának
még keresztények
lak ta házai
topográfiai
sorrendben
következnek
egymásután
a többi
keresztény ház sorában. Ebben az adó könyvben kiemelték
továbbá a sorrendből
és lakóinak
felsorolásával
az adókönyv végére helyezték az akkori zsidótelepnek.
a Zsidóudvarnak, a házait, amelyek nek topográfiai sorrendjét
viszont a telekkönyv és az 1434. évi adókönyv tüntetik fel.
A keresztény háztulajdonosok
három (az 1439. évi telekkönyvi, valamint az 1434. és az 1415. évi adókönyvi) sorának szembeállításával
feltárjuk
a felsorolások
hézagait,
amelyek 1439. és 1434. évben a Zsidóutcának,
1415. évben
pedig a Zsidóudvarnak
házaira vonatkoznak.
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1439")
15Gb dornus

Leorrhart

1434
Hanns

Prews

Horndl*

Hanns

Prews

1 v

15Gc Sigmund
Teben":
15Gd Lanng

1415

von

Feytlin

Vei II
2 ct

1v
Mert*

Lang

Mert

Seydl Glimph
2 et
1

157a Larencz

Vnger*

Chunrade
1 et

Peiser

v

Hanns

Kűpndcm

1 et
Chuncz
2 et
1 v

Leinbaterynn

\Ventzla
Peter

Simon
Peter
\Volfel
l relicta

A baloldali

Kulber

domus Martini
matoris
2 et

Judengasse

H)

Kramer

hasábban

a

telekkönyv

(Sb)

deci-

Hunger
Flochperger
carnifex
Nycolay

de Teben

háztulajdonosait

sorolom fel a könyv szerkesztése
korából (1439), nevük elé írván a
birtoklapok
számait.
A csillaggal
megjelölt
házak
azok, amelyek
később vétel útján hozzákerültek
a Zsidóutcához,
v. Ö. e k ötetben
340-342.
Ezeken k ívű l még csak egy ilyen húzat találunk, amely az
itteni felsorolásban
nem szerepel ('155b). A kőzépsö és a jobb hasábban
adom az 1134. évi és az 1415. évi adókönyvnek
"item" szavával megjelölt
és a birtoklapo s tulajdonosokkal
azonos
háztulajdonosok
sorát. Az e háztulajdonosok
után
frt számok
jelölik
a lakóknak
("et") és a ház pincéjében
bort elhelyezőknek
("v") számát. V. Ö. idevágóan Városi adózás c. munkám
(Pozsony
1900) 39-45.
lapjait.
Ott hasonló módon köz zétettern a pozsonyi belváros második részének összes házait, de csak a telekkönyv
és az 1434. évi adókönyv
adatai
alapján.
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1415

1434

1439

domns plebani
157b domus
parochialis
eeeleste
scti LauLanrencii
rencii*
157c Cristan

von

157d dornus

Rab

domini

Cristan
2 et

regis

von

domus

scti

Rab

Haraburu(!)

Guldein

Jorig'2)

Hnppel
1 et

Janusch

(Gweltel)

158a domns
Lodovici
Kunixfelder
et
Leonhardi
Horndl

Jacob Walich
1 et

(Dietl

158b dornus
Anne
lat sch in

Allodium
schin

media do mus
Treletsch

158c Cuntz

lií8d

Tra-

Rawscher

Tr ala-

schuester

Rawscher
1 et

Ryne

Hyne

Peter

Lelnwater

1 et)

Andre

schuster
et media dornus
de Schuta
1 et

Peter

Andre

4 et
159a dornus Hans
Eylawssemrokch

Anthonn

159b Andre

Andre

K~ser

Andreas
1 et

Zuez

DieU

Kaser

de Schuta

carnifex

2 et
159c Hanns

Ambser

Hainreich

Hans Steircr
2 et

Cren

2 et
159d Wentzlab
StÜmpfeI
160a Hanns

Jost

Semft

JÓcheI13)

Spieglin

Hanns

Hanns
2 et

Karner

3 et
1 v

12)
Guideill
nach

v.

ö. Kleiues

Jorig

dient

Goczleichnamszechbuch
1 U

der stat aufsatzung

ge,legen

hinder

O

navas

ewige

geit cr 2 'li:

c'cn f'leischakk

ern

O

1426-1429
dinst,

ohlains

ainthalb

Kerdner

awer

közt:

zu disern

geltz von seinem

zen echst

Niclas

haus

Hem
mal
haus,
von

Tohcn, anderthnlj,
zencchst Hupphcl Januseh haus pei Sand Laur en tzentor. - Későbbi toldás: Domus plcbani ad sanetum
Lonrentinm,
!:') V.

ö.

ll. o.: Hem Johel

mal narh der stat anff'satzung
Judcnqussrn
ainthalben
zenest
z e nr-chxt dcs Cher'llcr haus.

dicnt \} fl O ewi,<lle dinst,

awcr

zu disem

geit er 6 fl O von dem bous in der
Hanns
Steirer
ha us und andcrthalb

XXXJX

BEVEZETES

1439

1434

<

1415

160h ;>\icklas

Járawátler

Nicklas
1 ct

Jar wa ler

160e Nick las

Pachrad

Nick las
1 et

Pach rad

Wilhelm
2 et

Kwepo dtem]

domus
1 et

160d Johannes

Gleibitz

Hans
2 ct

161a des Hainreich
gel padstub

161b Hanns
kursner
161c

ba lneu m
Frank
1 et

Sleirer

&de

ain

Sten-

Thome

Guldin

162a Thoman

Scuarff'enecker

balneurn Thome institoris
et domus retro balneum
1 et
Erhardt

Michl Eyban
2 et

dornus
5 et

smid

Pelér

et Jacob

162c Nicklas

et Niklas

Sneider
Huetler

et Hans

Rymer

Sneider
Hweter

kramer
163a aber mer
Huetter-")

Par vi Egidij

Er ha r! Cramer

Brunner

162b Jori:g Hanutschuster")

163b Petcr

scriptor

hofsta t

161d Hanns

162d Hanns

(Symacha
jud)"}
(Judenschull)

Hanns

Judenhof

et Artneriri

Rierner-")

Hans

Schuster

2 et

")
zsidónak
zu

V_

e kötetben

Ö,

annak

Prcs purq

a háznak

aintholben

63 (1416):

Hainreich

a vételárát.
Hannscn

Ledrer

kifizeti

das do gelegen

dcs Kerdner

haus

Symacha

ist in

und

z uneqst der judenscbull,
Ez a két ház H15-ben épp oly kevéssé
pel hetett az a dók önyv k eresztúrry részében,
mint a Zsidóudvar.
'-') Ugyanennek

a háznak

a

birtoklapján

der stat

anderthalben

olvashatjuk,

szerehogy

a

háztulajdonos
bl eibt schllldig dcm Jacob Rietner 6 fl auri, ze bezalen
auf wcinach/cn
an ni XXXVIIli
(1438 december
25). Ez a tartozás feltétlenül vételármaradék.
'") Ugyanennek
a háznak
birtoklapján
1439-ben szolgalomképen
feljegyezve:
Item so sol die Orl/nerin ir leh/ag ir wescn datinne haben.

"J :\

pozsonyi

polg.ári

k órháznak

1441.

évben

kelt

jövedelem-
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összeírásában
a 162a-163b
sz. a. telekkönyvezett
házak örökbérét
következőképen
jegyezték be (Spi/a/buch
Fol. LXX/CI és L.Y.Y/b l:
Item

von

erst der

Judenhof

(Sb. 162a) Hem Thoma von Brún
yeczund Jacob Romer
(Sb. 162b) Hem Jorig Hantschuster
yeczund
Ruspeken
(Sb. 162c) Niklas Sneider
yeczund
Ha nns
Kuersner
Lewpoltsdorff
Jacob Riemer
(Sb. 162d) !tem Peter Kádinger
von
yeczurid
Ruspekch
(Sb. 163a) Hem Thomari Ruspek
(Sb. 163b) Hem Peter Riemer
yeczund

Hanns

a

dint

5

fl

10

5

Wien ner

dint 805Wienner

von

Papa

dint von seinem hans
5 fl 10 5 Wien ner

dint

ő

fl

10 5 Wien ne r

dint
5 B 10 5 \Vienne r
dint von seinem haus
5 B 10 5 Wienner

Gnemer

E hat ház birtoklapjainak
tulajdonosrovata
a k ővetkező:
(Sb. 162a) 1439-1447 Toman Brunner,
1447-1+53 Tlioman
RI/speckch, 1453-1473
Jacob Riemer Bajpurgis uxor, 1473-1490
Hann s
Riemer sneider Marta uxor és 1490-- Barbara filia des Hans sncider
im Judenhof.
(Sb. 162.b) 1439-1444 Jorig Hunnischuster,
1444-1472
Thomatt Ruspekcb,
1472-1490
Harms Riemer sneyder Marta uxor és
1490-- Barbara frlia des Hans sneider im Judenhof. (Sb. 162c) 14391446 Nicklas Sneider, 1446--1472 Hanns Kursner Katerina uxor, onnan
mint előbb. [Sb. 162d) 1439-1439 Hanns Huetter k ramer, 1439-14,10
Nicklas Purghard und Katherina sein swester, 1440-1467 Peter Kadiuger, 1467-1470
Hanns Wolleb Margareta
uxor, 1470--1483 Hann s
Riemer sneider
Martha uxor,
1483-1489
Harms Kirchperger
Anna
uxor és 1489- Michel Smid. (Sb, 163a) 1439-1439
H:U111SHuetter,
1439-1440
Niclas Purghard
und Katherina sein swester, 1440-14-10
Gotz krarner et Anna uxor, 1440--1460 Tuirum Ruspeckh,.. 1460--1474
Wenczla Kürsner Magdalena uxor, 1474--1482 Andre Riemer Barbara
uxor,
1482-1485
Cristina
Ho dusoh Januschin,
1485-1489
Hanus
(Riemer) sneider
im JudenhoJ
Martha uxor,
1489Michel Smid.
(Sb. 163.b) 1439-1-154 Peter Riemer, 1454-1491 Hanns Gnem Barbara
uxor, 1491-1493 Wolfganng Rűpel Ewfemia uxor, 1493- JÖrg Ekeher
Anna uxor.
Hans Riemer "sneó<ler im Ju denhof" , aki egy ideig ötöt bírt a
ha! ház íkőzűl, 1487. évben alkotott v-égrendeletében .(VkI'. 212-213)
a 'következőképen intézkedik a megmaradt négy házról: Das zymer in
dern Jud·enhof ... (Sb, 163a) súllen rueine geschefftherren verkauff'en ...
Darnach meiner tochtcr Barba-ra schaff ich das verder zyrner ·im .Iude nhof an der gassen (Sb. 162a) ledig und f'rey, ausgenornen den diennst
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163d Vlr eich

1415

1434

1439
163c Lewpold

Lewpolt

Riemer

Sa t ler

164a dornus capelle
poris Christi

Cor-

Hyerncr '") Symon
1 et

Vlreich
1 et

Satter

domus

Cunradi

pellani
Xpi

Chuncz
5 el
ca-

Corporis

Brűnncr

Hebenstrcit

do mus capelle

Vcntur

et
1 v

Azok a házak, amelyek nek 1415., 1-134. és 1439. évi
tulajdonosait
itt egymás mellé úllítottuk, a Zsidóutcához
tartozók
(156b-157b)
kivitelével alkották egy részét a
in das spital hie jenlich zu S. Jőrgentag
5 B 10 5 zu díenn; und das
zyrncr nehen dem yetzbemelten
verdern
zymer
gelegen {Sb. 162b)
schaff ich auch dersclben meirier toclitern Banbara. davon jerlich 80 5
zinns in das spital hie zu b'eben. Und mcr schaff ich ir ain őds zymer
hiriden an der stat rnauer gelegen (Sb. 162c), da von jerlich 5 f3 10 5
zu geben in das spitul.
(Közzétéve ZSavStitt.
Germ. AbI. XL. 21.)
A "zimmer"
szó eredeti jelentésébeu
rforditandó,
vagyis
épületnek
(fából \-agy keretesen
fúbóJ és téglából
[acluucrlc ), v. ö. a ~()S5ariumban idézett 5zótánik közül Schm.-Fr. ll. 1123. és Lex. lll. 1116
(5. v. zimber).
A k órház akövetkezők"pen
jutott ezeknek az örökhéreknek
a birtokába:
1.374. évben Nijk uscli weylent
heten Jacobs

=

dez richter sun ze Prespurch,
Jakab bíró fia Pálnak öccse, 110 font
Pozsonyban
forgó dénárért
eladta Jans Poli pozsonyi polgárnak
azt
a II font dénár összegű örökös évhért, "die do liqent aut dem Judenbo}, der do leit in der stat ze Prespuren
zenest Vlreichs dez Chűrstier
luius und
andertholben
zenest Vlt eichs dez Surerttérben
luius, daz do
weylent
und ee gewesen ist des abtez vom Pleys."
(Rés2lben idézve
ZSav, Stift. Germ. Abi. XL. 1>3.). A VCYŐ 1375. évi végrendeletével
ezl
az ő örökbérét már örökbéreível
együtt a kél kórháznak
hagyla (Lederer. Középk. Pénzüzl. i. m. 253). 139>5-1401. évek k özt, amikor a régi
magyar pénz '(a Pozsonyban forgó pénz) az újnak csak egy harmadát
érte, .konvertál ták Pozsonyba-n az örökbéreket
3:1 arányban,
s igy
lett a II font dénárból
an-nak egy harmad része, vagvis 880 dénár.
18) 1427-ben már átköltőztek 'a zsidók a Zsidóutcába.
mert ef;!
ebben az évben kelt felvaltás
Keresztényudvarnak
nevezi a Zsid6udvart: Es ist fur uns kurnen in urisern rat Leupold
Ryemer unser
mitburger und Ihat."
bekant ... , das das halbtail des hauss gelegen
in unser stat neben Vlreichs Satlers haus und neben der Clrrislen hol
ist recht und r edleichen des Peter und Pauls seiner steufsűn .. , Acturu
a.nno domini etc, XXVB f'erda sexta post divisionis apostolorum
(1427
július 18). - Prot. Act. 208.
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Hosszúutca Duna- vagy helyesebben városfalmelletti
sorának."] A szembesítés világosan azt mutatja, hogy a Zsidóudvar egészen máshol. a Belvárosnak egészen más helyén,
a Halászkapu
mellett, feküdt, mint a Lőr incknpu közelében elterülő Zsidóu tea, továbbá pedig arról világosít fel
minket, hogy k orúhhn n a Zsidóudvar ép úgy ki volt véve
a keresztények
lakta házak sorából, mint később a Zsidóutca, vagvis más szóvn l, hogya pozsonyi zsidótelep k oráhban a Zsidóudvarral.
későbben pedig a Zsidóutcával
voll
azonos. f:p oly kétségtelen. hogy a zsidóknak
átkőltözése
a Zsidóudvarból
a Zsidóutcába
1415. és 1434. évek közt
ment végbe. 1415. évben még a Zsidóudvarl.nn
laknak.
amely házcsoport
ennélfogva k irnaradt az 1415. évi adókőnyvből,
míg az az 1434. évi adó könyvbe már belekerült.
amelyből
viszont kirnaradt
az új z sidótelep,
a Zsidóutea
házsora.
Okleveles emlékeinkböl tudjuk azt is, hogy m ikor
szerezték meg a zsidók il Zsidóudvart:
1:Hi8. évben. röviddel a számkivetésböl
való visszntérésűk
lItán20)
Érdekes
és fontos ennél az n dásvétc lncl, hogya
vétel tárgyát
már
akkor nevezték zsidóudvar nuk , amiből t. i. az kővetkez ik ,
1.) Pozsony

belvárosának

mú sod ik

része

(az

adók

őnyvek ben:

quarta
pars civitatis,
a telek könyvhen:
in der stat des andern
tails]
mag:'ban
foglalta
a Belváros
keleti
és déli részét a Nvcr-ge sutcát ól
keletre és a La ka tö su tcú tól délre. Oda tartozott
az egész Hosszúu tca,
a Főtér,
beleértve
a később
külön igy nevezett
Frnnclskánuster
et,
továbbá
a Föf ér töl keletre elteriilő nagy tcret, amelyen
a k öz ópk orhan a kenvér- és húspadok
(a pékek és mészúrosok
székei) úllollak,
s me ly teret keleten sze>:élyezií h áza k hátulsó
f'aln ik k a l már a Zs id
utcáhn
értek, s végül ez a Zsidóuten.
A telekkönyvi
számoz:\s
sorrendje: a sz,"noz:,s
a Hosszúutcánnk
a Venturutca
snrk át ól a Lőrinckapuig
terjcdő
északi vagvis a Főtér felöli ház so rá va l (l44a·I-17b)
ó.

kezdődik,
azután
k ővctk ez nek a Főtér és a mészárszékek
terének
húzai l'gészcn a Zsidóu tcá ig (l47c-157bl,
s végül a Zsidóutea
házainak
elhagv"s;"'al
a Hosszúutca
déli (vár-o sf'a lmel lel t i vagy Duna melletti)
húz sor ának házai
a Lör iuck aputól
a Vödrici
kapuig
(157c·167c).
A Zvidóu tra húza inn k tclekkönyvi
birtoklapjai
a keresztények
lak ta
háznk éitól clk lönitve
k ővctcez nek a kcrcsztónvck
lak tn húznk
birü

toklapjai
ut.m
325-,1:191.

""!

.l/HJ

(W8a·171:l.
1. i7~í8.

ebben

a k ielhcn
ő

facsimilékkcl

közzl-!(,,'c
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hogy ezt a házcsoportot
vagy udvart már hosszabb ideje
lakták zsidók. Miután nem mult el oly hosszú idő visszatérésűk 21) és a vétel időpontjai
közt, amely 'alatt közkeletűvé válhatott
volna egy ilyen elnevezés, több mint
valószínű, hogy ebben az udvarban
laktak zsidók már
kiutasításuk
éve, vagyis 1360. évelőtt.
Ennek a kővetkeztetésnek egy másik támpontja
a fentidézett 1374. évi oklevél,"] amelyben
annak
az említését találjuk.
hogy II
Zsidóudvarral
szomszédos
egyik ház azelőtt a pilisi apát
tulajdona volt. Nem fogunk nagyon tévedni, ha azonositjuk a pilisi apátnak ezt a házát avval a "kis rendházzal" ... ,
"melybclI a szerzetes testvérek vallásos áhitatának
végzése
céljából egy oratóriumot,
vagyis kápolnát rendezett be" a
pilisi apát, aki 1335. évben panasszal élt a római szentszék
előtt, hogya pozsonyi zsidók a kápolna mellé új zsinagógát
építettek, amelyben úgy lármáznak, hogy zavarják a szerzetesék ájtatosságát."]
A pápa helyt adva a panasznak.
vizsgálatot rendelt el.") Alig egy pár hónappal a pápai
oklevél kiállítása
után YezzeI pozsonyi zsidó lemond a
pozsonyi káptalan
előtt rninden
jogigényéről.
amelyet
támasztott egy peres ügyben "super facto unius fundi curie
cum edificiis eius seu una domo in eadem civitate Posoniensi ex opposito domus quondam L. scriptoris in acie,
ubi viClls per portam paroem civitatis ducit ad Danubium
eris/ens".")
Ebből a leírásból
lehetetlen fel nem ismerni II

") A visszatérés 1362. és 136i. évek k özt rnent végbe. 1361. évben a .király eJ.adományozza
a .k iűzőtt zsidók pozsonyi zsinagógáját
(MiiI 1. Bevezetés XXXIV),
1367. évben már említ egy oklevél Pozsonyban lakó zsidót {Musch judcus cornmornn s in Posonio MliJ 1. 73).
22) V. Ö. fent a 17. sz. jegyzetet.
03) Békefi R. A pilisi apátság története 1. (Pécs 189'1) 208. Ugyanott megerrelíti a szerző, hogy e ház "vel claustrum"
a pilisi hagyomány szerint Pozsonyban
a Duna partján
feküdt, ami szintén vall a
Zsidóudvar szomszédságára,
hj szen a Hosszúutcát
szegélyező városfal
a Halászkapu
")

MHJ

körül

a Duna egyik ágának

partján

emelkedett.

1. 62-63.

25) un: ll. 5-6. Lsd. még Tört
másolatában).

Tár. 1911, 133-134

(Wer/ner

M.
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Halászkapu
ruellett aHaLiszok
sikátora
egyik sarkán
fekvő Zsidóudvart.")
az 1374. évi oklevél alapján pedig
megértjük az apát ellenszen vét egy neki nem tetsző oly
közvetlen szomszédság iránt, mint amilyen szomszédság_ban feküdtek egymás mellett az apátság pozsonyi rendháza és a Zsidóudvar.
Kétségtelen, hogy 1336-ban új hajlékot kerestek maguknak a pozsonyi zsidók és azt megtalálják azoknak a
házaknak
a tájékán,
amelyek
a Halászkapu
közelében
fekvő "alsó fürdőn" (unteres bad) túl a Hosszúutcának
ugyanabban
a sorában sorakoztak a Lőrinckapu felé. Ezek
közt a házak közt épült az új ('II.) zsinagóga is, amely a
fürdötől számított harmadik
ház után következett a sorban. Ennek a (második) zsidótelepnek az emléket őrizték
meg azok az oklevelek, amelyek tanuságot tesznek ennek
a környéknek
zsidókézben
lévő házairól.
Trostlein zsidó
ház-i ] 395-ben a második
ház volt a Zsidóudvar után a
fürdő felé s talán azonos avval a puszta udvartelekkel
(öde
hofstat), amelyet a két adókönyv fel nem sorol, a telek26) Ortuay. Pozsony város tört, II. 1. 4í: "im czwinger
bey dem
Viseherthar
hinter dem Júdenhof]",
Rakouszky
után idézve az 1455. évi
kamnraszámadásból.
A Halászkapu
k őzelében álltak a Sb, 161a-<l.
sz.
házaik is,
könyvben]

'V.

végrendeletéti
der

"mem

padstuben"

haus

(161a)

Péter

gen

zunegst

Or/vay
nak,

pey

Ciruos

Peler

északi

-

Ellenben

házsorában

Polez

szakács

m. u. o.

neben

dern

147Z-töl

1454--1472
teleknek),

kezdve
nyerges

ctovábbá

ház

háza

a

Wag-

as: "mein

haus

gele-

Pálár"

(Vkv.

165,

a 161b ház-

tulajdonosa

a 161c

a város

(v. ö. ZSavStilft.
a

bey

Azt, hogy'

amelyet

a Halászkapuval

Menyhért

das haus

tulajdonosa

adományozott

alkotot! végrendelete
szer int: "hans
tor zenachst
dez Niclas
gurtler
:'Í.

"und

bizonyítja

1474-1481

puszta

1415. évi adós 1434-ben kelt

,(161b).

végrendelete

und

Wagner

szemben

Hager

feküdt,

alkotott

szakácsnak

Abt. XL. 30, 4. jegyz.),
leányáé.

közelében

1439-es

(161d)

Fischerturlein'

Visehertor

dictus.

(a fentemlített
szabadalmas

deru

1475-'ben
dern

i. m. u. o.). Peter

háznak
'mint

nej-ének

Parvus Egidiusaz
46. lapján
idézett

da ich inn sicz'

"bey

161b sz. ház a Halászkapu
ner

t=

ö. Wenig Egyednek
Ortvag i. rrrunkájának

az ö Borbála
állt
(148d)

a
az

neki
G6rIu.
nevű

Hosszúutca
ő

1445-oon

daz gelegen ist ... bey dem Viseher(haus) von Papa"
(149a).
Ortvai;

Pozsony

belvárosa

a városfalak

lebontása
térkép

elöli. A városi
kisebbített

levéltárban
mása.

őrzött

XVIII.

századi

eredeti
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könyv pedig a 161b számú
birtoklapra
jegyzett fel.")
Symachn zsidó, aki Pozsonyból Kismartonba távozott,
1416-ban nyugtázza azon ház árának kézhezvételét,amely
a 160a sz. ház és a zsinagóga közt feküdt."] A 160a házzal szemszedos 159d sz. házról pedig azt mondja a "kis
Ürtestecéhkönyv" 1426 körül, hogy az a Zsidóutcában fekszik."] Ez a Zsidóutea azonban semmiképen sem azonos
avval a Zsidóutcával.
amelybe a zsidók éppen akkortájt
hurcolkedtak. amit világosan bizonyít a fenti szembesítés,
hanem ez a név korábbi zsidótelepet jelöl meg, azt a telepet, amelyben a zsidók laktak második zsinagógájuk kőrül
1336-nliO
közt."] Ebben a "régi Zsidóutcában"
állhatott Merchel zsidó háza' is, amely 13BB-ban (minden
bizonnyal a tulajdonosna k örökösök hátrahagyása nélkül
történt elhalálozása miatt) a város akkori urára, Jodokus
morva őrgrófra szállt, aki azt Tamás gyógyszerésznek
adományozta.")
Pozsony későközépkori zsidótelepe tehát egymásután
háromszor cserélt helyet, mindannyiszor a pozsonyi Belváros második részén belü!' Eredetileg, kétségtelenül még
a 13. században, vagy még korábban,
a Halúszkapu k őz27) E kötet
28) E kötet

32-33.
62. V.

Ö.

továbbá

a fenti

szembesítést.

20) V. Ö. fent a 13. sz. jegyzetet.
30) A kér-déses ház a Hosszúutca
déli sorában
feküdt
körűlbelül a későbbi Or so lya ntcá vat szemben,
vagyis viszonylagosan
távol
az 1425. év utáni
zsidótelep
Zsidóutcájától,
amelynek
Hosszúu tca i
kezdete a ,1'57a és 1.57z házak közt terült el. Úgy, mint 1368-ban is,
a 15. szú zad músoclrk
felében is, Zsidóudvarnak
nevezlék
azt a házcsoportot,
amelybe a mindkét
eselben évtizedek óta nem lakolt
zsidó.
ügy nevezték
Zsidóutcána
k 1426 körül azt a zsidótelepet,
amelyet
a
zsidók 1360-ban kénytelenek
voltak elhagyni,
és amelyből
1416 után
egyedül a zsinagóga
maradt
meg. Ezt a zsinagógát
a zsidók minden
bizonnyal
az új Zsidóutcába
való költözésük
és az oltani zsinagóga
felépítése
után
elidegenítetiék
keresztény
polgároknak,
akik
azt
azután
lebontották
vagy átépf tel íék.
31) Az erről szóló oklevelet idézi Or/uay i. m. II. 2, 291 .és II. 4,
288 Rakouszky
oklevélmásolatai
után (= Diplomatarium
Posonicnse]:
"das haus etwenn Merchels dcs juden zu Prespurg"
(i. m. II. 2. 291).
Az eredeti oklevelet nem találtarn
meg.
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vetlen szomszédságában fekvő Zsidóudvarba telepedtek a
zsidók, s ott épült az a legrégibb ismert pozsonyi zsinagóga
is, amely miaU indult meg az 1335. évi vizsgálat. Első
telepükből 1336-ban költöztek át a zsidók a Hosszúutcának
déli sorában a Lőrincka-pu felé fekvő házakba (a "régi
Zsidóutcába"] , amelyek közt építették fel második zsinagógájukat. Ezt a telepet a zsidók az országból történt kiűzésük alkalmával, 1360-oon hagyták el, a zsinagógát pedig
1. Lajos király 1361-ben adományozta orvosának, Ferenc
mesternek.") Pozsonyba való visszatérésük után, Jegkésőbben 13§7-ben ismét a Zsidóudvarban
telepednek meg a
zsidók, s 1368-ban meg is vásárolják ezt aházcsoportot,
rniután megszűnt ottlétük egykori akadálya, a pilisi apátság szomszédos telepe. Egyben vissza vásárolják a korábbi
telep zsinagógáját is 83) és .haszná'lják azt addig, amíg 1425.
év táján ismét, de önként, k ihurcolkodnak a Zsidóudvarból,
hogy későközépkori
utolsó állomáshelyükr-e
költözzenek,
a (második és végleges) Zsidóutcába."] Ez a lakhelyváltoztatús kétségen kívül összefügg az 1421. évi bécsi zsidóölesből megmenekült osztrák [különösen
hainburgi és hrucki)
zsidók egy részének Pozsonyba költözősévelr")
Hirtelenül
túlszűknek
bizonyult a nagyon is korlátolt befogadó képességű Zsidóudvar. A zsidóság kénytelen tehát vagy megfelelően kibőviteni eddigi telephelyét, a Zsidóudvart, vagy
új és tágasabb telephely után nézni. A Zsidóudvar kibővítése csak igen korlátolt méretek közt és csak a
Vödrici kapu irányában volt lehetséges, de arrafelé sem
") MHJ 1, Bevezetés
XXXIV,
33) Ez a legvalószfnűbb
eset, más okot ugyanis nem talá.lb atunk
arra, hogy rnér t volt a zsinagóga oly rnessze a Zsidóudvartól.
34) V. ö. fent a 18. sz. jegyzetet. 1427-\)en már keresztények
laktaka
Zsidóudvarban.
ami azonban oly novum volt, hogy kétszer is
nevezik ebben az évben ezt a házcsoportot
Keresztényudvarnak.
A másik
említést lsd. Or/vag i. m. II. 1. 68,
35) V, ö. Zsigmond k iráiynak
Pozsony városához
intézett
142'1.
évben .kelt három rendéletét
(MHJ l . 150-157)
Isserl bruckí, Hawbel
és Aron 'hainhurrgi zsidók és néhai Tochterlein
("Teyhterl")
hainburgi
zsidónö
(Trostlein
haínburgí
zsidó özvegye) követeléseinek
behajtása
iigyében.
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szerezhettek volna meg több házat a Zsidóudvar
melleít,
rnint kettőt, mert a harmadik ház alapítványi ház volt kápolnával, tehát elidegeníthetetlen.")
Viszont zárt zsidótelep
kiterjesztésének
útját állta a Lőrinckapu felé a Zsidóudvar
oldalán elhaladó sikátor. így csak a másik megoldás jöhetett számításba,
új telephely megszerzése, ami sikerült is
a későbbi Zsidóutea megvételével. Amennyiben az e területen álló házak száma nem szaporodott
1415-tő! 1425-ig,
úgy nyolc egymás mellett sorakozó
házat vettek meg a
zsidók, amelyekben 1415-ben legalább tizenegy keresztény
háztartást Írtak össze 'az adókivető közegek."] Ez aházsort
csakhamar
szükségletének
megfelelően építi ki a zsidóság.
1430-ban még nyolc ugyan a zsidóutcai házak száma, amelyekben tíz háztulajdonos
(6 egész és 4 fél ház tulajdonosa)
lakott, de már 1434-ben a zsidóutcai magánházak
száma
10, a háztulajdonosoké
11 (8 egész háznak összesen 7 tulajdonosa, azután 4 fél ház tulajdonosa),
és áll már az új
zsinagóga, 1439-ben pedig 12 magánház és a zsinagóga került a telekkönyvbe.
Miután az 1434. évi adókönyv nemcsak a boradót fizetö zsidóknak,
hanem az összes zsidó
háztartásfőknek
neveit sorolja fel, megismerjük
egyúttal,
hogy ebben az évben 11 háztulajdonos
és 16 lakófél szerepel háztartásfő
gyanánt, úgyhogy az összes háztartások
száma 27. Szemben a korábbi zsidóteleppel, a Zsidóudvarral, amelyben legfeljebb tizenkét-tizenhárom
háztartás férhetett el, több mint kétannyi a Zsidóutea háztartásainak
a száma.
A Zsidóutcának kiépítését 1430-1439
kőzt a ki+vetkező
összehasonlítással
kísérlem meg szemlélhetővé tenni :88)
36) Ez az. alap ítványi ház rnég ma isál!
eredeti
helyén.
Nem
tartom k izártnak , hogy e 'ház, a Bonaventura
család Urtestecéh-alapítványának háza a benne lévő 'kápolnával, azonos a pilisi apátság egykori rendiházának
egyik részével, amely tehát nemcsak a 1'63c sz. telken emelkedett,
dc a 163d és 164a telkeken is. Ez azonban
csaik
feltevés, amelyet ez idő szerint nem támaszthatok
alá okleveles adatokkal.
37) 7 háztulajdonos
és 4 Iakóf'él, de 'ha feltesszük,
'hogy saját
házában lakott Márton tizedszedő is, akkor a iháztartások
száma 12.
38) A hal szélen a telekkönyvi
bírtoklapok
számai. Az első név-
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1434

1439
168a Lanng

Isrl
et

Isserl

168.b Jacob

et
168c Isserl

von

Lang
3

Iserl
1

jung

1

Selkanan

e~ 1

Aserl (1)
et 1 (= jung
Isr l]

Pruckh

/MusCih
168d Mussohel

et
(Z)

Jacob

'Von Ofen

1430

von

Pret

-,
et 1
"-Mathes
et 1 (és vi)
Wollfel

alt Wolffiu

169a Wölfflin
169b Isaac

169d Jacob

<?

Judensohul
et 2

169c die Schul

von

Jakl

Ofen

von

Eysakyn
? Hawl

Ofen

Jakel
et

170a Trőstlin

170ib Jeoklin
berg

1 jOe

Isserl von

1

Tro!>t1
et 2
von

NUl1l1l-

J aki judín
et 2

Jakel

/Isrl
'
/Isrl
Budw.eis,,et 1
"-Isrl 'Von S. Mertpg"'lsrl
et 1

et

judín

van Odeniburg

1
von Budweys
von

S. Mertpg.

170d Prentl
171a alt Pendetlyn

Mathes

Pendettin

et 1 (=
Pendetin ]

/

De nemcsak az 1434. évi adókönyv, hanem az 1452.
évi is az összes zsidó háztartásokat sorolja fel a családfők
sor (1400) a telekkönyv
szeríkesztése korában feljegyzett tulajdonosok
sora (lsd. itt 326--339), a másik két névsor az adókönyvek
itemmeI
jelölt Iháztuliajdonosainak
neve (lsd. Városi Adózás c. TIl. 18-19,
és
itt 378-377).
A sorrendazanos,
csak a 168b és 168c 'házak tulajdonosai fordított
sorrendben
kővetkeznek
egymásra
az 1434. évi adók őnyvben (ez-ért zárjelben a 2-es és l-es!>záni a nevek mögött),
MOnU!llfnta Hungariae

Judaica. IV,

IV

L
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vagy is nemcsak azokat a személyeket jegyzi
fel, akik boradót voltak kőtelesek fizetni, hanem a többi
háztartás fejeit is.39) 1452-ben 15 háztulajdonost
és 18 Lakófelet, összesen tehát 33 családfőt
(háztartásfől)
írt össze
az adókönyv írnoka. Ebben az évben tehát hattal több a
zsidó háztartások
száma, mint 1434-ben. Megnövekedett a
házak száma is, még pedig nemcsak az 1434. évi, hanem
az 1439. évi álJapottal szemben is. Az 1452. évi adókönyv
háztulajdonosainak
névsorából megállapíthatjuk,
hogy ebben az évben, bár a telekkönyvben
ezen időpontig csak a
156d. sz. házat írták zsidó nevére, zsidók megszerezték már
részben a 156c és a 157a sz. házakat is!O)
A két adókönyv alapján megállapíthatjuk,
hogy volt
1434-ben zsidóutcai háztulajdonos
családfő ll, 1452-ben
15, lakófél (bérlő) 1434-ben 16, 1452-ben 18, zsidóháztartás
összesen 1434-ben 27, 1452-ben 33. Ugyanakkor
volt keresztény (adóköteles) háztartás 1434-ben 882, 1452-ben 10:31,
tehát az adókönyvek összes háztartásainak
száma 1434-bcn
~09, 1452-ben 1064. Ezeknek az adatoknak
alapján olyképen számíthatjuk
ki a vár-osi össznépességet, ha a keresztény háztartások számát 5-tel megszorozzuk és ehhez a szorzathoz mindkét esztendőben még hozzáadunk 250 főt, mint
annak a lakosságnak a lélekszámát.
amelynek (családi és
megnevezésével,

39) ÚgylMszik,' hogy a zsidók' ös'szelrása olykép bőrtént
és 1452-hen, :hogy előbb összeírták
az összes családföket.
kesőibb, a pincék
szernl éje alkalmával
feljegvesték
a nevek
rucllé a mcgn dóztatnndó
borrncnnyiséget.

1434-ben
s azután,
eg,y része

'0) 15f,d: (1448-lól kezdve) jung Musch von Tirna (ruulers qcnant
Ysnchar ) - 1452,: item Ysachar jud, - 156c: (1471-től kezdve l] Musch
jud dos Lcwmans
sun 1452: Itern Heudel jud, et Leubma n judin
(a későbbi
háztulajdonos
anyja),
1-57a: ([462-től 'kezdve) Aschel
jud Tewbel uxor 1452: item Aschel jud. A telekkönyvi
feljegyzések fakulta tiv jellegűek
!év.én,· k ötelezök csak k ivétele sen voltak, és
a tulajdonosok
feljegyzése
ritkán
történt
hivatalból,
rendszerint
és
többnyire
csak a felek bejelentése
alapján
s azok k ívánságára. Ezért
a Zsidóutca
telekkönyvi
lapjai feltétle nül hiányosak,
ugyis
aránylag
sok tulajdouos
neve ,hiányzik alapokról,
olyanok é. akrk az előző tu·
lajdon ossa l vul
közeli rok onságukban
vagy egyéb, tulajdonjogukat
kétségtelenül
igazoló kőrűlméuybe n bízva nem tartották
szükségesnek,
h()~- idr-jekorún.
vagy hogy egyáltalán
[cljegvcztessék
tulajdonjogukat.
ó
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intézeti) háztartásai nem kerültek bele az adónyilvántar
részben adómentességük miatt (papság, kolostorok,
kórházak
lakói, zsoldosok, városi kis alkalmazottak stb.),
részben pedig adóalap hiányában (szegények). így határozzuk meg a keresztény lakosság maximális lélekszámát.
a zsidóságnak szintén maximális lélekszámát pedig megkapjuk, ha a zsidó háztartások számát 7-tel szorozzuk meg!')
így a következő népességszámokat kapjuk:
tásba

1434-ben

1452·ben

4.410
250
4.660
189

5.155
250
5.405
231

4.849

5.636

96'10
3'90
100'00

91'47
4'43
95'90
4'10
100'00

Absolut számokban:
Keresztény
(polg. ) háztartások
népessége
Egyéb nem adózó keresztény
lakosság
Keresztény
lakosság összesen.
Zsidó lakosság
. . . . . .
Pozsony város lakossága
összesen
Százalékokban

:

Keresztény rpolg.) háztartások
népessége
Egyéb nem adózó keresztény
lakosság
.
Keresztény
lakosság összesen .
Zsidó lakosság. . . . . .
Pozsony város lakossága
összesen
.

41')
A keresztény
háztartások
szorzóját
azoknak a részletes történetstatisztikai
kutatá soknak eredménye
alapján
választottam
meg,
amelyekkel meg.áH!lJpí,tani törekedtek németországi
városok középkori
lakosságszámát.
Sander
:f.entemlítelt munkáján
k ívűl lásd különösen
Reisner szorgalrnas
és módszeres dolgozatát Lübeck k özépkori népes-

ségéröl (Die Einwohnerzahl
deutsaher Stiidte in fr üheren Jalhrhun,der·
ten mit besonderer
Berücksiohtigung
Lübeoks.
Samrnlung nationalök. 'll. stat. Albihoandlungen. 36. Jena 1903), amelyben más városok
népességszámáról
is éntekezik. Anémet
városok keresztény háztartá-

=

sainak szorzója 3~5 kőzt váltakozik,
úgy hogy az én szorzórn mindenképen maximális Iélekszámot
ad. A keresztény
máztartások
számának meghatározására
nézve v. Ö. adalékornat a Mahler-Emlékkötujoben. A zsidó háztartások
magasabb szorzóját megindokotják
azok a
részletes adatok. amelyekkel a Majna-melletti Franloíurt ló. századbeli
zsidóságának
3 ízben történt
számbavételéről
rendelkezünk,
v. Ö.
Bűcher fentidézett munkájának
a zsidóságrá vonatkozó fejezetét,. különösen 549--&51. és 5&3-'564. Iapoko n. Ott 14314ben 7.3, 1447..ben 6.4
és 1473-ban 6.6 (az idegen iházta rtások leszámításával
7.7) lélek' jutott
egy háztartásra.
Maga az a ih'íres zsídóközség
sokkal kísebb
volt,
mint

a pozsonyi:
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A zsidóság lélekszáma így oly határok közé szorult,
amelyek azt a. régebbi bec.sléseknek (800-900 lélek) kevesebb mint harmadrészére
(23'62-28'87 % -ára) szállítják le.
Aránya a városi össznépességben a német városok zsidósága
arányával szemben még mindig magas,"] ellenben kétségtelen, hogy 1421. évi elüzetésük
előtt az ausztriai zsidók
arányszáma a nagyobb városokban hasonló magasságban
alakult, mint Pozsony (és más hazai városunk) zsidóságáé.")
Azonban úgy a pozsonyi zsidóságnak számarányát
a
városi összlakosságban, mint különösen a zsidóutcai házak
átlagos lakottságát
(kiszámítottuk,
hogy 1434-ben több
42) .A fent ismertetett nürnbergi
zsidósághoz Ihasonlóan igen ala.
csony Majna-meltetti
Frank/urt
zsidóságának
lélekszáma
is a város
összlukosságához
viszonyítva.
Ez utóbbinak
száma II 15. század k
zepe táján 9000 főre tehető (Bűcher
után Reisner i. m. d6). E lakosságszámana l szemben
a frankfurti
zsidóságnak
fentemlített
három
számlálása IO'.! (1431), 8..3 (144i) és 146,(1473) főt eredményezett
(v.
Büoher i. m. 5{j;i). E zsidóság számaránya
tehát 0.92--1.62 %.
43) Bécsnek 15. századi
lakosságát
20..000 főre becsülhetjük.
Zsidósága 1421·ig oH 69 házban lakott (v. Ö. Schwarz 1. Das Wiener
Ghetto, Wien 10(9). Ha feltesszük, hogy a bécsi zsidóházakban
átlagosan ugyanannyi
lélek lakott,
mint
Pozsonyban
1434-ben, vagy
J 452"ben, akkor a bécsi zsidóság Iháztartásainak
száma Hi2-175, lélekszáma a frankfurti
zsidóság átlagszáma
alapján
1064---"1·225, arányszáma 5.32~.13%.
A háztartások
pozsonyi átlagszáma
azonban feltétlenül abnormális
és krvételes
jellegű, arnint azt a következökoen
kiemitatni Jogom, úgyszintén o'ly felső határt jelöl a ,franikJfurti átlagos
háztartási
lélekszám, amelyet a legnagyobbvalószínüség
szerint máshol alig ért el zsidó háztartás. Azok a számítások, amelye~ a pozsonyi
zsidóházra
1434·ben több mint 17, 1452·ben pedig több mint 15 lakót
juttattak, mindenképen a zsidóság számának felső határát vonják meg és
több mint valószínű, 'hogy Frankfurton
k ívül ezt a felső 'határit sohasem érte el reális számuk. Bécsben oly körühnények
nem forogtak
fenn, arnelyek vúgy sűr-ítették volna a zsidó Iakosságot, mint 1421-<ben
az ausztriai zsidók bevándorlása
a pozsonyi zsidóságot. fgy dehát vélelmeznünk
kell, hogy Bécsben átlagosan
kevesebb háztartás
juto·tt
egy zsidóházra
és kevesebb lélek egy háztartásra.
Maximálisan
2 háztartást számítván
Bécsben egy házra és 6 személyt egy háztartásra,
a bécsi zsidóság lélekszámát
828-,ban Iha-tározhntjuk meg, mely szám
II városi
össznépesség
4.14%,ának
felel meg. Igen valószínü
tehát,
hogy a bécsi korábbí arányszám
nem k ülönbözött
lényegesen a 'pozsonyi késöbbi aránvszámtól,
ő-
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mint 17, 1452-ben több mint 15 lélek lakolt átbgos::tn egy
házban), nundenképen abnormálisnuk,
kivételesen magasnak
kell tartanunk, A város keresztény lakossága 1434, év körűl
650, 1452, év körül
700 és 1503-ban 750 házban lakott, HI
jutott tehát átlagban egy házra, beleértve a nem adózó lakosságot is, 1434-ben (4660:G50 =) 7'02, 1452-ben \5405:
700 =) 7'72 és 1503-ban (4795:750 =) 6'39 lakos, vagy is
az átlagszámok
nem sokkal magasabbak, mint a nürnbergi
házuké.
ABelvárosban
lényegesebben magasabb ugyan az
átlagszám
(jutott a belvárosi polgárházakra
1434-bcn 16GO:
174 = 9'54, 1452-ben 1755:191 = 9'19 és 1503-ban 1-145:
1ii = 8'16 lakos), de még mindig mcssze marad ci gy
14.34-ben, mint 1452-ben a zsidóutcai átlagszámok
mögött.
.'\. Zsidóutca rendkívül magas lakottsagát
nem indokolhatja
az, mintha a zsidóutcai házak befogadóképessége
nagyobb
volna a Belváros keresztények lakta házainál.
Minden jel
ugyanis arra mutat, hogyazsidóutcai
házak sokkal kisehbek, sokkal csekélyebb
értékűek
voltak, mint a belvárosi
házak legtöbbje.
Megismertük,
hogy U15-ben a későbbi
Zsidóutca helyén nyolc ház áIlt, amelyben
11 keresztény
háztartás élt (55 lélekkel, amelyből jutott egy házra nem
egészen hét), Kétségtelen ugyan, hogy a zsidók a Zsidóutea
kiépítése alkalmával megnagyobbították
a házak befogadóképességet is, de nem oly mértékben, hogy e házak értéke
nem hogy meghaladta, de akárcsak megközelítette volna a
keresztény
házak átlagos értékét. Amikor 1526-ban eladják
a Zsidóutea húznit. több esetben rendkívül alacsony összegeket fizettek értük (B, 18, 27 és 50 magyar forintot, v. Ö,
e kőtetben 343-344,
vagvis 6'G7, 15, 22'5 és 41'67 arf'rtot,
a négy húzért összesen 85'84, egy házért átlagosan 21'46
arfrtot), !\Iég a legnagyobb összeg is tőbhszőrösen
alul marad azon az átlagösszegen.
amelyen adták-vették
a belvárosi polgárházakat.
s amely abban a negyedben, amelyben elterült a Zsidóutca (a Belváros második részében},
1HOaranyforintra
rúgott:')
Igaz, hogy ez az összeg csak tíz
ú

"j Y. ü. ZSauSlifl.
GerIl!. Abi. XL. 23,
40) Legmagnsubb
húzúr
(l4/lb:
1493) 400

magyar

fr!,

vagyis
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háznak az átlaga,"]
de megerősítik az átlagösszeg magasságának megfelelő voltát egyrészt azok a magas vételárhátrálékok,
amelyeket gyakran feljegyeznek a hirtoklapokon, 4;) másrészt a magas összegű tehertételek. amelyek
közül az egyházi járadéktőkékre
vonatkozók
tanuskodnak
a házak magas hozadéki értékéről!")
em változtat ezeknek az adatok nak bizonyító erején az a körülmény sem,
hogy 1526-ban bizonyára
mélyen valódiérLékükön
alul
adták el a zsidóházakat.
Még ha akár öttel vagy hattal szorozzuk is a fentszámított átlagos árat, a zsidó házaknak így
felmagasított
értéke
(107'30-128'76
arfrt) még mindig
mélyen alatta marad a keresztény házak átlagos értékén.
Mindenképen
áll tehát, hogy normális
körülmények
közt nem élhetett a pozsonyi Zsidóutcában
házanként ket-

363.64 aranyf'or int, legalacsonyabb
egy Iélháznak
(158df2: 1508) ára:
80 ru, frt, vagyis 72.73 arfrt.
46) Sokkal magasabbak a Belváros első részének feljegyzett házárai, összesen
12, 3459.80 arlf-rtösszcgben,
átlagösszeg
tehát
288.:\2
arfrt .. ~ Belváros rnindkét részét összesítve, 22 belvárosi háznak ára volt
5360.&3 arf rt, egy házra jut tehát 243.65 arf rt. Magas árakat találunk a
k ővetkező házaknál:
121b:1446 1000 arfrt, 141d:1439 (fél ház l] 600 arírt.
141c:1468 764.12 arfrt,165c:I444
sos arf'rt, 1&4b:1439 (bccsár) 300
arfrt,
160b:1473
(hátrálék ?) 280 arfrt,
143a:14,39 (hátrálék ?) 200
a rfrt stb.
47) Száz aranyforintnál
magasabb
vétel:árhátrálékok
pld.: 14-4d:
14\); 105 arfrt, 1f>6b: 1477 140 anfrt és 167c:1483 110<anír-t S'tb.
") Az ily magas·a.lJlb összegű egiházi járndúk tűk e jrlrl. 100a:1'452
HOO nrfr t. amely összepböl H57-ben '&20 arfr! marad meg, 165a:1470
300 arfrt, 159c:1468 28Q arfrt, 144a:1445 240 arf'rt, 161·a:1&06 218.18
arf'rt ,(= 300 ti: ('ll, azutú n m{'g t izcmhat 100 arfrtos és annál nagyolYh
IdeI, mind fl Bel vúr os múso d ik részének háznin. \Iagasalk még a kereskedelmi
hitelezés
biztosttásárn
tfeljegyzett
összegek,
nmclyckböl
lI.g)·ankövetkeztcrhetünlk
a háztulajdonos
vagyonának
érl<o~koére,de
nem nundig a házérn, mert gyakran a ,ház Iek őtése csak jebk épezi az
adós egész vagyonának
elzálogosítását.
A Belváros második része házainak birtoklapjain
pId. a k övetkezö
ily természetű
feljegyzéseket
laláljul"
lOOb:1447 \)78 arfr t, 151c:1459 700 arfrt, 156a:144O M3 arfrt,
H\)c:144\l 4GO arf'rt, 147d:1HO és 148c: 1471 400-400
arfrt, 157c:I440
2\l4 ar-Irt. lfiO,b:1473 280 3rf'rt , 14\)c:1448 278.2\) arf'rt, H7d:1438 256
arf'rt. 1;,7c:1443 233 arfrt,
151b:148\) 230311frt,
159a:1484 225 arfrt,
148b:14,51 és 163d:1467 200--20Q arfr t stb.
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tiinél

is több

háztartáshan

H-nél

is több

lélek,

vagyis

két-

annyi, mint il keresztények
lakta pozsonyi
házakban
általában, vagy másfélszer
annyi, mint a Belváros
keresztények
luk ta házaiban.
Még ha nem fogyatkozik
meg 1452. év után
Pozsonyban

építése
nyel.
mint
('gY

a

zsidóság
absolut
akkor is járt

száma,
a Zsidóutca
kivolna avval az eredmény-

és kibővítése

hogy

most

már

több

előbb kevesebben,
házra jutók
száma.

14;')0. év táján

kétségtelenül

házban

Pozsony

1452 előtt,

valószínűen

zsidóság."]

Ez az első exódus

ból.

Legnagyobb
1447

után,

városa

kormányának

adóssúgait
(1450),
sainak
k arnatjait
az 1459.

számáról
csökkent

legkevesebb

kentette
a létszárnot,
úgyhogy
a
2f\0-270
lélek lehetett.
Kétségtelen
k ormúnyzói
és k irú lyi rendeleteket,

Végül:

lélek

élvén,

az átlagban
hogy
már

arról panaszkodik
ez a zsidóság,
hogy hozzátartozóival
együtt
több
húztartásf'ö

elköltözött

Pozsony

ugyanannyi

megfelelően
csökken
De értesülünk
arról,

30 lélekkel

kitört

már
csök-

legmagasabb
lélekszám
továbbá,
hogy azok a
amelyekkel
elengedték

zsidókkal

szemben

majd a pozsonyi
lakosság
(14;')3), úja bb elköltözések

év körül

tehát

le a pozsonyi

hitelválság

fennálló

zsidótartozákövettek.t'')
nemcsak

meg-

scnuuisitette
il pozsonyi
nagykereskedelemnek
hitelezésre
felépített
részét, hanem
végzetesen
bénította
meg a zsidóság
kereseti
tevékenységét.
Világos, hogy ez ismét megtizedelte
ezt a zsidóságot,
amely egyre
fogyott,
s ha a 16. század
elején talán ismét kissé megnövekedett
is számban,
ez a növckedés
alig ért el az 1434. évi számhoz,
s mindenesctrc
mélyen alul maradt
az l452. (·vin.51)
'''1 V.
n pozsonyi
l.si,!{'súgnak el őter jcszt ését e kötetben
82-83.
ó"\ MI1J 1. 187, 189-l(lO
s 193-194.
>I) Anélk ül, hogy elébe akarnék
vágni részletesebb
helyi k uuatásoknnk , arnelveknek
'Példáját adni
igyekeztem
a pozsonyi
késők őzépk or-i zsrdóság
lélekszámára
néző adatoknak
re.""olgoz-ásá"llll, az
ott nyert tnpasztalatok
alapján
megk lsér lem, hogy megvonjam
a mag\'a.rors7.:\~ későközépkori
e!(<sz zsidóság
I,"teksz:\mának
számhatárait
, c helyi is ismételve a XXXV.
oldal 10, jegyzetében
foglaH rejtegetéso imet, helyesbítsem
Kohn er rovonatkozó őss zeáll ítású t idézett műve :~94.
la njú n. Bud" zsidósága
e város
léle.k szárnána.k
négy, talán öt száza!,k:lI te hetet tc ki. ,"gyhogy e IcgnagyonlJ
hazai zsidókőz ség lélekszáma
ő.
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Attérvén a zsidó pénzkereskedelem
egyes ágainak vizsgálatára, az idevonatkozó és túlnyomórészt
e kötetben közzétett anyagból
két adatcsoportot
ragadok ki, hogy azok
elemzése kapcsán feleljek a fent (XXXL lapon) feltett kérdésekre. E két adatcsoport időrendi sorban Pozsony város
tartozásainak,
valamint a pozsonyi telektulajdonosok
telekkönyvi zsidótartozásainak
sorozata, Mielőtt azonban hozzáfognék a két sorozat anyagának
rövid elemzéséhez, szükségképen foglalkoznom kell egy igen fontos elvi kérdéssel.
Ez a kérdés a zsidókövetelések,
vagyis zsidókkal szemben
elismert tartozások
származásának
a kérdése. Kétségtelen
ugyan, hogy az esetek túlnyomó
többségében
kölcsönből
eredtek ezek a tartozások. de az azokról kiállított oklevelek
vagy oklevelet pótló városkönyvi feljegyzések csak a 1egritkább esetekben jelölik meg azt a jogügyletet, jogi tényt,
vagy cselekményt,
amelyből
keletkeztek az adósok által
elismert és megfizetni ígért tartozások. Jellemző, hogy az
e kötetben közzétettek közül csak egy oklevél és két telekkönyvi feljegyzés említi a tartozásnak
kölcsönböl való keletkezését.")
Mindamellett azonhan nem gondolhatunk köl320--400 közt nlakult me,g. A nagyobb városok (Győr, Kassa, ;\'ogyszombat, Sopron, Szeged és Székesfehér.vár)
körülbelül oly szám ú zsidóS<ágg~bíl'h:attak,
rnint Pozsony.
E :hét város zsidóközségeí
egyenként 120-180, összesen 8~1260
Jelket számlálhattak.
A kisebb helyek zsidósága egyenként
talán kétharmadára
rúghatott
a nagyobb
városokértak
vagyís 80-120 lélekre . Eddig t.izenhét ily 'helyről tudunk
(Bazin, Esztergom,
Ga/góc, Kabold, Kismarton,
Körmöcbánya,
Köszeg,
Nagymarton,
Obuda, Pest, Sárospatak,
Szakolca,
Ss entmarton«
Tata,
Trencsén,
Vác és Verbó), erekben tehát míndössze
1360-2040 zsidó
élt. 4rY Magyarország
későközépkori
zsidóságának
lélekszáma 252{)3700 közt aűakulhatott meg, e két számhatár
kö zépszám a (3110) ncm
sokkal nagyobb, rr.int az !ll 'szám, 'amelyre becsülték régehben egymagában
a budai zsidóközséget.
Úgy számarányukat,
mint anyagi
helyzetüket tekintve, a rnagyarországí
zsldóság csorsalakólása a k özépkor V~
:i~n hasonlít a németországi
zsídóságéhoz, v.
a rövid,
de jó összefoglaíást
a kÖV'ellikező újabban
megjelent
rnunkában:
ö.

Andreas

W. Deutschland

vor der Reformation .. 2. Aufl. Stuttgart,

1\134.

37~379.
Pozsony városának
1426. évi adóslevele 5i:
haben gelihen'', Prentel 1!SlÍUó rcgestátatlan

~2)

berait

"dye sy UJlS ...
követelése 207,
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csönre minden oly esetben. amelyben a tartozás keletkezéséről hallgatnak a források, arra való hivatkozással,
hogy
ez a tartozás keletkezésének normális esete, amelyben sziikségtelennek tartották a kortársak, hogy megemlítsék a keletkezés módját, mert, amint látni fogjuk, elöf'órdulnak
t·lég
szép számban olyan esetek is, amelyekben a tartozás semmiképen nem származott
kölcsönből,
pedig ezekben az esetekben is hallgatnak
a források a tartozás keletkezéséről.
Egyéb támpontok
híján akkor tarthat juk a tartozásokat kölcsönből származottaknak.
ha az adósok és a hitelezők között egyéb pénzügyleti
kapcsolatok
többé-kevésbé
kizártak.
Igy az első sorozat (városi adóslevelek) ok levelei
esetében több mint valószínű, hogya
város kizárólag kölcsönszerzés céljából fordult azokhoz a zsidókhoz, akikkel
szemben tartozásokat
ismert el adósleveleiben.
Tudjuk
ugyan a kamaraszámadások
feljegyzéseiből, hogy a város
elég gyakran váltott pénzt (vagy vásárolt
határozott pénzérméket) zsidóknál.")
valamint, hogy nemesfémtárgvak
at
~. jegyzet (1454): ,.Item D.,. hal inhechannt ... , daz (-er}.,. von deru
Pr. juden :hWl en ilehent , <ly er im dann gclihen hat", - és a 384, sz,
telekkönyvi
regesta 189,(1455): "Hem H. H, .. hat entlehnt "on elem
Aserl juden3
,fl". Eld)eszélő források.
mínt az 1376-138,2 közt
kelt városi 'Panas'zlHél
(11: "nemen
dacz den juden"] , végrendelelek
("enrlrHlmen" 'Vagy ,.gelJoomen" 1434:350, H71:XXV, 1487:358, 1494:3f>O,
"geLiehen, gelíhen, gelfhens cgelt" 1478:355, 1485:356, 1493:89, 1501:361,
1503:3(2) és városí számadások
("der stal gelihen" 1439:380, hasonlóan 1440:382, 1491 :409, 410, "enphangenau,f
dy silbrein 'phltnt" vagvis
kézizálogos kölcsön lHO:383, 10167:400, .xlargelihen" 1440:383, 1456:395,
1475:403, ,,<aln'}~hen" 1456:396) sűrűbben
emlékesznek
meg k őlcsönökről. Él"dckeshelye
egy végrendeletnek.
amely szemöeádlitja
a k őlcsőnbe kapott pénzt a kézi zálogra kapottal (weder gclíhen gel! noch
auf gesetzte phand" 1502:XXVII), rnely szembeátlítást
Andreas "Gehd·
verfelh und Pf'andgesoháft'
.szavak'kal 'fejez ki (i. ru, 378).
53) PId. 1435:380, 1441:384; "das wir unter den jude-n haben
muessen nemen 4 guldein re ain gutdein umb 1 'll: 1'\ Wienner" .. ,
fordítása:
hogya
zsidók
közt vásáro/nu nk kel/ell 4 aranyfonlntot
eg)1ellkélllt 240 b, dénáron
(t. i. akkor, amikor 210 h. dénár volt az
aranyfonint
normális
árf'olyama, 1'. Ö. Pénzértékviszonyok
c. munkámat a MfiazddSz. VII. 440-441)
ll.
o" 1454:394 "au.fwexel", 14&0 és
1463:397 stb.
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is vásárolt náluk. 54) Kizártnak tartom azonban, hogy akár
az egyik, akár a másik ügyletfajtát
hitelrnűveletekkel
bonyolították le a városi számadók.
19y nyilvánvaló,
hogy
kölcsönből származó tartozásokról
szélnak a városi adóslevelek. '5)
Az időrendben második, de a feljegyzések számát tekintve, első helyen álló adatsorban,
a zsidókkal szemben
fennállott
telekkönyvi
tartozások
sorozatában,
aránylag
számoe esetben állapíthatjuk
meg egyes tartozásoknak
más
jogügyletböl,
mint kölcsönböl . való származását.
A 149.
regesta szövege szerint az abban elismert tartozás áruhitel-

"') PId.

146+:3\19, 1490:409,

1491:410.

'5) Egy esetben azonban
kérdésesnek
tartom ezt a szá rrnazást.
Ugyaaus gyanus az az oklevél, amelyet a 'város Michel (Drot) bécsi
zsidó sz..ánrác-n állitott ki negyedfél Irónappa.l azután, hogy ugyanezzel
a hitelezővel szemben már előzőleg ismert el tartozást,
Mdfut mások
a deltételek a második esetben az elsőéivel szemben? Főképen: aniért
aiacsonyabb
a második
tartozás
karnablába?
Ez az a körűhmény,
amelynek flgyelembevételévd
konverziót
gyanHok a második pénzügyi
ruűveletbcn.
A városi kormány úgy J;átsúk - az első tartozás kamat ozásának
kezdetén nem tudta visszafizetni a tartozást ·s attól tartou, hogy erre hosszabb .id mudva sem lesz képes. így rövíddel a
kamntozás
kezdete
(1395 május 30) után wagy már előbb tárgyalásokat inditott meg a kamatozásnak
előreláthatóan
hosszú idejére
való tekintettel
az első adóslevélben
43-33%-kal megállapított
kamablábnak
rnéldán yosc Jeszáblítása
iránt.
Erek arra az eredményre
ő

vezettek, hogy 1395 júr.ius 17-étől kezdve 26 fonttal
(156 font 130
helyett) nagyobb
töke
után kisebb (32'5()%) kamatot
fizetett. A második adóslevélnek
töke- és kamatterhei
220 hétig (2 hétig 4 év után)
nagyobbak
voltak, mint
az első adóslevéléi,
onnan kezdve k isebbck ,
igy pl. a második oklevél keltétől számított egy év mulva kamatostul
fizetendő volt az első oklevél szerint 1.30 font és M..s'zel' 260 5, vagyis
összesen 188 font és 1-2ű 5, a második
oklevél szerint 156 font és
52-szer 234 5, vagyis összesen 200 font 168 5, de öt év mulva (260
hét után) az első adóslevél
szerint fizetendő volt 413 font 200 ('), a
második
szer int 409 font 120 ('). A k ővetkezőkben
meg fogjuk ismerní,
hogy volt olyan városi adóslevél,
amely öt évnél
sokkal
hosszabb
ideig kiváltatlan
maradt. Szárnításaink
szerint a szóbanforgó
oklevelet
a város tényleg csak 226 hét mulva váltotta ki. Igy a k onverz ió, amcnynyi ben tényleg létrejött,
nem volt hátrányos
a késedelmesen
tőrlesz tő
vúrosra,
A két oklevél szővegét
lsd. 29-33.
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ből keletkezett ("darumh ir man .. , zway tuher von Kolen
lKölJn] hat genommen"
1444:259), más regestált és régestálatlan feljegyzések szerint pedig több esetben a tartozás
a zálogbaadott
ingatlan kifizetetlen vételára vagy vételárrészlete. igy 1440-ben azt a szőllöparcellát
zálogosítja el
a tulajdonos
a zsidó hitelezönek, amelyet tőle (hitelben)
vásárolt: "und bleibt schuldig...
11 fl ami...
und den
weiugarten hat der H. Sm. kauft von dem Isserl juden"
1440:14;>-146),
a 133., 210. és 254. sz. regesták szövege
pedig világosan bizonyítja, hogy mindhárorn esetben a tartozási Összeg a zálogtárgy vételára vagy vételárhátráléka
(1444:1:n, 1445:120 és 1447:253). E három esetben a visszafizetés határideje aránylag távol esik a feljegyzés napjától:
a 210. sz. regesta esetében a két határnap közti különbség
q.(~' naptári
év, a másik két regestánál pedig két-két részletben fizetendő a tartozás.
A tartozás teljes (és kamatmentes! v. Ö. tovább) kiegyenlítésének
(a második részlet
fizetésének) határideje a 133. reg. esetében hét negyedév, a
254. reg. esetében pedig, tekintettel valószínűen a vételárhút rálék csekély összeg ére (2 m. arfrt), a két 1 frtos részlet
két és negyed fél hó mulva esedékes. Utóbbi eset más szempontból is érdekes. A regestáhan megnevezett adós tulajdonoselődje a ház birtoklapján
a hitelező zsidó, aki a házat
majdnem pontosan egy évvel a regesta kelte előtt szerezte
meg. Az előző keresztény tulajdonos terhére pedig nem jegyeztek fel zsidókövetélést
a telek kőnyvbe, sem a szóbanforgó háznak, sem más teleknek birtoklapján.
Nagyon valósz inűtlen. hogyatelekkönyvbe
fel nem jegyzett tartozások
\'{'grehajtása során került volna a ház a zsidó birtokába.
Ebben az esetben látom azoknak a nem ritka eseteknek
egyikét, amelyekben kőzvetítő
gyanánt járt el zsidó két keresztény fél közt, akiknek egyike telket akart eladni, s a
másika azt megvenni. Az eladó azonban csak készpénzért
hajlandó túladni telkén, a vevő pedig a telek árát vagy egyáltalán nem tudja megfizetni, vagy csak annak egy részlctét.
Vagy: az eladó oly időpontban akarja eladni telkét,
nmikor (keresztény)
vevő még nem jelentkezik. Mindk ét
eset hon k őzvetít a zsidó. Az elsőben készpénzen veszi meg
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a telket és hitelben adja azt el, a másikban az egyik időpontban veszi meg a telket s azt egy másik időpontban
adja el.
Arra, hogy vételárhitelezésből származott a tartozás oly
esetekben is, amikor e körülményt
nem említi meg a feljegyzés szövege, szolgáljon világos például budai Jakab
özvegyének három regestája."] Férje kétségtelenül az 1445.
és 1446. évek mesgyéjén halálozott el.") Az özvegy valószínűen fizetésre szólította fel férjének adósait. s közülök
végrehajtatta azokat, akik nem fizettek.
Ezek előrebocsátása után térjünk át a két adatcsoportnak vizsgálatára.
Az első sorozat (városi) adósleveleinek
száma 22, amelybe egy oly adóslevél is lettbefoglalva, amelyet nem ebben a kötetben tettek közzé."] A sorozat adatai"") 2'40. és 246. se. regesta 1446·ból és 266. sz, reg. 1447·001
272-273.
A 240. sz. reg. keltéveI egy időben eladott szőllőt az előbbi
tulajdonos
a 85. sz. regestával
(130) zálogosította
el házával együtt.
A ház még Jakab életében, 1445 febr. 2!l-án cserélt gazdát. a szűllő
végrehajtás
útján 1446.év elején ment át az özvegy tulajdonába.
(Ily
érielernben
helyesbítendő
a mo. lap 2'0, jegyzetének
szövege.) A
246. sz, regestával eladott sző\lőt a 170. sz. regestával
(132-133),
a
266. sz. regestával eladott házat pedig a 183. és 202. sz. regestákkal
zálogositották
e.l előzetesen.
A 240. sz. regesta fizetési fellételei vilúgosan utalnak
a tartozás
vételárjellegére
(két visszafizetési
részlet,
több, mint másféléves visszafizetési idő), a 246. sz. regestábari
a visszafizetési idő egy év. Csak a 266. sz. regesta fizetési feltétele (napi
kamati) tér el a vételárhátrálékes
tartozások
szokásos hosszú kamatmentes határidejétöl,
csakúgy, mint ft fentelemzett
254. sz. regesta
esetében. Harmadik ily esetként felemlíthetern a 220. sz. regestiU (200)
is, amelynek
tartozási
összege (4 arfrt)
felerészben
a reg. keltétől
kezdve kamatozik
(napi kamat), másik fele három hónapig (13 hétig)
kamatmentes.
A tartozásnak
vételárjellege
ebben az esetben valószinű
ugyan, de nem egészen bizonyos.
már

07) Utolsó regcstája 1445 december 20-án kelt (1~6), Az özvegy
1446. év 'elején hajtatja
végre férjének
íkésedelmes adósait. Az

1445. év után forrásainkban
emlitett Jakab zsidók vagy budai Jakab
veje (Akv. 1452:377, 1456:395, ő a Pozsonyban
tartózkodó
magister
judeorum
is 1462:85), vagy az ő fia, akit szintén budai Jakabnak
híttak s aki varóban Budán lakolt (lsd, 1'457--11458:29~3QO, azután
1457:352 stb.).
58)

A tabella

IS. sorszámú

s 1411 július

9-én kelt oklevele,

k őzzé-
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nak rendszeres összefoglalását
a következő táblázat hinteti fel.
Legfeltűnöbb ebben az összeállításban az. a kis szerep,
amely a pozsonyi zsidóknak
jutott
tartózkodási
helyük
korrnánya kölcsönszűkségletének
ellátásában. A 22 adóslevél
közül négyben pozsonyi zsidó a hitelező, egyben idegennél
társult pozsonyi s egyben oly idegen zsidó, aki nemrég még
Pozsonyban
tartózkodott. 69) A négy pozsonyi hitelezőnek
együttesen 240 arf'rttal tartozott a város, a társult hitelezők adóslevele összegének a pozsonyi hitelezőre jutó része
bizonyára a 74 magyar
dénárfontnyi
összeg, vagyis 55
arf'rt, s végül a Pozsonyból elköltözött zsidónak követelése
110 arfrt. A város teljes tartozási összegének. 4025-15 arfrtnak, 7-39ro-a (295-50 arfrt) járt pozsonyi zsidóknak, s ha
ideszámítjuk még a korábban Pozsonyban élő hitelező követelését, akkor 10-07ro-a (405'50 arfrt). Kétségtelen, hogy
a pozsonyi zsidóság ezen tartózkodó
szerepének az oka
egyrészt e zsidóság szegénységében
keresendő,
másrészt
függő helyzetükben
a városi kormánnyal
szemben, amelynél fogva nem sz ívesen kölcsönöztek oly félnek, akit tökeés kamatköveteléseikkel
nem akartak magukra haragítani."]
téve MHJ 1. 135. Az ott eltorzítva kőzzétett hátiratnak
helyes szövegét
lsd. itt fent a XII. lap '12. [eyzetében. Úgy a tartozási összeg, mint a
visszafizetett összeg arfrt-árf'olyama
160 h, (5. A tartozás összegéből
160 font b. (5 a tőke és 8 font a diszkontált
kamat. A diszkontidö
8 hét, a diszkentkamatláb
ebben az esetben is alacsonyabb a kikötött
kama tlábnál, vagyis 65% helyett 48-93%.
'O) Az összeálldtás 1. sorszámé
adóslevelének
hüelez.ője
Izsák,
Jaikalb marohegpi
zsidó veje, a'ki még
1383-ba-n élt Pozsonyíba n
(v. Ö. e kötetben 12-'14), de már a MHJ
J. ,101-104. lapon közzétett
káptalani
oklevélben
mint morvaországi
lakos
szerepel, sőt valószínűen ott él már az 1386. év e1ején(u.
o. 1. 100).
60) Még az 1'450. év k örül kelt beadványában
is nagy érdeméül
rója fel magának a pozsonyi zsidóság, hogy ez idő szerint "hab wir
euern genaden mit willen [azaz jószántából)
ettlich anlehen getan
nach euer genad ervordrung, das wir doch durch zalung willen dismals nit melden noch vodern" (e kötetben 83). Kétségtelen azonban, hogy a nem pozsonyi tartózkodású
zsidó pénzadókat a pozsonyi
zsidók tájékoztatták
a város kölasőnfelvételi
szándékairól
és k őzvet itették a kö1csönfelvételeket
az idegen zsidók és Pozsony város k ormánya közt, talán a bécsi és budai zsidók kivételével, akikhez a városi
kormány közvetlenül fordulhatott.
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Tartozás összege
A hitelező
tartózkodási
helye

kelte

eredeti
pénznem ben

m. aranyfrtokban

Kamatozás
kezdete

-N

cn

-"''''
o

1 11 1389 júl. 18

Morvaorsaág

90 m. arft és 10
font b, d.

2 12 1389 okt. 26

110 -

-

k. n.

100 -

k. n.

-

k. n.

200 m. arft

200 -

k. n.

130 font b. d.

208

Hainburg

.

22 font b. d.

3 13 1390 ápr, 22
4 15 1391 dec. 6

Pozsony

60 m. arft

5 17 1393 aug. 21

Hainburg

s

Bécs

Hainburg,
Pozsony

17'!. cseh garas-I
hatvanas éd 74
font m. d.

18 1395 febr. 28

7 19 1395 jún. 17
8 21 1396 jan. 25
-

9 22 1397 febr. 12
10 23 1397 jún. 17

.

Krems
Hainburg

1390febr. 15

44

100 m. arft

156 font b. d.

130 font b. d.
100 m. arft és 6
font b. d.

60

I

-

1395 máj. 30

249 60 k. n.
108 -

k. n.

48 -11397

ápr. 1

109 60 1397 szept.29
32

-

k. n.

Pozsony

40 font m. d.
434 m. arft

434 -

"
"
14 27 1401 nov. 1

Erfurt,
Salzburg
Weiden

434 m. arft

434

Pozsony

60 font m. d.

15 28 1401 dec. 21l

Hainburg

110 m. arft

110 -

1402 dec. 25

16 36 1410 máj. 27

Buda

400 száz ujdénáros frt

250 -

k. n.

17 37 1410 júl. 16

Pozsony

100 m. arft

100 -

k. n.
1411szept.1

11 24 1400 nov. 18
12

:!sl

13 26

1400 dec. 14

.

1411 júl. 9

-

48 -

1401 márc.9

"

"

.

k. n.

Hainburg

108 font b. d.

1621 -

315 font b. d.

472 50 1414 márc.14

1415 márc. 10

Weitra,
Berchtolsdorf
Buda

200 m. arft

200 -

k. n.

21 44 1416 márc. 15

Kismarton

100 font b. d.

145 45

1416 ápr, 19 I

22 57 1426 dec. 13

Neunkirchen 400 m. arft
Összeg:

400 -

k. n.

18 -

19 41 1413 aug. 7
20 42

,

4,025/15

I
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Het
k

I

i
a

m

a

Évi

A visszafizetés
a pénzegység
után

fl:

'li: :
'li: :

b.

latőke
O/o-ban

kelte

-

1
2

d.
d.

43'33

b.

3

b.

d.

65'00

a i

a dat

Visszafizetés

t

~~

as~
E~1:

Fizetett összeg

-

-

1400 márc. 24 543

I

eredeti
pénznemben

Jegyzet

m, arany-

frtokban

-

-

100 font b. d.

-

160

fl : 1

b.

d.

43'33

-

fl : 2.

b.

d.

86'67

1393 márc, 21

fl : 3

b.

féld.

52'00

1400 márc.ő

b.

d.

43'33

-

-

32'50

-

-

65'00

-

-

-

-

-

-

-

-

'li:
'li:

: 2
: 3

b.

~

féld.

garashatv .: 12m. d.
'li: : 3 m. ·d.

I

67

92 m. arft

921-

341

425 m. arft

425 -

3

b.

féld.

32'50

-

-

fl : 2

b.

d.

69'33

-

-

3 m. d.

65'00

-

-

b.

34'67

'li: :

'li::

fl : 1

d.

.

.

( 1403 jan. 6

95

1 uj d.

65'00

-

-

b.

d.

34'67

-

-

fl : 2 uj d.

104,.00

-

-

fl . 2 uj d.

65'00

-

-

'li::

fl : 1

b.

266 font

d.

100 m. arft és
161/. font b.d.

1182 m. arft

100 SZáz:nárosl
frt és 78 ro. arft

-

3

b,

d.

65'00

-

-

217font

'li: :

2

b.

d.

43'3il

1415 márc.21

53

577 m. arft

fl : 3

b.

féld.

48'75

1415 aug. IS

d.

43'33

22 200 m. arft és
18 font b. d.
- 150 m. arft
32 b. d.

féld.

43'33

fl : 3

b.

-

-

(b.) d.

-

Összeg:

k. n.=akel·
tezés napjától

féld. = féldénár

-

-

-

'li: :

I 'li: : 2 b.

-

-

-

425 60

126 40

-

-

1,182

-

-

-

-

-

-

328

-

-

325 50
577 227 150 19

-

-

4,018169

I
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:\ tudományos
kutatás szempontjából
nagy értéke az
összeállitásnak.
hogy tizenkét adóslevél, a sorozat nagyobbik
fele, hátán feljegyezte a városi iroda azokat az összegeket,
amelyekke!' a város korrnánya
vissza váltotta a leveleket,
vagvis tartozását
kamatostul
egyenlítette ki. Hét ily hátiratot keltezéssel is láttak el, úgyhogy ezekben az esetekben
kiszámíthatjuk
a folyó karnatoras
idejét (hétszámát]
és
megállapíthatjuk
a kikötött kamatlábbal
szemben a visszaváltás
kamatlábát.
Rendkívül érdekes és tanulságos, hogy
mind a hét esetben a tényleg fizetett kamatok kamatlába
jóval alacsonyabb, mint a kikötött kamatláb. Az erre vonatkozó számításokat
a következő táblázat mutatja be, amely
I. alatt sorolja fel a visszafizetés összegével és keltezésével
ellátott hét oklevél számadatait,
bemutatja akamatkikötés
alapján kiszámított kamatterhet
s evvel szemben a leengedésnek százalékos nagyságát a tényleg fizetett kamat szerint. :\ leengedés 67 és 341/~% közt váltakozik s a hét eset
átlagában 53'83'1'0! Ezt a leengedést, még pedig kerekszámban 5070-n}; magasságban,
általánosítván
az összes tartozások kamatterhének
kiszámítására."]
mindenekelőtt
annál
az öt adóslevélnél.
amelynél csak a visszafizetett
összeget
ismerjük, de nem ismerjük a visszafizetés időpontját, akképen vesszük számításba, hogy kétszeresen vesszük azoknak a heteknek a számát, mely szám után járt volna a kikötött kamatláb szerint a visszafizetési összegnek a kamatra
"1 Arra

felelhetünk
hitelez ői

a kérdésre,

a k övetkező
magyar

(pozsonyi,

burgi,

weiden i, weitrai)

vagvis

a kamatleengedés

folyó kama-t leengedése
lába

csökkentésének

lekben

-lől-ti3),

ország

é; Ausztria

né'metországi

vajjon

és

budar},

messze

elterjedt

volt,

kamatlábbal

szokás

a kikötött

hainzsidók,

Másrészt

a diszkontkamat

klvül szintén

volta

salzburgi)

"usance"

jelensége

elterjedt

igenne!

adósleveleinek

(berchtholdsdorfl,

(erfurti.

oa kikötött

kétségen

zsidó nem engedett

leszállítás
szokásának
k érd ése s últalán os itást.

osztrák

elterjedt

párhuzamos

területén

ez az últaiánosítás,
Az 1. csoport

németországi

szemben
amely

jogosult·e

megindokolással.

a

kamat-

.(<v.ö. a függe-

legalább

is Magyar.

volt (csak a két említett

kamatlábból).

elégségeseti

Igya

indokolja

kamatmeg

a
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VisszaSor-

fizetés

szám

Kamatszarnitás

visszafizetett
összegbő! jut

A

tőkére

Euy hét
kO
f

Karnatozö

I kamatra

ama Ja

hetek
száma

magyar aranyfor-intokban

I Aztozóösszes
karnahetek után
járó

denárokban

kamat

..1
karnat-

!eenge"dés

száza-

Im. arftban

léka

I.

I

160'~
2
44,-1
4
92'60'425'200'5
868'12/13 1,182'577'472'50
19
227'20
2001.
12,663'-11,844'501

116'32'225'-

66 35,8381
120
8,040
300 102,300
868 82,460
630 33,390
300 1 6,600

543
671
341
95
53
22

314'-1
10-1'50
27'-

818'501 1,1211

-

-

22399
67'682'549'73
208'69
41'25

48'31
52'2-1
6,'01
4288
49'~2
34'55

11,772'661 53'83

1

1

II.
I

7
10
16
18
21
ll.

425'60
126'40
328'325'50
150'19

249'60
109'60
250'162'-,
145'45[

176'16'80
78'163'50
4'74

226
26
32
162
8

11,355'691 916'651 439'041

234 52,884
200
5,200
800 25,600
324 52,488
1.600
200

-

454

1

1

352'56
34'67
160'328'05
9'70

50'08
51'55
51'25
50'16
51'12

884'981 50'39
1

Ill.
1

3
6
S
9
11
14
15
17
22
lll.
1.

II,

169'581
154-17
320'67
195',5
67'50
58'87'157'67
181'25
616'67

59'081
54'17
112'67
87'75
19'50
26'39'47-67
81'25
216'67

110,-1
100'20S'108'48'32'48'110'100'-1
400'-

110114,300
100 13,000
260 33,800
432 56,160
45
5,850
120 15,6001
180123.400
110 14,3001
200, 26,000
600[ 78,000

130

119'161 50'00
108'33
•
22533
•
175'50
"
39'•
52'"
78'»
95'33
•
162'50
•
433'33
"

2,00S'26 1,264'-

744'26

1,300

-

-

1,48t3'48 50'00

2,663'-

1,844'50

818'50

1,1:H

-

-

1,772'66

53'83

916'65

439'04

454

-

-

884'98

5039

-

-

4,146'12

51'72

1,355'69

2,8751

,\/OIHlmcnta

Hungariae

Judaica.

IV.
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jutó része.") Ennek az őt esetnek kamatozási ideje összesen
454 hét. Hozzáadván az első csoportnak 95-tel kiegészített'"]
hétszámát, annak a tizenkét esetnek, amelynek visszafizetési összegeit ismerjük, átlagos kamatozási idejéül (16íO:
12 =) 139 hetet kapunk. Az átlagszám mindenesetre túlmagas, mert nem igen valószínű, hogy a fennmaradó tíz
adóslevél közül volt még egy, amely majdnem tizenegy évig
visszaváltatlan maradt volna. Ezér-t ismét kerekszámra redukálván az átlagot, 130 hét átlagos kamatozással számolok
tovább, mely hétszám középkori számítással. pontosan harmadfél év hétszámának felel meg (2X 52 hét és 26 hét).
Ezt a hétszámot behelyezvén a Ill. csoport adósleveleinek
adataiba, s e hétszámnak megfelelő s a kikötött kamatlábak
szerint járó kamatösszegnek
felét véve a tényleg fizetett
kamatösszeg gyanánt, eredményül azt kapjuk, hogy Pozsony
városa az adóslevélsorozatban foglalt s 4.025'15 arfrtra rugó
tartozását átlagban harmadfél év alatt 6.026'95 arfrt üszszeggel törlesztette le.
E számítások alapján összeállíthatjuk a kővetkező táblázatban a városnak zsidótartozás-szolgálatát.
Az összeállítás eredrnényéül
kapjuk, hogy a város a tartozási összeget
(körülbelül harmadfél év alatt) annak 49'74 % -ával megtoldva fizette vissza."] Az évi átlagos kamatteher a tarto62)
Az a körülmény,
hogya
II. csoport öt esete egyikében scm
pontos az így kiszámított
50%-nyi leengedés, abban leli magyarázat-it.
hogya
tényleg visszafizetett
kamatösszeg
nem járt maradék
nélkü!
egész hetek után. Igy pid. a 7. sorszámú
oklevél esetében 176 arfrt
kamat (= 176X150 = 26400 b. 5), ,112'82 (= 26400:2·34) hét kamatjának felel meg. Miután csak egész hetek után számították
a kamatot.
a hétszám kétszeresét
nem 225'ö4--ben, hanem 226-ban kelleti mczállapítani.
E hétszám kamat ja 84 dénárra! nagyobb, mint 176 arf rt
összegnek dénárokra
átszúrnitott kétszerese
Ezért több a kamatleengc<lés ebben az esetben, mint &Q%.
63)
Az első csoportnak
1121-gyeI k imutatott
hétszámához
hozzá
kell adnunk
(még egyszer) 95 hetet azért, mert ez a hétszám k ét
(12, és 1-3. sorszámú) adóslevél kamatozási
idejének felel meg. teh:Í1

kétszer
a

04)
folyó

számítandó.
4.025'1;) arfrt tartozást
6.026'95 összegge1. vagvis megtolrlva
kamatnak
2.00['80 arfrt összegével.
Ha a tn rtozúsi összeg
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Diszkontált

Folyó

kamat

karnat

E

';1
l'?

ösz-I ~~ ~ ~:e~e
szege
m. arft ~ ~ m. ar ft

o

cll

1

!lO'-

2

44'-

3

100'-

20'-

30

I 'ii~
~

N
U'I

59'581130
116'54'17

543
130

Összes

J

kamat

diszkont'l

~zSeZ-e
m. a~ft

1"' E
~'''UlN
.:::

54'17

egy

é

fo1yó-

ös:~mlat
öskz~mlat
szege
0/0 lszege
%
m. arft
m. arft

79'58:60
116'-

t

II

34'6731'52

v

I

r

e

összes

ö:z~ml~
I tn.szege
ar ft

23'8321'6'i\

%

25'8623'51

543

-

-

11'11 25'25

11'1125'25

130

-

-

21'6721'671

21'6721'67

4

60'-

32'-

67

32'-

67

-

-

24'84 41'39

24'84 41'39

5

200'-

225'-

341

225'-

341

-

I -

34'31 17'15

34'3117'15

6

208'-

112'67 130

128'67

148 ~_4'-I30_'77 45'0721'67

7

249'60

176'-

176'-

226

8

IOS'-

16'-

13

226

87'75

130

87'75

130

I

46'7922'50

40'4916'22

40'4916'22

35'1021'67

35'10 21'67

9

48'-

1'60

7

19'50

130

21'10

137

1~89 24~6

7'80 16'25

10

109'60

9'60

15

16'80

26

26'40

41

33'2830'37

33'60 30'66

11

32'-

107 29~66 33~5

171'87 19'80

135'6421'39

15'60 3~'50,

15'6032'50

12/13 868'14

48'-

15

110'-

16

250'-

12

68'20'-

51

130

26'-

95

382'-

39'-

130

39'-

130

47'67

130

67'67

181

32

78'-

32

78'-

17

100'-

18

162'-

12'-

19

472'50

67'50

201
21

200'145'45

;82\

400'-

-

22

26'314'-

81'25
8
31
-5

130

81'25

130

163'50 162

175'50

170

104'5~

53

172'-

27'-

22

27'-

4'741

1-

130
-

I
I-

20'39\18'54
-

-

-

-

10'40 32'5C1 10'4032'50

19'07 17'33

19'44 1767

126'4750'70

126'4750'70

32'50 32'50

32'5032'50

52'48 32'40

53'6833'14

84 113'2323'96 102'5321'70

106'4822'58

22

8

10,581 13

216'671 130

216'671 130

78'- 48'93

8'0116'68
33'4~ 30'56

-

-

63'82 31'91

63'8231'91

60'53141'61 30'81121'18
-

-,

42'24129'04

86'67121'67

86'67 21'67

4,025'15 220'52 172 2,001'80 2,875 2,222'323,047 71O'65131'8t!990'0424'60 1,024'6025'46
I.
Il.
lll.

1,844'50 135'50
916'65
1,264'-

27'42

43

818'501.121

954'-

28

439'04

454

466'46 482 171'8141'20 283'3530'98

296'36 32'32

744'26!t.300

801'8ö!t.401 130'9527'51 297'7123'55

302'04 23'90

57'60\101

1.1~4 407'8930'43 4OS'4822'15 426'20 23'11

14'025'151220'52117212,001'8012,87512,222'3213,0471
710'65131'811990'04124'6011,024'60125'46

zási összegnek

25'46 % -a,o") s e kamatteher

ma-

különbözö

helyett a tényleg kézhez kapott összeggel számolunk,
vagyís levonjuk
a tartoz ási összegböl a diszkonlillt
kamatot, úgy azt kapjuk, hogy a
város a 3,804'57 arfrt kézhez kapott összeget 58'42% kamatteherr-el
együtt fizette vissza,
65) A t-ényleg kapott összegnek
évi kamatlába
26'92%, Az egy
éne jutó kamatok összegét a diszkontált és folyó kamatoknak
5,2 hétre
arányosításával
számétottam ki, P1d, az 1. sorszámú adóslevél esetében
az egy

évre jutó

diszkontkamat

összege

20'OO:3()X52

= 24'67 arf rt,

y*
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gasságban alakult meg a tartozások egyes eseteiben, még
pedig a tarlozások legtöbbjénél 21 százaléknal
magasabb,
dc 33 százaléknal
alacsonyabb volt, négyeselben
20 % -on
alul maradt, két esetben pedig 40% fölé emelkedett, A tényleg fizetett kamatok különbözö
százalékos
magassága következrnénye a kikötött kamatlábak közti nagyeltéréseknek
(a kikötött legkisebb kamatláb,
32'50 %, a legnagyobbnak,
104 % -nak kevesebb, mint egy harrnada l};"] az a jelenség
pedig, hogy a diszkontkamat
átlagos nagysága magasabb,
mint a folyó kamaté, ahnak, hogy adiszkontkamatnál
nem
(,l~' nag~' a kikötött kamatláb
l'cellgcdése. mint a f'olvó kamatnál. Azonban aránylag kevés (9) esetben diszkontáltak.
a diszkentkamat
összege pedig nem haladja meg a folyó
kamat összegének tizenegy százalékát,
úgyhogy a kétféle
kamat összesítése alig egy százalékkal emeli az összesített
kamatteher
kamatlábát,
noha a diszkontkamat
hét százalékkal magasabb, mint a folyó kamat."]
az egy évre jutó folyó kamat összege 59·58:1~().X52 = 23'83 arfrt,
mindkét
kamatnak
együttesen
egy évre jutó összege í9'5H:l(}üX52
=,
25'86 arfrt,
mely összegek
százszorosa
osztva a tartozás
összegével
adja a százalékos
kamatlábat.
Az összegezésben
a diszkontkamat
kamatlábát
a diszkontált
tartozások
összegéhez. 2,233'55 arfrthoz
való
viszonyttással
számítottam
ki, .ti. sorszámhasábban
1., II. és I'll. számokkal
megjelölt
számsorok
megfelelnek
az elöző táblázat
tartozáscsoportjai
adatainak.
.ti. diszkontált
tartozást
összegek 1 = 1.340'50
al írt, IT = 417'05 arfrt és HI = 476 arfrl.
66) 32'50% kik ötőtt k arnn tot találunk
a 7. és g, sorszámu
(tartozási összeg 297'60 arfrt), 34'67%-ot
a 12" 13. és 15. sorszásaú
(t. Ö,
978 arfrt) , 43'33%-ot
az '1., 3" 6., 19., 2\., és 22, so nszárnú
(t.
1.435'95 arfrt) , 48'75%-ot
a 2Q, sorszámu
(t. Ö. 200 arfrt),
52%-01
az 5, sorszámú
(t. Ö. 2CQ arfrtj,
65%-01 a 2" 8 .. I\., 14,,17.
18,
sorszámú
(t. Ö. 494 a rf'r t}, 6~:33%-ot
a 10. sorszárnú
(t. li. 10~'()O
arfrt}, 86'67%-ot
a 4, sorszárnú
(t. ö. 60 arfrt) és 104%-01 a 16. sorszámú (1. Ö. 250 arfrt] oklevelekben.
ö.

"S

6') A számítások
helyességet
s így abehelyezések
jogosultsúgút
tanusítják
az Lés
II. csoport adatai összesítéscinek
eredményei.
Tartozási összeg 2.761'15 arfrt, amelyet a város 4,OHl'69 arfrttal
törlesztett, a fizetett kamat lehát a tartozás
45'54 % -a . A diszkonlkamat
évi
százaléka
32'98 (a diszkontált
tartozást
összeg 1,75í'55 arfrt), a folyó
kamat évi %-a 25'08 és az összesített
kamat:' 26'17 % .. h eltérések
az
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A városi zsidótartozás-szolgálat
vizsgálatának
legtanuleredménye gyanánt értékelhetjük
a nagy különhséget a kikötött és a tényleg fizetett kamat közt. Ez az eredmény érdekes és egyedülálló. Tudtommal
nem ism .rünk
más okleveles anyagot,
amely ily pontosan
tújékoztutn.i
bennünket zsidótartozások
törlesztésének
időpontjairól
és
összegszerűségéröl.
Más adósoknál
hiányzik
a törlesztés
adatai feljegyzésének az az indoka. amely a városi kormú nvnát a közpénzek hovafordításánnk
számonk érése, Úgy. mint
a városi okleveleknek a tartozás kifizetése utáni időben vu ló
megtartása a számadásra
való tekintettel
történt, úgy jegyezték fel erre való tekintettel az oklevelek hátára a kifizetett összegeket és a kifizetés idejét. Magánoklevclek nvl
vagy városkőnyvi feljegyzéseknél
nem szerepel ily számadási kötelezettség,
s ezért, amennyiben hasonló feljegyzl'sek et találunk,
mint amelyek
részletflzetésekre,
vagy elszúmolások eredményeire vonatkoznak, vagy zálogok visszaságosabb

váltásának

feltételeirc

sth .. azok

eg\'

cselheu

tatnak bennüriket a tényleges
szonylagos nagvságáról."]

kamatterhek

összeredménnyel

ku matuúl

szemben

a folyó

Will

túj{'koz-

általános

0·41!. az

összesüott

és vi-

ka-

matnál

0'71%.
68) Részletfizetések
feljegyzésére
v. e. pld. 1,380:8, 1437: 118.11 \J.
1445:174, 1446:176, 1447:177, Hl>Il:193, jegyzet stb. Elszámolások:
1443:196, 14-45:134, 1451:~17, 31. jegyz.,
1452:283, stb. Gyakran
nu-gerulüik
a feljegyzések
a fizetés t':'n~··ét, rendszerint
a fizetés (mgy
a tartozás
fcljegvzése
törlései
nupjánuk
fcltiintetésévcl,
de nem tűntetik fel II fizetett összeget, pId. 1439:1,51, B. jegyz., 14-W:195, 1445:174,
229. sth. Ezekrül a fe ljegyzésekről
még külön fogok szólni. Arra, hogv
menrryire basználhatatlanok
a vissznváltásra
vonatkozó
adatok feljegyzései
a várost tartozások
elernzésúhez
hasonló
kuta íások ra, szelgáljon példának
az a feljegyzés.
amely megörökiti
ifj. Damankusch
(Domonkos)
háztulajdonos
zsidútartozúsáuak
több mint 15 évi karnatozás után történt Ierovását
(207, 6. jcgyz.}. A 15 arfrt összegű tartozás
1454 május
6-út61 kezdve
kamatozott,
a kikötött
heti kamat
Iorintonként
4 b. dénárra
rúgott
(92"H%,
v.
-tGO). A tartozást
1470
március
2ű-ún letörlesztelte
az adós egyik (keresztény)
polgártársa,
aki e címen 10 arf'rt követclúst
jegyeztete·tt fel adós (.fél) házára. Ha
ö.

csak 1469 december
:l1-éig számítjuk
a kamatozó
ktkk,
amelyek után egyenként
60. ",,,eSt'n
tehát

heteket, azok 817-ct
49.0'2() dénár kamat
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Azonban, ha nincs is közvetlen bizonyítékunk
arra,
hogy a zsidó hitelezők (legalább is hazánkban) magánfeleiknél is alk almazták a városi kermánnyal
szemben kővetk ezetcsen betartott kamatleengedési
gyakorlatukat,
mégis igenneI felelhetünk az erre feltett kérdésre. Meg kell mindenekelőtt kérdeznünk, hogy mi is volt oka annak, hogy a várossal szemben magas kamatokat
kötöttek ki a zsidó hitelezők mintegy csak azért, hogy e kamatoknak
körülbelül a
felél leengedjók a tartozás visszafizetése
alkalmával.
Mi
volt e szok ás értelme? E kérdésre úgy felelhetünk, ha arra
gondolunk, hogy mit kalkuláltak
a zsidók a kikötött kamatba. Tudjuk, hogy e kalkulációban
nagy szerep jutott a
kockázati díjnak. amely a kockázat különböző
fajaira, vagyis
arra való tekintettel, hogy a zsidó tőkét és annak hasznosítását különböző oldalról fenyegették veszélyek, különbözö
magasságú és összetételű volt. E veszélyek a hitelezők k
rosodását idéztéle elő; ily károsodás származott többek közt
abból, hogy az adós kellő időben nem fizetett, úgyhogy
végrehajtást kellett vez-etni ellene. A végrehajtás hosszadalmas és költséges volt, a végrehajtás ideje alatt szünetelt a
kamatozás. A kikötött kamat felmagasítása így egyrészt azt
a célt szolgálta, hogy sarkalja azadóst
a fizetési határnapok betartására, másrészt azt, hogy kárpótolja a hitelező!
a sziikségessé vált végrehajtás folyamán ért anyagi veszteségek ért. Ebben a vonatkozásban
ez a kamatmagasítás
hasonló jelensége a középkori jogéletnek, mint a magyar maá-

járt. 14iO táján 310 b.
volt az arfrt árf'olvama. a dénárösszeg
tehát
valamivel
nagyobb.
mint 15R arfrt
(az 1454. évi árfolyam
225
ü{'núr szúmbnvótcIévcl
218 arírt').
A törlesztés összegébiíl 15 a rfrt
jut II tartozás
összegére és 55 arf'rt a kamatra,
a leengedés tehát (a
rosszabb
1-17ü-es árfolyam
alapján.)
a kikötött
kamat kétharmadát
lenné ki. I\éls{'glelen
azonban,
hogy a hosszú
k arnatozási
idő alatt
ö

az adós, ha Hem is törlesztett
larlozásrészlelekel,
ami szintén nincs
k izúrva, egvszcr-músszor
kamatot
fizetett. E feltevés nélkül nem órthetjük meg a hitelező türelmét.
Igy eg ószen bizonyos, hogy az adós
kamnttnrtozúsn
minden leengedés nélkül is sokkal k isebb volt a törlesztes idején, mint a kikötött k ama tláb alapján fent kiszámított
öszszeg. Hasonló esetekre Y. Ö. 1i8, 4i. jegyz., 180, 5-1. jegyz., 1SR, 84.
jegyz. stb.
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gúnjognak
gyakran
hihetetlenül
magas birságai
(poeno
dupli, tripli stb.). Ez az elgondolás magyarázza meg azután
a karnatlábaknak
azt a hosszú sorát, amelyet a késöközépkori oklevelekben találunk (v. ö. 458-460).
Miután fizetési
készség és fizetési akarat igen k ülönbözö volt az adósoknál.
kellett légyen különbözö is a végrehajtás
kockázati díja.
E magyarázatból
kővetkez ik , hogy végrehajtás esetében nem
lehetett szó kamatleengedésről.
A kamatleengedés
ilyen esetben való elmaradására
példa a MHJ. 1. 101-104.
közzétett
káptalani oklevél, amely zsidóhitelezőnek
adósa ellen vezetett végrehajtási
eljárásáról
szól. A végrehajtott
tökeösszegeli i2 font magyar dénár, amely fontonként 2 dénárral kamatozott 1383 december 25-e óta (e kötet 12), és 91
I'ont bécsi dénár, amely fontonként
1 dénárral kamatozott
1383 május 8-a óta (e kötet 14). A végrehajtást
bevezette
.Iodo k rnorva ('írgrófnak 1386 március 20-án kelt rendelete
(,\lHJ. 1. 100), úgyhogy 1385 december 31-éigszámítol11
a
k.unatnzást. Az elsö összeg 105 hétig kamatozott, a második
l:~-l hétig. Dénárokban kitesznek a kamatok (144X 105 =)
15,120 magyar és (91X134 =) 12,194 bécsi dénárt. Aranyforintokra átszámítva (v. Ö, 449--453) a tartozási összegek
92 és 182 arfrtot, a kamatok 84 és 101'62 arfrtot értek. Az
1:i86. év elején érvényesített összkövetelés tehát kitett 459'62
arfrtol. E követelés fejében a pozsony városi bíróság azt a
tornyos félház at ítélte oda a hitelezőnek, amelyet ez azután
:jOO arfrt áron felkínáIt a ház másik felerésze tulajdonosánuk , s miután az fizetni nem tudott, 447 arfrt áron adott el
a városnak. Egészen bizonyos, hogy ily nagyértékű vagyont:'lrg~-al nem ítéltek volna oda a hitelezőnek, ha annak kövctelése nem ért volna fel a fél ház forgalmi értékével. :\lás
szóval: kővetelése végrehajtása
alkalmával
a hitelező felszámította levonás nélkül az egész kikötött kamatot.
A pozsonyvárosi levéltár gazdag anyaga lehetövé teszi
azt, hogy az itt megvizsgált oklevélsorozat kapcsán foglalkozhassunk
avval a kérdéssel is, hogy mennyiben és miképen hatott a zsidóságnak ezen pénzűgvleti
tevékenysége
a keresztények gazdaságára.
ebben az összefüggésben természctescn a város közháztartására,
A városi tartozásokra
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igen terjedelmes anyaggal rendelkezünk, A levéltárban őrzőtt későközépkori városi adóslevelek száma több mint
nyolcvan, E sorozatot egyéb források egészítik ki, ú, m.
tartozástörlesztési és kamat- (járadék-) fizetési nyugták, hitelezők levelei, a kamaraszámadások
tételei, amelyek közül
a tartozásokra vonatkozók nagy részben a járadékszolgálat
és álló adósságok ("diienst und alte geltschuld") címében
foglaltattak össze, E két forráscsoport szerint 1361-1500
között tartozásképen elismert a város aranyforintokra
átszámított összegekben.
keresztény

I

zsidó

hitelezőivel

szemben

adóslevelekben , , ,
28,624'19
152,649'34
4,025'15
más források szerint .
5,378'39
40,442'56
35,064'17
-------+--~--~~~----+-~----73,091'90
mindössze , , ,
9,403'54
,1 63,688'36

magyar arany forintot. Feltűnő mindenekelött a zsidókövetelések viszonylagos alacsony összege, amely az összes tartozásoknak csak egy erős nyolcada (12'87 % -ot). Ez a nyolcad igen egyenlőtlenűl oszlik el időben, Míg az ismert városi
tartozások sora zsidóktól kapott kölcsönökből származottalekal kezdődik, úgyhogy 1400-ig nagyobb oazsidókkal szemben elismert városi tartozások összege, mint a másik tartozáscsoporté
(keresztény
hitelezők követelései 3,563'90
arfrt, zsidókéi 3,919'20 arfrt, vagyís 52'37 %), addig 1400
után rohamosan csökken a zsidókövetelések arányszáma,
Evhuszadonként a következően oszlik el a városi tartozások
összege:
·ker, hit,
1361-1380
1381-1400
1401-1420
1421-1440
1441-1460
1461-1480
1481-1500
mindössze,

I
,1

3,563'90
10,776:85
20,1'\46'71
17,295'90
9,905'1,300'63,688'36

zs, hit,

ÖS~7.esen

1,782'2,137'20
2,487'95
2,513'235'39
248'-

1,782'5,701'10
13,264'80
23,3ó9'71
17,531'29
10,153'1,300'73,094'90

9,403'54
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Százalékokban
góriára:

jut évhuszadonként
ker. hit.

1361-1380
1381-1400
1401-1420
1421-1440
1441-1460
1461-1480
1481-1500

62'51
81'24
89'24
98'66
97'55
10000

a két hitelezőka te-

zs, hit.

összesen

100'00
37"49
18'76
10'76
1'34
2'45

100'00
100'00
100'00
100'00
100'00
100'00
100'00

1361-1500

87'13

12'87

100'00

XIV. század
XV. század

47'63
91'64

5237
8'36

10000
100'00

A városi hiteligény lés első évhuszadában
kizárólag
zsidók elégítették ki a városnak kölcsönpénzszükségletét. A
legrégibb ismert városi zsidó kölcsön ernléket az ugyancsak
legrégibb pozsonyvárosi számadás feljegyzése örökítette meg;
amely szerint a polgárok közülete 13M-ben 117V2 font (bécsi)
dénárral váltotta ki a városi adósleveleket a hainburgi (valószínűen a Pozsonyból kiűzött és Hainburgba menekült)
zsidóktól."]
Időrendben második adatunkat
a városnak
1376-1382 közt (kétségtelenül 1380 előtt) kelt panasz levelében (e köt. 11) találjuk, amely szerint akkortájt 1500 m,
arfrttal tartozott a város (a pozsonyi?) zsidóknak. 1382-ben
kezdődik meg a keresztényekkel szemben vállalt városi tartozásoknak sorozata, amely megszakítás nélkül átnyúlik a
középkorból a legújabb korba. Ezek a tartozá.sok, ha ugyan
részben burkolt formában, mintegy jogi álnév alatt (járadékvétel) , vagy árukereskedelmi ügyletekkel kapcsolatban (áruhitel), tényleg igen kevés kivétellel kölcsönpénz szerzésére
irányuló műveletekböl eredtek, amiért is sorozatukat azonosíthatjuk a városi kölcsönök sorozatával. Attól az időtől
kezdve, hogy keresztény tőkék állanak a városi kölcsönigénylés céljaira, csökken a zsidópénz igénybevétele eleinte
69) Fejérpataky.
Magy. vár. szám. i. m. 40 (MHJ. 1. 455) . ..1.f'eljegyzés 'nem szól "a hainburgi zsidóknál
elzátogosított
tárgyak visszaváltásáról",
A visszafizetési
összeg 100 (b.) 5 forintárfolyam
mellett
J 117'50X240:100=)
282 anírttal ér fel.
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viszonylagosan. az igényelt
összeg
év után általános
összegsz erűségében
szűnjék
1467. év után."]
A keresztény
hitelezők
kikötesei igen változatosak.
dete

is.

niil;

(26.959'33

A

m. arft,

42'33%-al,

keletkezett
zások

1430.
meg-

javára

a keresztényekkel
azután

szembeni

városi

az áruhitelezésböl

következik

tartozások

összege
122,488'03
m. arft, a tartos a fennmaradó
összeg
a letét
jellegű

35·:n 7e-aj,

kamatmentes

kiilcsonolcnek:

nvck

kölcsönösszeg

töl

majd
teljesen

szóló városi adóslevelek
és változatos a tartozások
ereelső helyen
állnak
a [áradélckélcsii-

Összegszerüen

tartozások

arányában,
is, hogy

kapott

jut (14.241
22-:3670-a).71)

arf'rt,
A
járadék

a keresztekölcsön.

;0)
Prentel zsidónak 10 m. Ir tos (=9'3ió arfrt) "kölcsöne"
14tllben útrnem-ti jel lcgű bevétel és va lo sz iuűeu a zsidóadóba
lett lx-tudva.
töbhi
t
ll. Musch. Wőlfl)
adó
jellegűek
.Jcölcsőn"

(v.

Ö.

Pr

iin

ren

dk

ívüli

40\1-4HO).

;') Xincs módomban
c helyen
k őzclebbről
isrncrtetni
a \':1 rosi
k ölcsünrnűvclctek
e h:irom típu sút s ezért hivn tk ozuom
kell Letl ercr,
Középk.
pénzűzl.
i. rn. ~02--20:1. lapjai
közt beiktatott
ősszr-állf tásrn.
az összeállttás
hézagos
('S pontatlan
voitúra
va ló tr-k intcttcl
a helyes.
hités Ienntartásúvnl.
JlÍradi'kkii/csiilliikrő/
szólnak
a jogi
és termeszetos személveknek
ado it k ővc-tk ez vú roxi ok lcvelck : .Iacob Puczhun
ő

hagyatéka
(1382. 250 font nW!J!Jar /í) .. Jans Poli hagyatéka
P :385, tiO
font m. O. Lcdercr kihagy ta), Xiclas Hűndler
pozsonyi
pol gúr (13\12,
;'00 m. arfrt 5 évre}, Xiclas Wolfstak-r
és neje 11397, 300 m. arfrt},
a két pozsonyi
k órház
(!.'~98, WO font m. (')1. A nagy összegű városi
járadék levelek 1420 utún keltek: i426·ban
egy bazini alapitvány
részére
500 m. arf'rtról,
1439·ben
Kürmőcbánya
plébánosának
[Modrer
púl
alnpitvúnya}
lOOO m. arf rtról. 145O·ben a pozsonyi
prépostnak
1\1()()
n rf'rt ról. 1462·ben az esztergomi
szent Péter "s PáJ javadalomnak
2000
m, a rf'rtról.
1464·ben az esztergomi
szent Margit
alap ítványnak
10100
n rfrtr ól, 14i3-ban
a lábattani
(Esztergom
megvel
plébániának
1000
arf rtr ól stb. -- Kamutmentes
kölcsönök: Petrein pelastorfi
(pellendorf,
Al sóausztr
in] bir ónak
(1:1:89, 1112'/. font magyar
/'l). Xiclas
Rőmer
és
tia pozsonyi
polgárokunk
(1394. 200 rn. arfrt),
Hans Schőndorfer
és
neje PÜ7~S()lIyj hÚ7.:lsp:·lrIlak (1395, 100 m. a rf'rt, Lederer kihagyta}, Hans
Tnnpck ch bécsi v. haill!JlIrgi polgárnak
(1396, 500 font b. /); hitelező
cime: crbcr mrlll herr, teh.rt nem volt "főúr"),
Albrecht
és Philipp
íivcrck lum czhnymi
tAlsónusztria.
Iluinburg
mellett) váruraknak
(1401,
;0.; Ill. ar!' r t cs 1·10;;. 20(1 m. arfrt j, Ftid reich, Uesszeg
(Moson várIIIl'gYl': Sl'h:trfTrlll'gk.
jck-nlcg Absóuusztrrn.
v. Ö. Csánki ~'IO föl-drojza
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jogilag járadékeladás,
szabályszerűen,
míntegy elvileg, hosszú
időre (elméletileg örökre] szóló beruházás
volt a hitelező
részéről, s így az adós szempontjából
a legkényelmesebb
tartozás, amelynek a visszafizetését addig nem lehetett megkővetelni, amíg az adós pontosan fizette a járadéket. E járadék magassága
(vagyis a kőlcsöntőke kamat ja) évi 10%,
volt, mely kamatláb a XV_ század második felében egészen
5%-ig morzsolódott le. A köz épkorban ez az ügylet a közháztartások ideális kölcsönszerz ési módja, amiért
is, amikor
járadék ra elhelyezendő pénz elegendő rnennyiségben
és kellő
időben állt rendelkezésre,
kellett kiszorítson e kölcsönforma
minden mást.") Valóban, ez meg is történt Pozsony városának középkori
kölcsönszolgálata
során, amint ezt világosan mutatja a keresztény részről kapott városi kölcsöntőke az egyes kölcsönforrnákra
való eloszlása évhuszadonként:

1381-1400
1401-1420
1421-1440
1441-1460
1461-1480
1481-1500
Összesen.

stb,

·1

I Ker,

Járadékkölcsön

Karnatm.
kölcsön

1,425'680'8,079'33
8,660'6,815'1,300'-

1,200'3,954'4,539'1,458'3,090'-

938'90
6,142'85
8,228'38
7,177"90

3,563'90
10,776'85
20,846'71
17,295'90
9,905'1,300'-

26,959'33

14,241'-

22,488'03

63,688'36

Áruhitel

hitelezők

mindössze

lll.

672-673)
várurának
('1407, 200 m, arfrt) .sotb, Ar uhitetck:
bécsi kereskedőnek (1393., 900 m. arfrt}, Oswalt bécsia ranyrníves
és fémjelzőnek
(1395, '24 font b. 5), Jacob Walich pozsonyi
nagykereskedönek
(1400, 5115m. arfrt), Herrnann
von Haymbach
kölni

Hanns Rokk

nagykereskedönek
(1406, "umb gewant" 624 ru. arf rt, Lederer kihagy ta),
Niclas Weyspacher
ausztria i hercegi tiszttartónak
(:1407, "umb salcz"
45'0 fon t b, 5), Gotschalich
Pyrkchestőrf
k'őlrii nagykereskedőnek
(1407, 92 m. arf rt}. Andrea Stuhiohein
és Paul StreJen
valószínűen
bécsi, nürnbergi
vagy más nyugati
nagykereskedöknek
(141(},12SiJ
s;áz
újdénáros
forint
= 800 m. arf'rt l) , Jorg Chűnczelman
dinkelsbühli nagykereskedőnek
(1412, 350 m, anírt,
Lederer
kihagy ta) stb.
") A német birodalmi
városok
(Reichsstadt]
nagy tökélyre
fejlesztették
költségvetésük
kiegyensúlyozása
céljából
az élet járadékés
örökjáradékeladást.
Utóbbi
művelet
felel
meg a pozsonyi
járadékk ölcsönfelvételnek.

V,

Ö.

pid.

Nürnberg

városára

Sander

i. m.

405-
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hitelezők

A keresztény
kölcsőnkategóriákra

százalékos

árányából

Karnatm.
kölcsön

Árúhitel

az egyes

jut:
Járadékkölcsön

I

Ker,

hitelezők

mindössze

1381-1400
1401-1420
1421-14W
1441-1460
1461-1480
1481-1500

24'99
5'11
34'58
49-40
67'12
100'00

2105
29'82
19'43
8'32
30'43

1647
46'31
35'23
40'94

62'50
81'24
89'24
98'66
97'55
100'00

1361-1500
XIV. század
XV. század

36'88
1904
38'92

1948
16'04
19'88

30'77
12'55
U84

87'13
47'63
91'64

hitel
rövid

A másik
két kölcsönforma,
illetve pénzművelet
(árumint kölcsön pénzszerzés)
éppúgy szólt szabályszerűen
időre,

mint

kedvezőbb
fizetési
matláb)
szorította
kamatmentes
rülménynél

a járadékkölcsön

hosszúra.

Míg az utóbbi

feltételeivel

(hosszú lejárat,
alacsony
kaki a zsidókölesönt
a versenyből,
addig a

kölcsön és az áruhitel
leginkább
fogva, hogy nagy
összegben
állt

annál a köa város
ren-

delkezésére.
E két pénzügylet éppúgy volt eszköze a hirtelen
és elodázhatlanul
fellépő pénz szükséglet kielégítésének.
mint
a zsidókölcsön,
kal

(kamatok

s az, hogy
nélkül

vagy

felhasználásuk
alacsonyabb

kisebb
kamatokkal)

áldozatok-

járt,")

41<5.- Pozsonyban 1'467.éven túl már nem vettek ig;énybe más k ölcsönműveletet, mint járadékkölcsönt. Az \1461--'1400. évek közti évhuszadra kimutatott 3.090 arfrt kamatmentes kölesönt a.város 1470.
év e:lőtt vette fel.
73) A városi áruhitel mint pénzszerző művelet abból állt, hogy a
város gazdag nagykereskedö-polgárai közvetítésével nagy árukészleteket, leginkább ,finom posztót ("gewant") v:ísárolt hitelben 2-8 havi
fizetéshalasztás mellett, s azt nyomban eladta némi veszteséggel (ez
volt a pénzügylet "kamat ja") a vásárlást közvetítö polgároknak. Igy
pid. egy 1430 augusztus 2-án kelt feljegyzés (Pozsonyv. ltár Lad. 2&Hl2. sz.) szerint ebben az évben hat pozsonyi nagykereskedő közvetített ily üzletet, amelyre a' városnak 3000 m. arfrt előleget adtak. Az
előleg visszafizetése céljából a város 315 vég kölni és acheni posztót
vásárolt hitelbe 3228%, m. arfrtért s az árut nyomban eliadta az elöleget nyujtó polgároknak 307114 m. arfrtért. A város vesztesége tehát
1571/2 arfrt volt, vagyis a hitelezett' összeg 4'88% -a. Tudjuk ugyan a
fizetés esedékességének idejét (1431 május 31), de nem ismerjük az
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nem lábzik olyan fontosnak, mint az, hogy arúnylag nagy
összegek megszerzésének
ügy letei voltak. Kétségtelen, hogy,
árubár szerophez jutott a keresztény pénzkinálat
olcsóbbságu
is, mégis elsősorban
a zsidósúg
kerlátolt
pénzkínálati
képessége, vagy talán készsége is, volt Iöindoka
annak, hogy
a város hovatovább
mindnagyobb
mértékben fordult a másik két pénzrnűvelet
alkalmazásához.
Ezekre a pénzműveletekre (rövidlejáratú
keresztényés z sidókölcsőnök
és áruhitelművelelck]
szinte szakadatlanul
volt szüksége
a városnak Zsigmond király uralkodása
alatt, aki több ízben rendkívüi magas "kőlcsön"-összcgekel
esikart
ki Pozsonyból
(s
valószínűen
más magyar királyi
városból is), valamint az
azután
bekövetkezett
zavaros idők folyamán,
míg ~fátyús
kirúlv trónraléptc
után, rendezett viszonyok beálltával, lassanként megcsökkent
mind e pénzügyi műveletek aktualitása. 1467. évtől kezdve végleg szűntek meg úgy a városi
kamatmentes
kölcsönök
és áruhitelek.
mint a városi zsidókölcsönök,
és a városi
kölcsönszolgúlntot
kizúrólngosan
kevésszámú
és kerek ÖSSZl'gÜ járadék kölcsőnnel
bonyolítják 1(',
Eddigi megállapttásainkat
szcrencsésen
egé-szíti ki a
másik adatcsoport. a zsidók telekkönyvi követeléseiről
szóló
adatsorozat.
amely hasonlíthatatlanul
nagyobb (és valószínűen teljesebb is), mint a városi háztartás
zsidókölcsönsorozata . .-\ telekkönyvi
zsidókővetelésck
sorozata 1563 követelés), az 1436. évtől") az 1475. évig'~) terjed. Ez alatt a negyáruvétel napját. Kilcuc más áruhitelről
kiállított
oklevél adatai alapján
megúllapíthatjuk,
hogy ez esetek átlagában
5 hónap
(pontosan
HIU
hónap)
volt a hitelezés
ideje. Evvel az idővel számítva.
a bemutatott
esetben
egy évre ,H '97 (kerek számban
12) % veszteség
jut, amivel
szemben
a zsidók ölesönök
átlagos
kamat ja minden
leengedés
dncá ra
is még mind,ig tÖJJil.J,mint k étszur annyi volt,
ot) Kivételk.épen
az egyik nem regestült
k övetelés
az
vagy mé;; korábbnn
kelt (v, Ü, 3'11), több (10) nem regestált
pedig kelet nélkiil
jegyeztek
fel a telek kőnyvben
annak
alkalmával,
143!J-ben. Utóbbiakat
az U3!J. év adatai
kőzé
be, míg egyáltalán
nem veltem számba az 1-12!J·cs adatot,
ségtelen
"befagyoU"
követelés
volt
már
a telekkönyv
idejében
(v. Ö. a 311. lap 1. jegyzetétr.
"1

Ebben

az évben

tiltotta

meg ~Hty"s

k irúlv :.:talában

142!J. évben
követelést
szerkesztése
osztoltam
amely kétszerkesztése
!l

pozsonyi
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ven év alatt a pozsonyi és idegen zsidók 435 rcgestált
kövcíelést 4,858'25 lll, arfrt összegben és 128 nem regestált követelést 2,42i'i í lll, arfrt összegben, összesen tehát 5()3 kővetelest i,286'02 m. arfrt összegben jegyeztettek
fel a telekkönyvben.")
Bizonyos, hogy már korábban,
a telekkönyv szerk esztése előtt, sokan a pozsonyi telek tulajdonosok
közül zálogba
adták telkeiket zsidóknak, az erre vonatkozó adatok azonban csak gyér számban maradtak
meg.") Kétségtelen azonban, hogy különösen az 1430-as évektő\ kezdve igen ,eröpolgúrsúg

telkeinek

zsidók

övetelés

fejében

való

elzűlogosttűsút

ilsd.

MHJ. 1. 200-208),
A tilalmat
150,3-ban meg újította ll. ClnS>.I.., (.\lH.!.f.
251-253)
unnak hozzúa dúsúva l, hogy ezeket a telkeket
zsirl óh itcl.-xők
k icl égttése végett Ile lehessen
végrcha itaní. Vatóban
az utubú
zsid ••,
hitelező
(Nechel judin) bh-tokbai k tatásút
1488-ban jegyezték
fel a telek,
könyvbcn
(319), dc k özvc tlcnűl Ulászló rendeletéig,
U9í-lwnés
1~02,
bell még cladnnk
sziílliikct zxidóturtozúsok
ért (:\23).
'., .'\ telekkönyvi
fcljegyzések
teljcsség.ének
és tartalmuk
lIlt'g'
bízhatúsitg:ínak
fokút II végrcndeletkönyv
adataival
való összehasonlítússal
k ísúrlettern
meghatárami
5 arra
az eredményre
jutottam,
hogy
a tclckk önvvböl
való
k iniarndúsok
k őriilbclűl
5%-át teszik a Jeljcgvzésck nek , v.
ZSavStift. G. .-1. XL, G8--{;9. Igya
fenti adatokat
28
ő.

követcléssr-l
szúmítani

és 364';10 rn. a rfrt összeggel
akarjuk
a véletlcnségböl
vagy

léseket. Egy, a B, szú mú
regestúlt
k övc tclésfeljegvz

kellene
elnézésből

k iegúsziten i, ha bekimaradt
k övcte-

regestahan
(1.J.311:158), valarnint tizenkét
ésbeu
(1455-147.J.
közt, lsd. 192--19~.

302 és 318-320)
elmaradt
az összegek
feljegyzése.
összegek
ktszárnításn
céljából
ősszeállítottam
azokat
amelyekben
zsidótartozúsokért
nu-rt kétségtelen,
hogya
kölcsönösszeg
nagys'lgúrn.

nem
~1-l8.

A behelvczcrulő
a feljegyzések et.

csak egy-egy
telket
zúlogosüottnk
el.
telkek külőnbőzö
vérték e bef'olyássn
l volt a
.\Z ősszcállítús
alapján
megúllnptthatjuk
.

hog" elzálogosftottak
.f.R belvárosi
húznt
iisszl'sen 142R'1l1l arl'rtt'rl.
ll;;
kűlváro si házat r.:n'23 arfrtért
és 178 szőllőt ,1216'94 a rf'rtcrt.: Atlngban
jutott egy belvárosi
szöllőre
1)-(',8 a rf'rt.
geket

2 belvárosi

húzra 29'81 arfrt, egy k iilvárosrra
:;':;5 a rfrt
Lefelé irányuló
k ikcr ek ítéssel az ismeretlen
húz

zálogbaadásánál

négy külvárosi
háznál
és 1(' szőllőnél
ismeretlen
összcgü
ta rtozásért
zálogba)

egycnként

2(} arf'rttal

egy
öxs zc-

l'S

pótolta

m.

(eg:' esetben
4 szőllűt
adtak
pedig egyenként
;; arfrttal.

úgyhogy
összesen
110 arfrtot
helyeztem
be. A követel ések k őzt' nem
vettcin
be a természetbeli
tn rtozúsok ról s zó lókut
(v, Ü. 120, \JI. j.).
"1 ~I:ír 1:1/6,ban
lu noka t adtak
zúlogba

tesznek említést
(e k öt. IlL

oklevelekröl,

nmelvek kul ingnt
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sen lendült fel a zsidóságnak
ingatlanok
zálogbavételévei
járó kőlcsőnüzlete.
E feliendülésre
kővetkeztethetünk
a
telekkönyv
szerkesztése
alkalmával
még fennálló
zsidókőveteléseknek
a regesták közé és a birtoklapokra
történt
feljegyzéséből. .8)
Átlagban
aránylag
magasak
voltak a telekkönyvi
zsidókövetelések,
ami külőnösen
akkor tűnik ki, ha ezeknek átlagösszegeit összehasonlít juk a kézizálogra adott kölcsőnők ősszegelnek átlagával.
A pozsonyi zsidókönyvtöredékről jírt tanulmányomban
kimutattam,
hogy az e töredékben feljegyzett 109 tartozási összeg átlaga 3'61 magyarr
(300 b. dénáros) forint, vagyis 3'28 arfrt, '9) A telekkőnyvbe
feljegyzett zsidókövetelések
összegelnek átlaga evvel szemben a regestált követeléseknél
11'17, a nem regestáltaknál
18'97 és az összes követelések nél 12'94 arfrt, vagvis négyszer akkora, mint II kézizálogos kölcsőnők nél. A regrstú It

"V

'") A telekkönyv
az 1439.
.folyamán készült el, v. Ö. ls(wSlift.
G. A. XXXJX.
'52, 1. jegyzet. Kétségtelen,
hogy a szerkesztés
alkalmával feljegyzett
tehertételek
az 1438. év 'Végén fennállott
állapotot t.ü'kr öztetik vissza. A telekkönyvbe
feljegyzett
zsidókővetelések
törlesetési
adatasbél
("27 ismert
törlesztési
időpont
alapján]
megállapíthatjuk,
hogy ezeknek a tételeknek
a tőrlesztése
átlagban
86 'hét, vagyis 1 és
'!5é'V alatt ment végbe. Ezen átlagos törlesztési
időszakkai
számítva,
a telekkönyvbe
került
1437. évi tételek az abban az évben keletkezett
k ővetelésekrtek
vkőrű'llhelűl két harmadára.
az 1436. évszámmal feljegyzettek
az összes
1436-05 k övetelések
egy harmadára
becsűlhetők.
Hozzávetőlegesen
tehát 1438-ha.n 28, 1437-ben 27 és 143ü--ban 18 esetDen adtak zsidóknak
zálogiba pozsonyi
.ingatlant.
Ezek igen m!1.gas
számok, amelyeket
pld. az 1450-cs évek egyike scm ért el. Az 1431i144(). évötödbcn
a klegészltésck.kcl
egyiitt 123 esetben
zúlogosüottuk
el zsidóknak
ingatlanokat,
s bizonyosra
veszem. hogy az előző évötödben e számnak
legalálbb ,felerésze, 61, volt a zálogillaadás-ok száma.
így az 1430-as évek alatt legalább
184 a zálogbaadások
száma, mely
szám egészen .szabá
llleszkedik
a
évtized, az 1440-es
évek exorbitánsan
magas
(266!) számáihoz.
A telekkönyvbe
feljegyzett
zsidókővetelések nek részletes számadatait
a k övetkezökben
adom,
lyszerűcn

'k

övetkezö

'O) V. ő. Klebelsberg-Emlékkönyv
(lsd. 412·, 1. jegyzet] i. m. 337.
lap. Ugyanott úgy a kézizálogos
tételeknél. mint a telekk őnyv 441 feljegyzésértél
megátlapítottam,
hagy mindkét esetben a napikamatos
tartozások

átlaga

lényegesen

alacsonynbh,

mint a határnapos

tartozásoké.
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és nem regestált Icövetelések átlagösszegel közötti na,gy kűlönbség a legnagyobb összegükövetelések
aránytalan
eloszlásának
kővetkezménye
a két
követeléskategória
kőzt.
Ennek 'az aránytalanságnak
bemutatására
az összegnagyság
különbsége
alapján képzett csoportosításban
mutatorn
be
a telekkönyvi
zsidóköveteléseket:
Rezestált

Összegna gyságosztál

k

yo k

, ~I

'ii-a

INem
ö

v

összege
m.

~ ~ arfrtokban

2'50 arfrton alul
,\ 98 150'81
arfrt közt ,
2'50-4'99
, 106 375'36
5'00-9'99
104 696'90
"
10'00-24'99
85 1,245'38
25'00-49'99:
:,::
26 909'80
150'00 arfrt és annál nagyobb
161 1,480-

I

Összesen,

e

regestált
t

I ' ~I
(i),~

e

1

Összes

I

é

s

e

k

I ' ~I

összege
m.

4i,~ összege
m
~ iIi arfrtokban

] iIi arfrtokban

30'15
20
73'44
20
30 183'23
28 417'171 561'70
13 1,162'20

118 180'96
126 448'80
134 880'13
113 1,662'38
4311,471'50
29 2,642'25

'143514,858'2511~812,427'77156317,28ti'02

A regestalt
(R.), nem
zsidókövetelések
összegeiből
nagyságcsoportokra:

regestalt (N,)és
össze.s (O,)
jutott százalékokban
az egyes
R,

2'50 arfrton aluli , ,
2'50- 4'99 arfrt lcözt
5'00- 9'99
10'OO-2'UI9
25'00-49'99
•
50 arfrt, S nagyobb

3'10
7'73
14'35
2,,'63
18'73
30'46

N,

I

Ö,

I

2'48
6'16
12'08
22'82
17'18
20'20
23'14
47'87
36'26
,1
------------~------+------T-----100'00
100'00 I 100'00
1'24

~:~~J

I

Kitctsz ik ebből az arányosításból,
hogy a ngestált kővetelések ősszegének aranyosan nagyobb része jutott a kis
összegű (10 aranyfrtnál
alacsonyabb]
tételekre, míg fordítva a nem regcstált követelések összegének nagyobb része
a nagy
összegű (bU arfrtés
annál magasabb)
tételekre, a
közepes összegű (10 ..rfrtnál magasabb, de 50 arfrtnál alacsonyabb)
tételeknél
pedig nem nagyok az n rányszámok
eltérései, Esett ugyanis 100 arfrt követelésösszcgl.öl:
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R,

kis összegű tételekre ,
közepes összegü tételekre ,
nagy összegli tételekre

, I

I

N,

Ö,

25'18
44'36
3046

11'81
40'32
47'87

20'72
43'02
36'26

100'00

100'00

100'00

Az egyenlőtlen megoszlás magyarázatához
eljutni fogunk" ha megvizsgáljuk a zsidóköveteléseknek feljegyzésük
időrendjében való csoportosítását. Ez a csoportosítás anynyira fontos lesz vizsgálataink
egész prohlémakőrének
szempontjából, hogy szükséges megismenni akőveteléselk
feljegyzésének időrendjét a tételek és összegek naptári évek
szerinti csoportosításában.

I

A regestalt

Évek és
évcsoportok
tételszarna

1436
1437
1438
1409
1440
1436-1440
1441
1442
1443
1444
1445
14H-1445
1446
1447
1448
1449
1450
1446-1450
1451
1452
1453
1454
1455
1451-1455
Monumcnla

A nem regestált

telekkönyvi

6
14
18
15
15

I

össsege m.
arfrtokban

I

54'50
168'60
166'77
207'74
633'04

té~el-

sz ama

I

összege m.
arfrtokban

-

-

4
10
16
4

78'60
88'60
290'10
196'86

1,23065

34

654'16

17
26
59
44

60'43
331'74
222'78
431'94
338'93

-

153

1,385'82

3

31
25
22
21
9

329'74
182'40

-

-

1n96

-

-

115'71
129'72

-

108

9~9'53

2

95'-

11
16
13
10
9

84'24
370'20
225:g0
40'44
4080
,,'761'058

1
1

30'6'40

68

----

7

59
Hunoariae

3

-

"

Judaicu,

I

Az ·összes

zsidókövetelések

IV,

1
1

3
,1
,6

-

117'-

-

117'8015'-

-

---'-

I

tételszáma

,

54•.50
247'20
255'37 ;
497'84 I,
829'90
1,884•.81

7
20
26
59
44

60'43
448'74
222'78
431'94
338'93

156

1,502'82

31
26
2l!
2~
9
110

68'20
5'-

109'60

65

----

összege m.
arfrtokban

6
18
28
31
19
102

12
17
13
13
10

-

I

"

329'74
262'40
171'96
130'71
129'72
1,024'53

,

114'24
376'60
225'90
10S'64
W80
-8'71~1:~,
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I

A regestáJt

.i.Évek

és

évcsoportok
tétel. száma

1456
1457,
1458
1459 '
1460

I

1456-1460
1461
1462
1463
1464
1465

1
11
7
4
24

-

1471-1475

-

I

összege m.
arfriokban

I

tételszáma

I

összege rn.
arfrtokban

41
14
9

:l18'128'25
:!ö'92
24'-

-

-

1

171'48

11

a96'17

35

567'65

39'10'-

3
2
2
3
7

37'5'67
19'39'128'-

5
a
2

10

76'15'67
19'95'196'-

17

228'67

25

401'67

5
10
4
7
6

56'50 '
129'03
139·225'35
44'-

7
10
6
7

81'50
129'O~,
232·....:..
225'35
94'-

32

593'8!:!

38

761'88

5
5
5
5

29'51'28'35
97'25
27,69

9
7
5
6
5

39'62'28'35
98'44
43'69

233'29

32

il
2

3

25'-

2

-

93'~

2

2
50'----6

168'-

4

10'11'-

2

--

-

1
2

I

220'206-12
74'20
59'33
8'-

3

56'.68'173~

8

-

tet elszama

---

2
,3

-

I

2'-77'87
48'28
35'33
8'-

2
1

1466-:-1470 "
,1471
, '1472
1473
'1474
1475

I

Az összes

zsidókövetelések

összege m.
arfrtokban

1

1461-1465
1466
1467
1468
1469
1470

I

I

A nem regestált

telekkönyvi

1'19
16'-

----

9

3819

í

r.

----

+1

fl

-----

271'48

.. .: Feltűnik mindenekelött e számsorhan. hogy az egymásra következő évötődökben majdnem megszakítás nélkül: fogynak a zsidókövetelések vösszegei. E fogyás követkertében az első éVllmsiadra,az
összegeknek majdnem
három negyedrésze (72'51 %) jut, míg a második évhuszadra valamivel több mint egy negyedrésze (27'49 %),
A két évhuszad számadatai a .következők:

,

N,

R,

I
t,

1436-1455
1456:":"'1475

38!:!
47

I

,

t,

Ö,

1
Ö,

"
4,307''ss
550'67

45
83

975'76
1.452'01

i
t.

433
130

Ö.
1
ö.

5.283'34
2,002'68
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A második évhuszadra a tételszámnak
mégk,isebb
része jutott (23'09%), mint az összegből. Következményképen az összegek átlaga nagyobb a második évhuszadban
(15'40 arfrt) , mint az elsőben (12'20 arfrt}. Jellegzetes továbbá a nagy, szinte ellentétesen alakuló kűlőnbség a regestalt és nem regestáltkövetelések
egymással szembeni
nagysága között a .két évhuszadhan. Az elsőben 'a nem reg.
kővetelések összege kevesebb, mint negyedrésze a regestáltakénak, a második évhuszadban viszont majdnem háromszor ..akikOifa, mint azoké. Míg a második évhuszadban
észlelt kűlönbségekezen egész időszakon keresztűl nagy jában egyenletesen alakulnak ki, addig meglehetősen nagy
az eltérés az első évhuszad első s többi három évötöde
közt. Az elsőben a nemregestált kővetelések száma és őszszege a regestáltaknak
fele-felerésze, míg a másik három
évötödben a nem regestált követelések összege csak egy
erös tizede a regestá1t követelések összegének. tételeinek
száma meg éppenséggel a regestáltakénak alig egy harmincadrésze,
Kutatván ezeknek az eltérés eknek , s általában az eloszlás különbségeinek okait, ezeket nyilvánvalóan kell feltalá:ljuk a tetekkönyvvezetés gyakorlatának kövebkezetlenségéhen vagy .időbeni változásaiban.
Itt hivatkozom arra,
amit elmondtam
a pozsonyi telekkönyv szerkesztésének és
nyilvántartásának történetéről és technikájáról az e városkőnyvről írt s itt gyakran idézett értekezésemben.") Lényegesen egyszerűsíti az összefüggések felderítését az a kÖI'Ülmény, hogy az ,itt képzett évötödök időhatárai nagyjában
összeesnek a telekkönyvvezetés változásainak időpontjaival.
Az első évötöd a telekkönyv alkotásának
[szerkesztésének]
és nyilvántartása első két évének a' kora, amelyben telekkönyvvezető a telekkönyv érdemes szerkesztője,
Weidner
városjegyzö.")
Utóda az 1441. év másodi:k felétől kezdve
az 145u. év tavaszáíg
Liebliardt Eckenjelder
városjegyzö,
akiröl megállapítottam, hogya telekkönyvi nyilvántartás

zsoosu«.

80)
G. A, XXXIX.
és XL,
8') U. o. XXXIX. &2, 1. jegyz., továbbá 58--{)9, valamint XL, 5-6.
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gyakorlatának végleges szabályait
alkalmazta első ízben
működésének tizenöt éve alatt. 82) Utódai alatt kétségtelenül hanyaelott a telekkönyvvezetés pontossága és megbízhatósága, A telekíkőnyvvezetés változatos 'alakulását mutatjak a regestált és nem regestált követelések ikőzőtti változó arányok, Weidner (valószínűen a felek javaslatára)
fakultatív módon foglalta regestákba
a zsidókővetelések
nagyobb részét úgy a szerkesztés alkalmával, mint a nyilvantartás ideje alatt is, Eckenfelder viszont arra törekedett, hogy regestálja lehetőség szeránt az összes zsidóköveteleseket.
Utódai (tekantettel a regesták
feljegyzésének
szént telekkönyvi rész szűk voltára) csak azokat a kőveteléseket regestálták, amelyeknek .helyet tudtak szorfbani a
regestalapokon. amiért ,is a legtöbb esetben megelégedtek !:t
követeléseknek csak a birtoklapokra történt feljegyzésével."]
Így három egymástól különböző telekkönyvezésí időszakot
különböztethetünk
meg, amelyeknek adatai a következők :
ő

R,

N,

I

I

I
t.

1436-1440
1441-1455
1456-1475
Összesen "

0,

t.

Ö.

ö.

t.

Ö.

69
320
47

1.230'46
3.076'93
550'fH

34
11
83

654'16
321'60
1.452'01

102
331
130

1.884'81
3.398'53
2.002'68-

435

4.858'25

128

2.427'77

563

7,286'02

Jutott tehát:

I

100 tételból

1------,----,.-N.

1436- 41 közt ,
1441- 55

.

' ,

.

,

,!

összegből
N.

Ö.

követelé.;re

66'67 33'33
6529
3'32 100'00 90'54

96'68

' ':1 36'15

-Mindössze"

100 adr!

Ö'I

követelésre

145\i-:-ts

I

I

I

100'001 1"'719'46

63'85 100'001 27'50

100'00

10000
72'50 10000

77'261 22'741100'00166'68133'321100'00

o:

80) U.'·
XL, 5-9,
.Megbízhatőság
tek intetében

,83)

tűnkWeidner-Eckenf'elder
másfelől.
Ha id-őrendben
tott kihagyásnkat,
kell . illesztenünk.

mélyreható

különbséget

észlelhe-

közt egyfelől s a későbbi városjegyzök
közt
behelyezni
aku rju'k a 76, jegyzetben
ki száan

akkor
azokat
az 1'456.év
Az' érdekelt
'kortársa'k
ezér!

í-

után
más

kelt tételek
közé
módon
biztosítot-
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Százalékosan

oszlottak

el a három

közt:

_1l._1

»._I_~I_R_.

követelesek

1436--1440
1441-1455
1456-1475

időrendi

tételei

csoport

--,-_N_'·--'.I_
o.

követelései\: összegei

. 15'63126'561118'12125'331125'94 25'87
'1 73'56 8'59 58'79 63'34 13'25 4664
. 10'Sll 64'85 23'091 11'33 59'81 27'49

----'-------:1100.0°1100.0°1100.001100.0°1100001100.00

A tételszámok és összegek százalékos eloszlásának eltérése miatt különhözők lesznek az időrendi csoportok átlagösszegei lis, arnint azt mutatja a következő összeállítás:
R.

1

N.

1

Ö.

1436-1440

.

1441-1455
1456-1475

.
9'62129'24 10'27
.111'72 17'49115'41

Mindössze

18'09119'24118'48

'111'17118.97112'94

Az első évötöd átlagösszegét egyrészt Ikivételesen nagyösszegű regestalt (350, 90, 88 arfrt) és nem regestalt (180,
54 és kétszer 50 arfrt] követelések magasították fel, másrészt .az a körülmény, hogya
k.is összegű tételek száma
kisebh, mint a következő évötödökben. Ezekben csak a
nem regestált .követelések átlaga magas, míg it regestáltaké
a második időszakban még a 10 arfrt összeget sem éri el.
Mindhárorn időrendi csoportban a nem regestált kővetelések összegátlaga jóval nagyobb, mint a regestáltaké. Kűlőnösen magasa nem regestált tételek összegádaga az 14411455. évi csoportban, de az összes tételek átlagának kialakulására döntő befolyást az 1456. év után kelt nem reges·
tált követelések gyakorolják.
Ezeknek a követeléseknek
magas összegátlagát pedig magyarázza az, hogy 1456. év
ták 2lálogúoOgaikat,
való feljegyzésekhez

így a zsidók
fordultak,

míntegy
elsősorban
arn in t ezt tanusttják

a

zsidókönyvbe
'a zsidőkönyv

(judearpuch) említése; fl telekkönyvben
1465·!ől kezd-ve, pid.
193, 318), 1466 (193), 1467 (194) stb.

1465 (192,
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telekkönyvi felután a kisehb összegű zsidókővetelések
jegyzése mindtovább elmaradt s javarészt cs-ak a magasabb
összegü követeléseket jegyezték fel a telekkönyvben, részben a zsidókönyvbe történt bejegyzésükkel együtt, részben
külön adóslevél kiállítása kapcsán, míg a kis összegű követelések túlnyomó része csak a zsidókönyvbe került.
Összevetve a magasság szerinti csoportosítást az időrendivel. és végleg ősszesitvén a regestált és nem regestalt
tételeket, a következő összeállítást kapjuk:
Összegnagyság
10 arft öszszegen alul

Időrendi
csoportosítás

~I

ro
1436-1440

I

összeg

'E

Összeg
m. ar1t

~

közt

Összeg
m. arft

csoportosítás

50 arft és annál nagvobb

'E
~

I

Összeg
m. arft

Összesen

'E
b

I

Összeg
m. adt

611 291158 731
7[ 8621- '021'.884[81
14. 1.012- 331 3_39853
78 1.46179
239 924 74 "[
1"
781 29344
44 940186 81 768125 13012.002 68
1

1441-1455
1456-1475
Mindössze.

szerinti

I'J-49-99 arft

'137~11,50918911561:3,13318812912,642125156317,286102

Az összevetés eredménye

száza1ékokban:

1436/40

1441/55

1

1456/75

Összesen

A) T ee
't 1e-k
10 arfr ton alul
10-49 '99 arft közt
50 arfr t s nagyobb

:1

60-00
72'21
~3'56
33'85
4'23 1
6'15
10000
100'00

59-80
33'34
6'86
100'00

B) Összegek
10 arfrt on alul
10-49 '99 arft közt
50 arfr t 8 nagyobb

27'21
43'00
29'79

15'47
38'80
45'73

I

100'00

I

100'00

67'14
27'71
5'15
100'00

14'66
46'98
38'36

I

100'00

2072
43'02
36'26

I

100'00

Az eddigi vizsgálat ugyan sok érdekes összefüggést
derített ki a telekkönyvvezetés változó gyakorlata és a feljegyzések száma sa
feljegyzett követelések összegmagassága ,közt, de nem tisztázta teljesen az időrendi eloszlás
problematikáját.
Bizonyos, hogy a második évhuszad fel-
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jegyzései hézagosabbak,
mint az elsőéi. Épp oly bizonyos
azonban, hogy még abban az esetben is, ha egyforma pontossággal jegyezték volna fel a telekkönyvben
a zsidóköveteléseket a negyvenéves időszak nrinden egyes évében, még
akkor is nagy szám- és összegbeli különbség mutatkozn.ék
a két évhuszad adatai kőzt. Csak igen kis részben lehet
betudni a későbbi telekkönyvvezetés
Iuányosságának,
hogy
az egész második
évhuszad
alatt kevesebb zsidókővetelést
jegyeztek fel (130-at). mint a negyvenes évek közepén három év alatt (1444-1446
közt 134-et). Evvel a magyarázattab már csak azért sem érhetjük be, mert a feljegyzések számának fogyása az 1456. évnél sokkal korábban kezdődött meg, közvetlenül
az 1446. év után. Már az 1451J 455. évőtődben,
amelyben még Eckenfelder
volt a telekk önyvvezetö, a feljegyzések
száma az 1441-1445.
évötöd
feljegyzéseinek
kevesebb mint felerészére süllyedt.
A zsidókővetelések
évi tételszámának
[gyakoriságán.ak) görbéje felfelé ível az 1445. évig, sőt még 1446-ban
is magasabb
a pontja, mint 1445-ön kívül bármely előző
évben. 1447-től kezdve nyilvánvaló
a hanyatlás, amely k
lönösen nagy 1455. év után, amikor az ez évre kővebkező
évötödök egyike sem éri el, nem hogya
1445. évi maximális számot, de még az 1446. évi számot sem. Kérdés núndcnekelőtt,
vajjon a gyakoriság
változásának
különleges,
vagyis k izárólag a zsidó hitelezéseket
érintő okai voltak-c,
'agy kiterjedt ez a változás Ikeresztény hitelezők követeléű-

seinek csoportjaira
is, mely utóbbi esetben
általános jellegűek,
s hatásukat
éreztetik
hitelezés minden csoportjában.

a változás okai
a telekkönyvi

Az összehasonlítás
megejtése
céljából
kiválasztottam
a telekkönyv
keresztény
hitelezőiköveteléseinek
összegszerűen két legnagyobb csoportját,
az egyházi járadékkölcsőnőknek
és a távkereskedelmi
áruhitelnek
(vagy.is a hitelben eszközölt áruvásárlásból
keletkezett tartozásoknak)
csoportjait,
amelyek egyúttal
jellegzetes
képviselői a keresztény hitelezők
hosszúlejáratú
(járadékkőlcsön]
és rövidlejáratú
(áruhitel)
követeléseinek.
Az összehasonlítás
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alapján alkalmunk lesz megismerni a pozsonyi telektulajdon os-polgárság .hitelszükségletének
túlnyomó részét, e
hitelszükséglet kdelégitésének módozatait s így azt, hogy
időszakosan mily szerep jutott e kielégítésben a zsidó hitelezésnek. Ennek az össz-ehasonlításnak részletes adatait
közzétettem má:ra Mahler-Emlékkóruju
számára írt cikkemben, úgy hogy ~tt szorttkozhatorn az 1436-1475, évi
.idöszak adatainak sommás összefoglalására.")
Járadék,
kölcsön

Év-

csoportok
1436-1440
, '1441-1445
1446-1450
1451-1455
1456-1460
1461-1465
1466-1470
1471-1475
Mindös-ae

~I

összeg
m , arfrt

6,923'89
2,101'13
1,671'91
1,979'il7
2,75ö'22
1,109'88
2,216'75
1.989'12

275
83
85
63
105
58
93
86

Áruhitel

~I

összeg
m. ar frt

Zsidó,
követelés

~I

összeg
m. arfrt

8,798-74 10~ 1,884'81
42
29
8,167'07 156 1,502-82
42 14,488'01 110 1,024"53
6,021'75 65
871'18
42
567'65
6,060'28 35
17
272'3
25
401'67
361'4
38
761'88
1,187'50 32
271'48
10

Összesen

~

I

összeg
m. arfrt

419 17,607'44
268 11,771'02
237 17,1t;4'45
170 8,872-157 9,:'l81'15
86 1,78,3-55
135 3,339"63
128 3,448'10

20,744'97 189 45,356'35 563 7,286-02 1,600 73,387'34

848

1441-1455
1456-1475

231
342

5,752'11 113
8,06S'!l7 34

28,676'83 331 3,398'53
7,880'78 130 2,002'68

675 :17,827'47
506 17,952'43

, 1441-1460

336
237

8,505'33 130 34,737'11 366 3,966'18
5,315'75 17
1,820'50 95 1,435'03

832 47,208'ö2
349 8,571'28

1461-1475

I

I

Megállapíthatjuk rnindenekelött az összeállítás szemIélése alapján, hogy hasonlóan a városi .kőlcsőnszolgálathoz, a polgári telkek megterhelésénél is alárendelt ·szerep
84) A Mahler-Emlékkönyv
cikkében
1510, évig Jolytattam
a két
keresztény
lhiteJcs-opOfTt számadatainak
vizsgálatát,
s a cikk kűlönleges problematikája
szemszögéhöl
részleteztern
1436-1510
k őzt egyházi járadékkölcsön
círnén

az áruhitel
csoportját.
1539 tételben 36,99'1 '9(;

arfrt összeget jegyeztek
fel a telekk önyvben,
áruhitel
címén pedig
218 tételben
48,673'anírt összeget.
1475-1510
közt (35 év alatt)
tehát 691 az egyházi járadékkőlcsönök
száma és 16,216'99 arfrt az őszszege, ugyanakkor az áruhitel tételei nek száma 2'9, összege pedig 3.317'37
arfrt. Ebben az időszakban
tehát
huszonhárornszor
annyi
tételben
Ötször armyí összegű egyházi járadék'kölcsönt
jegyez-tek fel, mint áruhiteli

tételt 'ésösszeget.
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jutott a zsidóköveteléseknek.
az egyes hitelcsoportokra :

1436-1440

közt :

1441-1445
1456-1475
A 40 év alatt össze-en.

Esett ugyan.is százalékokban

J. k.

Á. h.

zs. k.

Össz.

39';-;2

49'97
7fí'81

10'71
8'98
11'15

100'00
100'00
100'00

9'92

100'00

15'21
44'95
28'27

43'90
61'81

Ez az 'időszakos csoportosítás nem domborítja
ki
eléggé azokat a változásokat, amelyeket az 1460. évi nagy
hitelválság ddézett elő a két keresztény hitelcsoport urányaiban."]
Sokkal jellemzőbben alakulnak meg ezek .az
arányok, ha az 1456-1460.
évötődöt levonjuk az utolsó
időszakból és hozzácsatoljuk az előzőhöz. így észlelhetjűk
a hitelezés eloszlásának tényleges különbségét ahitelválság
k itőrése előtt s annak lezajlása után. Ez időszakváltoztatás
után ahitelcsoportok
százalékos aránya Iesz:

1441-1460
1461-1475

közt

J. k.

A.

18'02
62'02

73'58
2124

h.

Zs. k.

Össz.

840
16'74

100'00
100'00

Míg ahitelválság
következtében majdnem teljesen
megsemmisült az áruhitel, amelynek vohnnenjét a válság az
azelőtti volumen tízenheted részére (pontosan 5'92 -ára)
zsugorította össze, 86) addig a válság csak .ideiglenesen,
mintegy átmenetileg,
befolyásolta
a járadékíkölcsőnnek
1460. év utáni kihelyezését, a zsidókövetelésekre
pedig ha egyáltalán - alig gyakorolt más hatást, rnint hogy
gyorsította némileg a feljegyzések gyakoriságának és ősz-

ro

85) A hitel válság
hirtelen
kitörését
a bécsi dénár
pénzlábának
hamisítással
fölérő k őnnyítése
okozta. Ezt az eseményt sannak
követke zményét részletesen
adtarn elő a Mahler-Emlékkömjo
cikkében.
86) 1441-1460

kőzt

34.737'11

arfrt az áruhitel
összege, jut telhál
'kőzt az összeg 5.137'87 aI'frt, jut
egy évre (5..137'87: öQ.=) .J()2-76 arfrt. Az 1471-1475.
évötöd viszonylagosan magas
összege k ivételes jellegű volt, a kővetkező
évőtödök

egy évre 1.736'85 a Iif.rt, 1461-1510

ősszegel közül négy 500 arfrton
arfrt közt alakult meg.

alul

maradt,

három

pedig

500-800
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szegeik magasságának
csökkenését. 87) A zsidókővetelések
számsorának időrendi alakulása csak annyiban tüntet fel
összefüggéseket a keresztény hitel két nagy csoportjával,
amennyiben a zsidókővetelések tételei számának viszonylagos magassága az 1441-1450.
évtized közt kétségtelenül
közvetlenül'"] és közvetve összefügg az áruhitelnek ugyanabban az évtizedben észlelhető tűneményszerű
fellendüléséveI, s továbbá, amennyiben összegátlagának viszonylagos
alacsonysága
(különösen az 1441-1460.
évhuszad közt)
világosan mutat reá arra a sajátságos és kisegítő szerepre,
amely a zsidóhitelnek jutott a keresztény !hitelek mellettt
a polgári hiteligények kielégítésénél. Az összegátla.gok öszszehasonlítása a követk ezö eredménnyel jár. Egy tétel átlagos összege arfrtokban:
J. k.

1436-1440
1441-1460
1461-1475
1436-1475

közt

"

Á. h.

25'12
209'50
25'31
307'41
22'43 -105'84
24.47
240'00

Zs. k.

1884
11'98
15'11
1294

Látjuk, hogy a zsidóhitelt Jeginkább a kisebb vagyonú
polgári osztály vette igénybe, amely az áruhitelnél egyáltalán nem Ikerült szóba, s .az egytházi járadékkölcsönök egyes
foszlányaihoz is csak kivételesen jutott. Igaz, voltak az
egyházi járadékhitelnek kisebb összegű tételei is, deaz őszszes tételek nagy kisebbségében,
Míg a zsidókövetelések
egész összegéből annak 36'26;7o-a jutott 50 arfrtos és annál
"') Vagyis a zsidók, mint közvctlenül
nem érdekelt <felek, kétségtelenül 'Vagy semmit sem, vagy igen keveset vesztettek
ahitelválság
k it örésck or. Az, Ihogy 1460'-lban CSGk 1 tételben 8 arfrt összeget jegyeztettek fel a telekkönyvbe,
jele az általános déroute-nak,
de nem tanusk odi k különösebb
zsidótőkeveszteségek
rnellett.
88) Kőzvetlenűl
!fiiggnek
kereskedelmi
konjuuktúrúval

összea.z
.áruhitelt
a Kunigsfelder-Horndl

felduzzasztó
nagykereskedötár.sa-

+

ságnak adott 360 arfrtos ,(128), Andrea von Fronanak
adott 35 és
70 a.nfrtos (18&, 283), Hanns Eylausimr-ocknak
adott 190 arf'tos (192,
!l7. jegyz.), Simon Schönnek
adott 1.20 arfrtos
(u. o., v. ö. Nyugatm.
Amforg" L rn. 16,2) és Stephan Gmaytlnek
adott 50 arfrtos
csőnők. Ide tartoznak
talán még Wenczla
Peruhertelnek
tartozásai
is, v. ö. to váibb,

(314) k öl-

nagyszámú
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nagyobb összegű tételek összegére, addig az egyházi járadékhitel összegéből annak több rnint 501'0-a (36.991'96 arIrtból 18.619'82 arfrt},
A keresztény- és zsidóhitel számadatainak
összehasonlítása világosan mutatja tehát, hogya zsidókövetelések
számának és összegének 1446 óta szinte évről-évre végbemeno
csökkenésében
alig jut szerep az 1460. évi hitelválságnak.
ha nem is vesszük figyelembe az időkülönbséget,
már azért
scm, mert eltekintve ritka kivételektől, más adósok szerepolnek a hitelben történt áruvásárlásoknál,
mint azok, akik
adósar a zsidóknak. A polgárságnak
az a rétege, amely leginkább fordult hiteligényleseivel
zsidókhoz,
azonban kőzvetve sínylette mega
válságot.
A nagyszabású
áruhi t elIel
megindított
és Magyarország
felé irányított
árufolyam.
amelynek összehasonlíthatatlan
nagyságáról
tájékoztatnak
a pozsonyi harrnincadkőnyv
és a har mincadszámadáso
k.t"]
és az ugyanakkor
Pozsonyban
emelkedő
polgári jólét c
városban rendkívül sok új kereseti alkalmat teremtett meg,
amely sok kis egyénnek megkönnyítette
a vagyongyűjtés
kezdeteit. Itt is nyomatékosan
emelem ki, hogy a pozsonyi
telekkönyvben
feljegyzett zsidók övetelések éppúgy. mint a
keresztény
hitelek, túlnyomórészt,
szinte sz ázszázalékosan,
termelő célból igénybevett kőlcsőnökre
vonatkoztak.
Amint
fent láttuk, a kisemberek vagyoni megtollasodásuk
közben
zsidóhitelt is vettek igénybe, hogy kif'izethessék
annak a
húznak vagy szöUőnek a vételárát. amelyet a vétel idejében saját pénzükkel nem tudtak volna megfizetni. De kellett a pénz más termelőcélokra
is. A szőllöhirtokos
polgárnak csöszt, napszámost
(kapást) kellett fogadnia,
a kézművesnek
nyersanyagra.
eszközökre.
műhelyberendezésre
volt szüksége.
Ehhez járult,
hogy készpénz
.a magyar
aranyés ezüsttermelésnek
későközépkori
fénykorában
éppen a távk ereskedelem
(a középkori nemzetközi
nagykereskedelem)
magyar
gócpontjain
nem állt elegendő
mennyiségben
a mindennapi
pénzigénylés
rendelkezésére.
H')

k ez cse

irnet

V. ö. Nyugutmagy.
pa ssirn.

Arúf'org.

és A magyar

arany

stb.

c. érte-
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A távkereskedelem
úgy működött
hazánkban,
mint egy
oraasi pétizsziooqép,
amely a magyar
forgalomból
szünet
nélkűl
a külföld felé szívta ki az aranyat és ezüstöt. Egykorú pozsonyi végrendelet ek tanusítják , hogy mily pénzszűke uralkodott Pozsonyban a 15. század első hat évtizedében. Oly határozottan
gazdag polgár, mint ugyanaz fl
Stephan List, aki meglepö alkotóképességgel
fogalmazta
meg a pozsonyi telekkőnyvezerkesztésénekés
rendturtúsának alapelveit, végrendeletében
szamos tartozása 'köziBt
felsorol meglehetősen kis összegű készpénz tartozásokat
is,
jeléűl annak, hogy még vagyonos polgárok is érez-ték a
pénzszűkét. 91)
Kőnnyen érthető, hogy mennyire jött kapóra a kereső
polgárságnak
a barmikor folyósítható zsidóhitel. Ha drága
volt is, mégis 'Sokat lehetett keresni vele. Akitől nem vásárol járadéket az egyház, rnert nem tartja elég biztosnak a
járadék szolgáltatását
a felkínált
ingatlanról,
s aki nem
részesül áruhitelben, vagvis nem kapcsolódhatik be a maga
kereső tevékenységevel a nemzetközi hitelláncba. az zsidóhoz fordul és hajlandó exorbitánsan magas karnatterhet is
vállalni, mert amennyiben sikerrel jár tökehasznosító tevékenysége, bőven jut a nyereségből az adósnak is s a hitelezőnek is. Persze, ezek az elemek nem mindig a gazdasági és erkölcsi tekintetben
legme.gbízhatóbbak:
kezdők.
akiknek nincs sok veszteni valójuk, könnyelmü vállalkozók és megbízhatatlan
kadandorok, jelzők, amelyek k.izúrják őket az 'egyházi és áruhitel
olcsó tőkenyujtúsából,
s
. amelyek, amikor .az így jellemzett egyének zsidókkez fordulnak, a kockázat növekedésével növelik a kikötött kamatlábat is. Amikor összeroppan
az áruhiteli nagy konjunlktura, össz-eroppan ezeknek a kalandoroknak
fl kenjunk.') V. ö. e kötetben 3512, továbbá
ott még :13., 4. és 6. sz. véf('
rendeletkivonatokat
351-353,
azután Lederer:
Középk. pénzüzl. i. rn.
1;;8-159. Ez a szerzö teljesen félremagyarázza
az eladósodás
jelenségét,
minthogy
a középkori
pénzről
és pénzforgalomról
halváriv
sejtelme
sincs.
List
"adóss.ágai"
részin;
tökeberuházások.
részint
kisebb kőlcsöriöknek
folyó kiadások
fedezés-ére való igénybevétde.
Ezt az igénybevételt
teszi szük ségessé a pénzhiány.
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turaja is, Kiesnek a zsidótőkét igénylők soraiból, ezért
viszonylagosan lllagasabb a zsidók övetelések összegátlaga
1460. év után, és nemcsak csökken a kihelyezett zsidótöke.
de annak kamatlába is.
Mért csökkent azonban a zsidók övetelések tételszáma
és összegmagassága folytonosan
már 1447. év óta? Mért
halványul
el a nagykereskedelmi
konjunktúrának
a pozsonyi kisemberekre kisugúrzó hatása már tizenhárom évvci a vúlsúg kitörése előtt? Erre más, a nagykereskedelmi
konjunktúrától
s a válság kitőrésétől független eseményben kell keresnünk a magyarázatot. A magyarázó esemény
pedig a pozsonyi zsidófosztogatás,
amelyről 1446 június
Ifi-án (ez év Úrnapján) kelt levelével értesíti a pozsonyi
polgármester távollevő esküdttársait. Megírja, hogy a levél
keltének napján
idegen és pozsonyi
csőcselék betört a
Zsidóutcába
és kirabolta
("zsúkmányoHa")
nemcsak
a
zsidók magánházait, hanem a zsinagógát is."] A fosztogatók szűndék a ~ségtelenül
elsősorban a könnyen értékesithető vagyontárgyaknak,
mint
nemesfémtárgyaknak
és
készpénznek. megszerzésére
irányult.
így következrnénye
a fosztogatásnak.
hogy megcsappant II pozsonyi zsidóságnak pénzügy letek kel hasznosítható vagyona. De járt ez az
esemény sokkal mélyrehatóbb
következrnényekkel
is. Ha
összehasonlít juk egymással 'a fosztogatás előtt és az után
II telekkönyvben
szereplő zsidók számát, akkor azt találjuk. hogy II fosztogatást megelőző évötödben (1441-1445)
és az 1446. év első felében 37 (és egy névleg nem említett
zsidó, v. ö. 320-321),
a fosztogatás után az 1446. év másodig felében és az arra következő évötödben (1447-1451~
.') Idézi Rakovszky
másolata
után Ortvay. Pozs. tört. ll, 2, 322 ..
1. jegyz.: Wisset, das 3nheutigen
tag ein sakrnan
.(= zsákmány,
v, Ö. Szamota-Zolnai.
Magyar Oklevélszótár
1115) liber dy Judell ist
gangen hye, den hat n1.:"1I'iere schúl und heuser .auf'geprochen
mit
gewaát, und seu beraubt.
Das \haben getari padknecht
!lnd auch das
gemain volk, das her in anba it is komen, der wir etUich in unscr
fenknu ss haiben, darunder
a uch ettlich graff Jórgens holden.
und ist'
•.ine pőse sach gar genug, doch hoffen wir werden .komen auff denll
r echtcn
grund derselben
sa chen. Említve MHJ
1 XXXV. 22, sz, aJatt..
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21 zsidó hitelező szerepelt a telekkönyvben.
A pozsonyi
zsidóság 1450. évelőtt
kelt előterjesztésében fel is sorolja
azokat a pozsonyi zsidókat, akik - bizonyára a kőzelmultban - elköltöztek Pozsonyból s megemlíti, hogy más
pozsonyi zsidók nagy szegénységbe sűlyedtek. Az 1446.
év második felétől kezdve elmaradtak
közt azonkívül sok
az idegen, Pozsonyban állandóan nem lakó zsidó, akiket
nem említ a pozsonyi zsidóság előterjesztése, mint a dévényi Ábrahám és Józsefné, valamint Józsé fia Hosehel.
a kismartoni
Ábraháru
vés J erl, a bécsújhelyi Eysel, Hetschel és Leserl, s végül a marburgi Áron (ellenben a másik.
Marburgból származó zsidó, Zellel vagy Czallel, valóban
állandóan
letelepedett volt Pozsonyban,
de a pozsonyi
zsidóság előterjesztése szerint ismét elköltözött).
Levelében kilátásba
helyezte a polgármester,
hogy
utána jár a zavargás valódi okánaik (reehter grund), utánjárásának eredményéről
azonban hallgatnak
a források.
Ellenben, mint sok minden másról, kimefflhetetlen adattárával a telekkönyv tájékoztat bennünket a zavargás kitörésére közvetlenül ható körülményekről.
Amióta tartozás
biztosítására zálogot adtak adósok, akár ingó, akáringaUan
zálogot, akár zsidó, akár keresztény hitelezőnek, azóta
mindig megesett, hogy az adósok némelyike nem teljesítette
fizetési ígéretét s elvesztette a zálogtárgy tulajdonát. Forrúsaink majdnem egy időben a zálogbaadások híradásával
megemlékeznek zálogbaadott
vagyontárgyak
elvesztéséről
is. Addig, ameddig a zálogbaadások eset ei csak szórványosan fordultak elő, ritkák voltak az adósok zálogveszteségei
i~ és nem váltottak ki a szokottnál nagyobb ellenszenvet a
zsidó hitelezőkkel szemben. Az elvesztés esete természetesen annál gyakoribb, minél sűrűbb a zsidóhitel igénybevétele. Nem hiszem, hogy a XIV. század második felében,
ötven év alatt, annyi zsidótartozást ismertek el a pozsonyi
telektulajdonosok.
mint a telekkönyv tanusága szerint az
1441-1445. évötöd öt esztendejében. Eltekintve attól, hogy
:1 nagyszámú
telekkönyvi adós viszonylagos borritása. fizetőkészségc iés képessége, minden bizonnyal gyarlóbb volt,
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mint a XIV. század adósaié,
már
csak az a körűlmény,
hogy több mint hatodfélszáz
a zsidókövete1ések száma,
mintegy önmagából kiterrnelia végrehajtások nagyobb számát. Megállapítható, hogy a telekkönyvben feljegyzett 563
követelésük közül 40-et hajtottak végre a zsidó hitelezök
s kerültek a hitelezők kezére a zálogbaadott telkek (az őszszes esetek 7·10%-ban). Még hagyján, ha egyenletesen oszlott volna el a 40 eset a telekkönyvi időszakra, azaz egyegy évre egy-egy eset jutott volna. Alokor talán nem robbarn volna ki zavargá.sokbana
zsidókkal szemben minden
időben viseltetett ellenszenv. Oe nem úgy alakult ki az esetek egymásutánja. Az elsö két végr.ehajtásra
1442-ben kerül sor. 93) A k ővetkező nyolc végrehajtás
körülbelül egy
éven belül zajlott le közvetlenül a zavargások k.itörése előtt,
1445-ben es 1446-ban. Ekkor hajtja végre elhunyt férje
késedelmes adósa it budai Jakab özvegye, 94) sekkor
írják
a végrehajtások
során
Aserl nevére két adósa, prucki
Isserl, graetzi Hendel s nagynénje Teubel nevére pedig egY'egy
.3) Taman Aberhek kcl \ = Abhack ler 1434. évi Akv] szőlője
Prentel zsidóé 1esz(207,
8. jegyz., tartozás:
4 1{ 60 5 = 4'86 arfrti,
és Niclas WoU szölöje Wolfelnéé
(320, la. j. és 307, 3. j., összeg 50
ar-írt}. A telekkönyv
szerint sem Aiberhekkelnek,
sem Wolfnak
nem
volt más ingatlana.
Az 1434. évi Ak vben A. szerepel mint lakófél kis
adátétellel
,(4 B = O'Ű5 anf'rt], WoLf, aki mint Iakófél
166 akó 'bor
után is
adówtt,
12'45 ar:frt boradót és 0-11, anfrt vagyonadót fizetett. A magas bormcrmyiség
mutatja,
hogy mily értékes volt a szőlö,
amelyet Woklelné 60 arfrt összegért és 4 a.kó rnustért adott el vagyonQS pozsonyi szatócsnak .
• 4) V. ö. ifent a LX. lapou.
Adósok. zálogtárgyak
és tartozási
összegek a következők:
M,iohel Feyertag
schuster,
belvárosi
ház és
szőlö,
100 arf'rt (85. reg., 130, 20. j .. és 240. reg., 272; esaka
szőlőt
adja el a végre.hajtató).
Hanns Zwiualer, szölö, 20 ariírt (170. reg.,
133, 28--31. j. és 273. 3. j.) és Hanns Tutuhaf'en, külvárosi
ház, 16'h
arf'rt (183. és 202. reg., 134, 37. j. és 273,
tett íngatlanokon
kívül 1445 ·után még bírt
azután az 145-2. évi Akv tarsusága szerint
házat, amely a telekkönyvben
Seitz schustcr
állt két külvárosi
ház .20a és 2'lc) és három
(S/IOd. 8/11a és 58/4c), Tun hafen nevén is
ten kivül (3/3a, 37/6a és 52/2,c).

4. j.). Feyertag az elveszegy szőlőt 1460-ig (55/&1),
birta a Hl9b sz. oclvárosi
nevén állt. Zwiualer nevén
szőlő az elvesztetten kívül
még 3 szőlő az elvesztet-
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. adósuk zálogbaadott ingatlanát.í") Annál nyilvánvalóbb .az
összefüggés a végrehajtások
halmozásaés
a népdüh Jcitörése között, mennél jobban mélyedünk
el a polgármester
híradásának
részletein. Ez a híradás említi a fosztogatás
résztvevői közt "das gemain volk, das her in arbaít ti.s(t}
komen", vagy js a városban munkát kereső falusi (jobbágy-)
népességet ("holden").
A keresett munka
túlnyomóan
sz őlőrnivelési
(kapás) munka volt,aminthogy
a mai napig
a környékbeli faluk szegődményes munkásnépe
míveli a
pozsonyi szölöket. A zsidó hitelezők tulajdonába
14451446 közt-kerűlt
ingatlanok kőzt öt szőlő volt, amelyeknek
átadása ünnepélyesés
nehézkes alakiságok közt ("aufgeben, aufnehmen" lsd. a glossariumot) a helysz.ínén ment
végbe. Igen vegyes érzelmekkel szemlélhették az ott dolgozó munkások a birtok átruházásokat. és könnyű feladata
volt a bujtogatóknak, hogy a városbeli és idegen szölőmunkások közt megszervezzék a fosztogatók hadát.
Később, a zavargások

lecsendesítése

után,

sem vádto-

9') Aserl két végrehajtott
adósának
adatai:
1'hom.an
Sneydcr,
k iilv. ház és szölö, J()1f2 arfrt (112. rcg., 168, 13. j.) és Jacob Mulner,
szölö,
8 arfrt
(214. reg., 175, 32. j.), prucki
Isserl adatai:
Sibilla
Kitzmagin, .bel~'árosi ház, 90 a Iifrt (45. reg., 1'57, 6. j.), graetzi .Hcndelé: Hanns
Halbpawer,
kűlv. ház, 4 ,fl 3 B = 4'43 arfrt
(1.16. re",
221, 5. 'j.) es Teubelé: HannsKramer,
szölö, 18 arfrt (2Q5. reg., 22M,
3'2. j.l. Sneydernck
elzálogosított
ingatlanain
kívül volt még egy sz
lője (6/3a) , 5 a végrehajtás
után szerzett újból külvárosí
házat (3n)
és két szölöt (26/3a· és 81/2a), de zsidókö!csön
igénybevétele
nélkül.
ő-

Jacob Mulner sem előbb, sem azután nem szerepel pozsonyi f.eljegyzésben ; úgy látszik, .hogy a végrehajtás
elött elszökött
Pozsonybór.
Sibilla Kitzrnagin
Konrad
Kitzmng'C'n tekintélyes
polgár
(város:bíró
1424-26,
polgármester
lő'!Jb ízben 1410-14W
lsd. Ortvay. Pozs. tört.
Ill. 375, 388--389)
özvegye, házára a zsidók övetelésen kívül tartozott
a pozsonyi kórháznak
30 arfrttal
és saját káplánjának
(vagyís urár-ak alapítványa
javadalrnasának]
30 'ti ~ = 4Q arfrt összeggel. Valószlnű, :hogy a tar-tozások rvégrehajtására
az özvegy hadála után került
sor, stlQgy
Ibrucki Isserl, mint a rangsorban
'hanmatlik helyen álló
hitelező, mcgszerczte a házat és kifizetle a másik két követelést.
Isserl
a házat 1447.év el-ején adta. el. Halbpawer
a végrehajtás
után szől őt
szerzett (93!2b) és azt bírta 1459-ig. Kra mer el vesztett szölőjén k ívűl
k űlvárosi háznak '(o3'h) PS másik szölönek
(B9/lc) volt ura.
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zott meg a lakosság nagy részének élesen zsidóellenes
hangulata. Kétségtelen, hogy Hunyadi János kormúuyzó,
aki
1447-ben még pártfogásába
vette a pozsonyi zsidókat II
városi tanács önkényes eljárásával
szemben, ugyanannak a
városi korrnánynak
kérelmét teljesíti,
'amikor 1450-ben
felmenti Pozsony város bíráját,
tanácsát
és közönségét
(nem "a pozsonyiakat!"]
városi célokra, vagyis a városi
háztaotás részére zsidóktól kölcsönvett nrindennemű pénzösszegek visszafizetése alól. 1453-ban azután
V. László elengedi a városi lakossúg zsidótartozásainak
kamatjait s a
tartozás tökejének kamatmentes visszafizetésérckétszer
is
tűz :ki határnapot.")
19y a pozsonyi zsidóság alig pótolhatta belátható idön belül az 1446-ban elszenvedett vagyonveszteséget. és megmaradt k észpénztökéit
is inkább a biztosabb kézizálogüzletbcn,
valam in t az ingatlanok lekőbésének lehető mellőzésével
oklevelek kdállitása
és zsidókönyvfeljegyzések alapján folyósított hitelezéssei forgatta, rnint a
veszedelmes ing,atlanzálogügyletekke1összekapcsolt
hitelezéssel. 19y mindkisebh a telekkönyvben
feljegyzett zsidókővetelések összege, s végül 1475-ben, amikor I. Mátyás
végképen eltiltja a pozsonyi ingatlanoknak
zsidókövetelések biztosítására való zálogbaadását.")
a királyi rendelet
oly joggyakorlatot tiltott he, amely a tilalom nélkül is, ha
talán nem is szünt volna meg végképen, a telekkönyvi jogügyletek közt mirrd ritkább kivételképen
szerepelt volna
annál is inkább, mert az 1460. évi válság következtében
erősen megcsappant a hitelt igénylőknek .szárna és az igényelt tökeösszeg magassága,
ügy hogy a telkes polgárság
más .hitelfajra alig szorult, mint az egyházi járadékkölcsönre,
1450. év után erősen csökken a végrehajtások száma
is, amint azt a kővetkező összeállítás mutatja :98)
.6) V. ö. MJfJ
• 7)

V. ö.

U,

1. 184-185,

187, 189--100

és

19.3-194 .

o. 206--W8.

9") A korábbi
jegyzetekben nem emlitett regestálc és egyéb feljegyzések a kővetkezők (az első szám a reg. száma, a zárjeles a lapszám): fl7, (162), 221. (241), 236. (215), 237. (243), 247, (178), 26'2.
lIonumcll/a

ll utuiariae

Judaica.
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V

d

ötö

ö

Ir

V égrehajtott

.••
'"8

",'"

belvárosi

~N

~~'"
1441-1445
1446-1450,
1451-1455
1456-1460
1461-1465,
1466-1470
1471-1475

,
,
,
,
,

Összesen,

4
15
7
4
5
3
2

II

I

I I
40

I
á

1
2
1
2

3
-

1
2
1

I

7

I

Végrehajtott
tartozásösszeg

kül- \
városi
sz61ő
z

-

-

ingatlanok

1
1
8

I

I

arfrt

6~'36
375'33
3867
30'75
202'73'37'54

3
11
6
1
4
1
1
27

I

826'65

I

A végrehajtott kővetelések összegének arányszáma nagyobb, mint a tételeké: 11'35 %. Ezt előidézte az a körülmény, hogy az 50 arfrt s annál nagyobb összegű 7 végrehajtott kővetelés összege, 560 arfrt, az összes végrehajtott
tételek ősszegének 67'74 % -a, míg az összesen feljegyzett
nagy tételek összegének arányszáma
csak 36'26 %. A magas tételű tartozások közt emlftendők azegykor
dúsgazdag
Wenczla Pernherteléi,"]
akcinek sorsa tipikusan a harmadik generációs gazdagé, aki csak elkölteni tudja a vagyont,
(253), 263. (180'), 268. ,(180), 274. ,(12'18),279-285.
(232), 299. \(2M),
33'3. (234), 336. {27'7), '337. (234), 345. (278), 353.1(11188), 364. (2·84),
367-368. \(285---'289) ,370. 1(,290), 388. (296), 390. (281, 29,2), 40.6. (303),
H5. \(279), H7. (286} és 423. '(304), azután nem regesztálva Barbara
Pair in. 292, 7. j., Niclas Velsperger 193 '(v. Ö. 42,2. reg. 19'1), Merf Muschenraíf
193, Míchel Raber 30>4, 4, j;. és Jori,g Sum-er 'pinter 193" 3.02
és ROS. Or61a és Wenczla Pernhertelrőd
(353., 3'67. és 3&8, reg.) még
lesz szó.
99) Telekkönyvi
zsidótartozásai
a következök:
l451jben 28/4a sz.
szőlőjére 30 (fl per 7 B (= 28 arfrt}, 340, reg., '2,67. 1454-ben k ifizeti
a tartozást
s ugyanakkor
el is adja a szőlőt. 14ói2,ben kisebb házára
(122a) 20 és 14 arfrt, 352 . és 3M. reg" 1'88; ez a (ház 1453-ibancserél
gazdát. Ugyanakkor
10 'ti: 5 (= 10',67 anfrt] összegért
elzálogosít ja
anajorját
(127d), amelyet hite1ezője
14!56-b.an szerez meg. Leggyakrabban
és a 1egnagy,dbh összegeket veszi fel lakóházára
(12'2lb): 1452ben 60 1f1per 7 B (0= 56 anfrt] összeget (343, reg" 2&1), azután 90
'arlfrtlYt (349. r,eg,,282)
s 1453-<ban '130 anírtot
(3H7. reg. 2089) és 30
arfrtot
(368. reg. 28,5), Idök özben (1·452.) más szőlejét (W8/3:b)
is elzálogcsítja
60 'ti: l5 (= 64 arfrt)
összegért.
Házát
meg a hitelezők, a szőlöt még 1456-ban idegeniti el.

146'2-hen

szerzik
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amelybe "beleü It" , de megtartani
nem. Öröksége belvárosi
ház (122b), ugyanott major (127d) ésőt szőlő (4/12c, 28/4d,
«J6/2d, 98/lb és 108/3b) a telekkönyv
birtoklapjai
szerint.
Ingatlanaihoz
1452-ben hozzávásárol
külvárosi
házat és
kertel (8a) és kisehb belwárosi házat lakóháza
mellett
(122a). Ezt a házat már 1453-han kénytelen elidegeníteni.
1452-ig három szőlőtől
válik meg (1447-ben, 1449-hen és
1452-ben), a megmaradt
két szölöben 1452-ben 71 akó bort
szüretelt az ezévi Akv. tanusága szerint. De ezeken a szőlökön is túlad 1454-ben és 1456.Jban, úgyhogy
az 1462. év
előtt 'bekövetkezett
halála idejében 100) már csak a külvárosi
ingatlannak
és súlyosan megterhelt belvárosi házának volt
ura. A házat özvegye visszav,á'sárolja ahitelezők1ől,
de úgylátszik nem képes előteremteni a vételárat, úgyhogy az még
1462-ben idegenek kezére kerül.
Említendő még a végrehajtott
adósok közt Jorig Surner
kádár,
akinek .liáz át 1474. évben Mcndel zsidóprefektus.
mint a hitelezők meghizottja,
nevére írták. Az adós felesége
kijárta
Mátvas
k irálynál
a pozsonyi
ingatlanok
zsidók
rész óre történo zá logbaadásúnak
tilalma
évében, hogy az
uralkodó clengedte férje összes zsidótartozásainak
tökéjét
és kamatait és ismételten megparancsolta
előbb Mendelnek,
azután pozsonyi várnagyának
és vámosának,
hogy fogják
pártját az asszonynak
és gyermekeinek
s hajtassák
végre
a kir ály parancsát.
Erre a pozsonyi tanács kivakartaUa
a
zsidó nevét a birtokosok hasábjából
s feljegyez tette a kádár
neve után: Barbara !lxor und ir poider kinder , nemkülönben eljárásának
igazolására hozzáfűzette
a k irályi rendelet
eredetijét a birtoklaphoz. "Ol) Az elengedett zsidótartozások
vo lta k : Ascr lnck meg nem nevezett összegű követelése
"JO)

1462 rnárc.

t-én

kelt

leveléhen

Peruhertel

nejét

"domina

rclicta

condaru Penrhardi't-na
k nevezi a budai biró 85.
101)
.-\
ház hirtoklapjának
száma 1()()d (Newstat].
Második
mellék let gyanánt
hozzáf'űzték
még a birtok laphoz Larnbaoher
Heirircich
pozsonyi
polgárnak
14íí jan. 1í-én (geben ze Prespurg an SAnt,hon.iitag anno nomini
lapon
1457 máj.
tl,,{,röl.
.\lOllfllllt'lIla

etc. septuagesirno
25-én
feljegyzett

IJHIlf/O,.;U{'

Lniínicu,

IV.

septimo]
egyházi

kelt nyugtáját
járadékkölcsön

.

.

a birtoktörlesz-

vm

c
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(1466 - 193), Wolfel zsidónőnek 8 arfrt (1468 - 308) és
14 B (5 (= 1'35 arfrt] összegű kővetelései
(1469 - u. o.) és
soproni Herideinek
15 arfrt összegű kővetelése (1472
302). A végrehajtás idejében valósz ínűen már nem állt fenn
az Aserl-féle követelés, adós töketartozásai
tehát ebberr az
időpontban kitettek 24'35 arfrtot. Az adósnak volt még két
szőleje, amelyeket azonban a zsidókövetelések
keletkezése
idejét megelőzően (1459-ben és 1464-ben) idegenítet! el.'?"]
Az esetnek tárgyilagos szemlelete alapján meg kell kockáztatnunk azt az állítást, hogy nem tartjuk a király kivételes
kegyét teljesen indokoltnak olyadóssal
szemben, aki képes
volt röviddel a ház birtokába való visszahelyezése után 20
arfrt kölcsönt
törleszteni.':")
Kűlőnős
kegyként elég lett
volna az "uzsorakamat"
elengedése.
Több ízben ugyanahhoz a zsldöhoz!")
vagy eg)1l11ÚS'0') Az 1452. évi Ak-v. szer int Surner újtelepi házában tartogatott
1) ak bort, amelyből ~yet kimért, s elhetyezett azonkívül a H3. számú
belvárosi ház pincéjében 54 akóbort.
Fizetett az akónként 6 dénáros
boradon
kívül Ö 8 (5 vagyonadót.
Egy szóval közepes polgárvagyouú
ó

és el~

jól kereső kézműves volt.
Nyugtájában
azt írja Lannoacher: "als rnir der erber Jorig
Surner pintter uieiletü mitlburger da selbs sc.huldig warden ist zwainzig
phundt 'phening noch inJhal1t eines geltbriefs lauttunt dem erwirdigen
herrn WolJfgang Bueber ett!ban pharrer zu Pösing, welchen l'jief ich
obgenanter
Heinreich noch vleissigen gepet desselbígen Sumer pinHers
103)

umb seins gelt ze I1Úr geleset halb, dadurch dan derselbig Jorig pintter
mein gelter warden ist, das ich ohgenant Heinreich L. der obgenanten
sehuld aristat mein au ah des bedachten herrn W. R. und aller seiner
nachohomen
noch inhaltt seines briefs erberlich enUricht und bezald
pin der vorgenanten
sum gelts von dernselbigen Jórigen pintter und
sein enben." 1475 után még életében fizette mf8' Surner a tartozást.
de 1477-hen már "néhai" volt, tehát a fizetés legkésőbb
1476-ban történt,
11)') Pld.: Laurencz Dringer kétszer tartozik Aserluek (168-·1691.
színtúgy Paul Frasman
IIí8-179)
\'agy Prokop Froschel (183. 1891.
Hanns Gepeleysen ötször fordul
hozzá
(1'/9-188),
Nic\as Gewdncr
háromszor
Lebhez (243--2-46), Hanns Halbsőrl
schuster kétszer budai
Jakabhoz
(125-128),
Hanns Kerner kétszer ifjú Musch fiáho z Heudelhez (268), Hanns Maurer kétszer graetzi Hendel'hez (223-2291.
íg~
Laurencz Pestler Teubelhez
(222-229),
Niclas Pewger mug ya rbró di
Muschhoz

(1~198í

sth.

CI
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után több zsidóhoz!"] még igen gyakran fordultak az adósok. Összesen 96 ily adóst számláltam,
akiknek telkeire
összesen 245 esetben jegyeztek fel zsidókövetelést, vagyis
az összes kőveteléseknek több mint kél ötödet (43'52 %-át).
A 96 adós közül végrehajtottak
Lő-öt,
vagyis a többször
tartozók 15'62 % -át, míg az egy ízben tartozást vállalt 318
adós közül csak 25 (7'86 % -a) vesztette el zálogbaadott telkét. A többszöri adósoknak tehát majdnem pontosan kétszer akkora volt "chance"-juk,
hogy elveszftsék lelküket,
mint az egyszeri adósoknak. Ez lcönnyen érbhetö, mert a
többször zsidópénzt igénybe vevőadósoknak
gazdasági
helyzete ceteris paribus bizonytalanabb
volt, mint azoké,
akik csak egy ízhen váll a It ak tartozást zsidóval szemben.
Igen drága volt ugyanis a zsidópénz, s annál drágább, rnennél sűrűbbera igényelték azt. Igya telekkönyvi feljegyzések
korában legmagasabb
a kamat 1436-1450 közt, amikor
legmagasabb volt a feljegyzések száma is, azután pedig a
század végéig miridjobban
süllyed, szinte párhuzamosan
a zsidópénzt igénylök számának fogyásával.
A telekkönyv
szerkesztése korában, 1436--1439 közt, különböző kamatlábat találunk, de mindig igen magasat (1436-ban 115'56
?6-ot és 86'67%-ot, 117, 138, 1437-ben 78%-ot, 139, 1438ban 65 % -ot, s 1439-bel1J ötször 74'29 % -ot és egy ízben
99'05%-ot, 142, 157, 127, 164, és 2 adat 313.106) 1440-14401

lII'j

Csak

a legtöbbször

tartozást

vállalókat

sorolom

,feJ: Hanus

Harner kétszer fordul
Sundlhoz
(260--261)
s egyszer-egysz.er
Juda
rnesternez
(294) és soproni
Jakabne
fiához (294). Chuncz Jagerrteufel egyszer-egyszer
Hosehelhez
(203), Hendelnéhez
(208) és dévényi
Józsefnéhez
(243); zálogbaadott
szöíö]e elvész. Hans Kolman kétszer fordul soproni
Jakabne
vej éhez Muschhoz
(216-218)
és egyszet"
Lebhez (G!48), Hanns Lawler.hofer
egyszer Musch és Lcwbmanhoz
\256, 2. j.l. egyszer Lewbmanhoz
egyedül Pö3) és háromszor
Lebhez
\245-248),
Niclas
Musgang
egyszer-egyszer
marburgi
Aronhoz
(263), Musch fia Héndelhez
(268) és Eserleinhez
(= Aserl,
194), Simon Sauslaher
kétszer Teubelhez (227-.232), kétszer soproni Jakabhoz

(275-276)

és egyszt-r

'''''1 A kamatláb
k őzzúte tt

összeállítást.

soproni

kiszárnításárn

Jakabnéhoz
nézve

A 7-árjel.be lett

(219) stb.

v. Ö. a 458-460.

számok

lapokon

lapszámok.
VIfI*
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kőzt negyvenhat esetben 99'0596 a kamatláb, hét esetben
pedig 74'29 % .'07)
Kivételes kamatlábak
86'67 % 1443 és
1444 (131, 222), 61'90 % 1440 (143) és 49'52 % 1443 és 144R
(205, a21) .'08) Az 1450. évtől kezdve körülbelűl
1470-'ig ligen
változatos magasságúak a kamatlábak. mégis félreismerhetetlenill süllyedő irányzattal.
A kamatlábak
92'44 % -tól
(1454, 207, 6. j.) a feljegyzésben is kivételesnek mondott
21'67 % -ig ("núr ain Ci" 192, 97, j.) süllyednek."'", Az 1470.
évnél későbbi adatok (1477 - 355, 1487 - 358és 1504 -363) kivétel nélkül 34'67 % -ról szólnak.
Igen drága volt tehát a zsidóhitel. külőnösen
drága
igénybevételének legnagyobb gyakorisága idejében, 1450-ig.
Igénylése ezért kizárólag termelési célokra s csak rövid
időre volt gazdaságos. Ezt tudták a zsidóhitelezők is, akik
az esetek többségében a visszafizetési határidő megállapításával határt kívántak
szabni a tartozás fennáldásának s
a dir zkontált kamat kamatlábának
leszállításával
mintegy
jutalmazták
a pontos visszafizetést."°)
Kevésbbé gazdasá107) W'05%
('heti 4 ci az arfrt után):
124, 1;{2, 143, 1&0---167,
170-172,
194, 197, 198, 2'Ű4-208, 220~223,
236, 238, 240, 255, 257'258, 74'29% (heti 3 ci az arfrt után): 144, 145, 100, W5 és 2'01.
108) Érdekes az 1443-ban egészen egyedülálló alacsony kamatláb
(heti 2 ci az anírt után) esete. Adósok, Jerikó városi zsoldos és Ifelesége, 14 arfrt vettek kölcsön
Prenteltől,
'hogy megsehessék
az egyidejűleg

zálogbavetett

leülvárosi

házal.

:\ viszonylagosan

alacsou y

karnatlábat
'hitelező bizonyára
azért engedélyezte,
rnert kedveske dn i
akart adósnak, akire, mint városi zsoklosra, bízva volt a Zsid ó-u cu
í

őrzése

is.
11)9)

A többi

kamatláb

69'33%

(1455, 295), 65%

(1470, 305),5(Y,'l2%
(1467, 288, 12, J).
(14,52, 282 és 1453, 285, 289).
110)
A diszkontidö .átlaga körü~beliil

49"5'2%
20 hét,

(14&2, 282), 52%

(1452, 281),

46'22%

pld, 1'4<3(',-1440 közt

18 hét 1 nap (összesen 41 tételben 745 hét 3 nap) , vagy 1441-1445
k őzt 21 hét (j nap (össz. 112 tételben 2541 hél 5 nap), nem számítva
mindk ét esethen azokat a tételeket, amelyekben
rendszerint
40 hétnél
hos~zalblb időszakokban
állapítják
meg a vételáruk vagy vételárrészletek valóban
kamatmentes
megfizetését.
Karnatmierrtes
azért volt
(a Icg;töhb esetben) a f'i zetési határnapokig
eltelt idö, mert az eladó
zsidó a magu keresetét
változatlan
magasságú
nyereségként
csapta
oda azeladásiárhoz
és nem k amatk épen. - 27 zsidók ővetclésnek
tu-Ijuk

visszafizetési

(a zálogbaadás

törlésénekl

napj-át.

Ezekiben

az esc-
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gos voll a zsidóhitelnek beruházási célokra történt igénybevétele, ha 2-3
évnél tovább késett a visszafizetés. A legpusztítóbb hatása volt azonban a telekkönyvileg
biztosított
hiteinek, ha azt fogyasztási célokra fordították, mely cselekedet valósággal a vagyon felett szabad rendelkezéssel
való
visszaélés
számba rnent (Pernhertel
esete] ."1)
A ,telekk őnyvi hitelek túlnyomó része kétségtelenül rövid lejáratú
termelési hitel volt, amelynek kellő idöben történő Ierovása
normális gazdasági viszonyok
közt, kivált jó konjunktúra
idején, lelkiismeretes
és gondos gazdának nem okozott leküzdhetetlen
nehézséget.
Annál válságosabbá
vált az adósok helyzete, ha elemi csapások. háború vagy járványok,
apasztották
a polgárság keresetét és csökkentették
a lelkek
hozadékát.
A kőzépkori
gazdasági éld sokkal védtelenebb
volt ily csapásokkal
szemben, mint a tökéletesebben
szervezett mai. Pozsonyban
például
gyenge vagy éppenséggel
rossz szürcti eredmény a legmesszebbmenően
veszélyeztette
alakossúg
összességének
kereset-ét és megélését. Bizonyos,
tekben
a feljegyzések
napjaitól
a türlésck
napjaiig
2340 hét telt el.
úgy hogy átI.agban egy tételre jutott XC>hét és :> nap, El a magas ~\"
szám (= PI. évi) avval magyarázandó,
hogya
rövid idő alatt vissza<fizetett tartozások
tőrlési keltét csak igen ritkán
jegyezték
fel. Igy a
2i tétel közül csak kettőnek
tartozasi
ideje rövidebb
10 hétuél. n1Í.g ez
idő

12 tételnél

hosszabb

mint

100 hét.

111) A íogyasztásí
célokra
igénybevett
ZSlidóhitelt túlnyomórészt
kézizálogra
adott
kölcsün
formájában
folyósttották.
A XV. század
második
harmada
elején k ülönösen
az assz-onyok
vették oly mértékben igénybe ,'zI a hitelt, természetesen
f'ogya sztási [fényűzésí l] célokra.
hogy a városi
tanácsnak
1434 f'ebr. 3-án
sza'bályrendeletet
kellett
alkotnia,
amelyben
eltiltotta
a zsidóknak,
hOBY asszonynak
k ézizálogru
k őlcsönt
adjanak
férje tudta
n élk l. A s za bá lvrendelet nek gyakran.
<ie mindig
pontadanul
vagy hézagosan
idézett
szövege a kővetkczű:
ű

Ikm an SRla.~jyt'llg

haben
der riohtar
und der ratt czu a im rechtc»
derehant
in offner
sohrann,
das eliain jud nicht rner chaincr
'fraun
auff phrmt leichen sehol an yrs mann wissen, und ob der jud daruber leioht, so schol er dy phant umbsunst
widergeben ...••.nno XXXIII/.
(Pozsvár,
ltár. Lad, 60 _ 72. sz.). Korál!Jlbiközl<éseit
lsd. Hajnik,
A zsidók
Magyarországon
stb,
i. m. 37. lap,
143. jegyzet,
Pozs. tört. II. 2, 362, MHJ l. XXXV. lap 17. szám és Lederer.
kor. Pénziizl. i. Ill. 73. Lap. 76. jegyzet.

Ortvay,
Közép-
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hogy a végrehajtott adósok jó része a gazdasági viszonyok
ily átmeneti romlása miatt vált f'izetésképtelenné.
Ar·ra kérdésTe való megfelelés hez, hogy mit jelentett a
telekkönyvi hitelforgalom a hitelező zsidóság keresete szempontjából, becses támpontot szolgáltat az egyenként legalább tíz telekkönyvi követelésben szereplő zsidó hitelezőkre vonatkozó adatok következő összeállítása:

Regestátt
Hitelező

neve

Évhatárok

INem regestált I

. si

l'sssi

öszszege
~ ul m. arfrt ~

1/1

1439/CS
711 920/55 16
1436145
6
78730
I (1442)
Wölflin
15
1 1464/74 ~ 1 - 11Jacob Maisterls sun 1453/72
61 225 53 9
alt Isserl v. MertI
tensberg.
1436/43
18 321 20
Jaklin v. Odenburg
251 21853
u. aid en •
1443/51
Hendel von Gretz
u. Teubel
1440/56
51 196 61 2
Héndel d. j. Mu·
schen sun.
13
9841
1439/53
2
1444/5.~
Leb.
19 11287
1
Jacob v. Passau
1451/75
12
88 O~ 5
j. Musch v. Tirna
1444/53
99 74
13
Lewbman.
1439/44
171 9863
Musch v. Pret .
1~' 89'43
1440/46
Isserl v. Budweis . 1437/52
2
201 6993
Asche1 v. d. EyaI
2355
4
neinstat.
. . '11454/61
Gadl v. d. Eysneínstat
. . . . . 1436/41
58 95 1
v. Ofen .

'1(1436175)\32213.410132

..
-,.

~N
-QU>

E

436 99
122 -

"..

bt

'"'"
.,."

~~.! ", '>';:lol
",,,o>·~ ~~ ,~<

ősz-I' öj ':3 lösz,
szege
szege
m. arfrt ~ UJ m. arfrt m.arfrt

~I

Mindössze

"']

"-bO

281

:1

ol

leo!:(

"'"

(I)~cd

követelések
'Ii) ~

Aserl
Jacob

Összes

871.359 54
34 909 30

.~'Q)
~'<U

m.
arfrt

15\63 30
26 74 10

4532
90 93

393 35

lb

394 35

24 65 12

3286

-

15

392 35

2617
1

20

1963

8

4153

9

2428

167

I

11-

19

332 20

--

25

21853

740

53

20401

318.'\ 17

27 -

15
19
17
13
17

12541
11287
109 44
9974
9863
8943
80 93

8 36
5194
644
767
1
580
7145
368

14
10
25
10
5
7
16

776

8

625

6

-2135

--

--

350

6311.256159

8

y4

~I=~I

54\-

T

10

77551

1

10

6245

38t·666191

12896
11 ~~
438
997
1973
12 78
506
1
~69

lT3.

1 41
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A kővetelések átlagösszegel arról tájékoztatnak bennünket, hogy voltak a zsidó hitelezők közt olyanok,akd.k
nagyobbrészt kőzepes és nagy kölcsönösszegeketfolyósítottak, tehát a polgárságnak vagyonosabb rétegei vel álltak
üzleti összeköttetésben. Ezek közt kimagaslanak
budai
Jakab és idős Isserl, nemkülönben
a telekkönyvben1eggyakrabban szereplő Aserl. A feljegyzési időszak vége felé

ev

BEYEZETES

szereplő Wolflin zsidónő és Maisterl f.ia Jakab magas átlagösszegel a k isösszegű tételeknek majdnem teljes hiúnyúval
magyarázandók.
'Igazán nagy forgalmát
tulajdonképen
csak két hitelezőnél
találunk
a tételek számát tekintve.
Aserinél és a graetzi párnái (Hendel- Teubel), az összeget
tekintve pedig ugyancsak
Aserlnél és budai Jakabnál,
Utóbbnevezettnek
úgy követelési összegátlagát.
mint évi
állagát a Kunigsfelder-Horndl
kereskedő-társaságnak
adott
kivételesen magas (350 arirt) összegű kőlcsön nagyította
fel, s ha levonásba hozzuk ezt a tételt, a megmaradt 3:J
tétel összegátlaga 16'94, évi átlaga pedig 55'93 arfrt.ll")
Azarány,lag
alacsony évi átlagösszegek azt mutatják ,
hogy az .ingatlanjelzúlogüzlet
[rnodern szóval jelöl vén a
I
zsidó pénzügyléti
tevékenységének
a telekkönyvben megörökített részét) nem állhatott első helyen a zsidó kereset
komponensei között. Az első helyen okvetlenül az okleveles hitel és a kézizálogüzlet álltak, az első nagy összegeivel,
a másik nagy tételszámaival.
E kötet s általában
a
pozsonyi zsidóság gazdaságára vonatkozó adatoknak - leg
nagyobb hiányossága, hogy a pozsonyi zsidókönyvek
tartalmából csak az utolsó zsidókönyvnek
kicsiny tőredékét
ismerjük. Egészen bizonyos, hogyazsidókönyvekben
feljegyzett pénzösszegeknek
akár hitelezők szerinti, akár évek
szerint összevonása többszörösen felülmúlta a telekkönyvi
összegeket. 118) Egészen bizonyos továbbá, és a forrásokból
hizonyttható.i'"]
hogy úgy amint idegen zsidók felkeresték
a pozsonyi kölcsönpiacot, úg}- tJozsonyi zsidók nemcsak a
kőrnyékbeli lakossággal is, de távolabb helyeken élő ügyfelekkel is voltak állandó üzleti összeköttetésben. E nagyon
112)

Az összes

telekkönyvi

5.283'34 : 20 = 2G4'17 arfet,
az egész időszak átlagában

követelésck

évi átlaga

143&-1455

kőzt

=

14*-'1475
közt 2.002'68 : 20
100-14 arfrt,
pedig 7.286-Q2: 40·= 182'15 arfrt,

113)
A k{'Zlizálog03 és zálognélküli
hitelezésekre
v. Ö. a v~ren<l.eletkönyv
adatait
350-365,
azután még a letiltást könyvéit
különöseu
370, nagyöbh
összegű kézizálogkölcsönökre
a kamaraszánradésok
fel.

jegyzéscit
114)

kűzhen

383

(Aserl]

Pozs-onyi

és 391

zsidók

373, 874 s kiilönösen

(budai

Szöllösön

Jakab
345-349,

388 stb.

özvegye).
Sornorján

371, utazás-
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sokféle és nagy körzetre kiterjcdt pénzügyi tevékenység
mellett+"] háttérbe szorul az egyéb kereseti források jelentösége, úgy a zsidó árukeresekedelemé, mint a zsidók szőlőgazdaságáé s hortermeléséé.P"]
A zs.dó g.azdasági tevékenységnek a keresztények gazdasági életére gyakorolt hatását vizsgálva, ugy.anazon eredményhez jutunk el, nuint a városi kölcsőnszolgálat vizsgálatánál. A zsidó gazdasági tevékenység jelentőségében és a
keresztény gazdaságra gyakorolt jó és rossz hatásaiban teljesen háttérbe szorul a keresztény pénzügyleti tevékenység
11»

Pénzügyleteik

k örét

kiegészíti

még

pénzváltási

tevékenysé-

giik, amely szintén kockázatos
v'0.1,,::173, de általában
nyereséges, 'v. Ü.
kürönösen a kamaraszámadások
a dntait 380, 383-386,
300, 397.
116)
Szölögazdasági.
'bortermclési
és .bork.imér ési adatokra
v. ö.
a telekkönyvnek
birtokadntaln
k ívül a szűllősi szölöbirtoklé sra vonatkozó n datoknt
345-349.
Poz.sonyban
már igen korán
bírtak
zsidók
szöJőket, arnint ezt világosan bizonyítják
aszől:ődűlők
és .szőlők nevei
a telekkönyv
és egyéb adatok alapján.
Ezek a nevek: der, das Judel,
Jud, két ·sZlŐlő neve 28!4'bés
28/4c (a dűlö neve: Priel el und Hennjrihe/), azután der, da« Lcurbmun del (késlŐb1b 150'2 Lobműndcl,
de még
1529 Leumandl,
1540 Lotnundl y 63/4c (a dűlő neve Salosdorjer
und
LewbmiÍndcI), das Judet, im Gud/ein (!) 107/2c (a dűlő neve In der
Lackcn
und Krttnt z ner ), s végül
in der Hoohney
uriter
dem hu/en
}·n8/lIb, das Luslcl, an der Hohenci; und s!össl unlen an Juden 108/'2d,
Jud t{)S/3c, W8/3d és 108/3~ (a dűlö neve Judel, Treurjcttkess, Jud).
A szölödűlöucvek
saz
egyes szőlők neveinek igen nagy része egykori
(legelső vagy legalább
is igen korai]
tulajdonosaik
nevének emléket
iirizte meg,
le in. Nortz

így sok tulajdonos
(Norbert},
Mainhart,

keresztnevét.
Hainreich,

pld. lbanusch,
StcffendRnedcl von Lan, azután

foglnl:koz'ásncv'ckct,
mint: Pad er, Tiemir,
Fletzer
(tutajosok).
Haf'ner,
Hauhner,
Klanupher stb, V. Ö. Alles und Neues
iiber unser Wcing,!'birge 1. Die Pr eűburger Hiednamen
c. cikkemel a Pozsonyban
1921heu megjelont
Heimot c. he-tilap 19-22.fiizetl'lben,
A szölők és szölödíilők zsidó nevebből tehát kővetkcztenhctjük
, hogy a zsidók Pozsonyhan márigclI
korán, talán már a XHI. század végén 'voltak szőlőbirtokosok.
Bortcrmclésük ről és borkimérésük röl tí,'jéko21tatnak íbenn iinkot
a pozsonyi
adókönyvck,
v. Ö. Városi Adózás
c. munkárn
11'-21 és e k ötet ::\76----379. lapja it. A pozsonyi
zsidók szöllősi szőlőbirtokára
v.
:145-349.
Az .írtrkereskedelcm
f'enfidézctt telekkönyvi
a dntún k ívűl v.
350 (posztóvétel)
és 399 (ezűsttá rgyeladás},
az ideö.

ö.

tartozú
!IR--!)!l.

legfontosabb

adat

a tár nok mesteri

városok

1511. évi panasza
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mellett, nem is szólván
a zsidó gazdasági tevékenység
egyéb mezöiről, a szőlőgazdaságról és az árukereskedelemről, Utóbbira tipikus, hogya pozsonyi harmincadkönyvhen
egyetlenegy
zsidó harrnincadfizetését
sem jegyezték fel,
vagyis hogy zsidó az interlokáhs és távkereskedelmi forgalomból teljesen ki volt zárva, s csak másodkézből vásárolhatott árut.!"] Az igazi nagy magyar pénzhatalmak keresztény egyének és intézmények voltak, a világi nagybirtok,
amely például 1386-1436
közt legalább 350.000 arfrtot
volt képes adni Zsigmond királynak.t "] azután az egyház
a maga nagyösszegű készpénzalapítványaival
s végül a távkereskedelmi
vállalkozás, Még a "pénzüzletek"
terén is
csak alárendelt és mellékes szerephez jutott a zsidóság, úgyhogy a gazdasági érintkez és keresztények és zsidók közt a
keresztények gazdaságára gyakorolt hatásaiban oly jelentéktelen volt a későközépkorban,
hogy ez az érintkezés
akár el js maradhatott volna anélkül, hogy jelentősebb változások álltak volna be a keresztények
gazdasági viszonyaihan,
A zsidóságról szóló telekkönyvi adatokat végezetül ki
akarom egészíteni azokkal, amelyek a keresztény lakosság
közt élő kitért zsidók ra vonatkoznak.
Oket a polgárság
kőrében a keresztség felvétele után is Jud-nak hívják, mely
név eleinte mint megkülönböztető név, majd rnint valóságos vezetéknév szerepel a telekkönyv birtoklapjain.
Még
oly kdtért zsidót is neveztek olykor Jud-nak, akinek más
volt a vezetékneve. Így péld. Michel Krempnitzer
Icitért
zsidót, aki feleségével együtt 1481-1484 kőzt Krempnitzer
néven külvárosi
fél háznak
(Newstat 101c) ura volt,
Michel Judnak hívja a végrendeletkönyvnek
írója, amikor
feleségének
Magdalenának
utolsó
akaratát
jegyzi fel
(Vgrkv, 301 - 1504) .119) Nálánál korábban Hans Jud neve
jelenik meg a telektulajdonosok közt, aki feleségével Katha-

117)
118)

V. ö. az igen jellemző
adatot 151'8·bó,13í5.
Lederer.
Kőzépk.
pénzűzl,
187-188.

119) V. Ö. a reá vonatkozó
MTi.! 1. 210 ,(1483).

két oklevelet

e k ötetben

87 (14&1) és
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rinával együtt 1458-1470 közt külvárosi háznak
(Hochstrass 33d) és 1460-1478
közt két szőlőnek
(46/5c és
54/4c) birtoklepján volt feljegyezve. A kitértek legtekintélyesebbje és degvagyonosabbja
Mert Jud schmid,
vagyis
kovácsmester,
akinek 1496-t(ÍIl 1514-tben bekövetkezett elhunytáig (v. ö. Vgrkv. 355 - 1514) külvárosi háza (149;1507 Spitalnewsidel 71d és 1508- végig Newstat 93b) és öt
szőleje volt,amelyzeket
1492-1494-ben
(két részletben:
16/1d), 1504-ben 110/4b), 1507-ben
(82/1c),
1509-ben
(í1/3c) és 1511-ben (94i1c) szerzett, Két felesége volt, Margaret, aki még élt 1511-ben, és Anna, akiről gondoskodik
végrendeletében. Anna másodszor Stefan Schwartz schusterhez ment férjhez.'!")
120)

A Jud szó még a következö

névösszetételekben

fordnil

elő a

keresztény telektulajdonosok
nevei közt: Mert Juderdeindi
és Hans
J udenpek,
mind a kettő
szölöbirtokos
az 1490-es években.
Semmi
esetre sem tarthatjuk
ezeket ktkereszteJ;kedett zsidóknak.

I. OKLEVELEK
1371-1564.

r

Monutncnta

Hunaariae

Judaica.

[1',

1

1.
CWi 1371 január 6. Musch és Chatssim zsidó fivérek, cilli-i
Scheblein fiai kijelentik Herman cilli-i gróf függő pecsétjével ellátott leoeliikkel, hogy Jakab pozsonyi bíróval, annak
[eleséqéoel
és örököseivel szemben semmi percímük és köuctelésűk
nincsen, mert nevezett mindennemű
kiizt űk fennforgott leveles, pénzbeli vagy más ügyben máris és szabályszerűen kielégítette őket.
Ich Musch und ich Chalssim dl juden brűder, Schehleins súnn von CiIi, unscr baider wlrtinn= und ali unscr
erben vergehen und tűn chunt mit disern brlf, daz wir
hincz dern erbern man Jacoberr richter ze Prespurg, hincz
seiner wlrtin, noch hincz hen erben, chain arisprach noch
vordrung nicht haben noch gewinnen súllen fúr disen heutigen tag ewig lich in dhain weg wir noch nyman arider von
urisern wegen, ez sei von brlf oder von ge1cz wegen, oder
von welherlay sach daz sei, wi sich daz allez uncz auf heutigen tag vergangen hab, wand wir des allez von in schon
und richtiklich gericht und gewert worden sein, mit urchunt
diczs brlfs versigélt mit des cdelen unsers gnedigen herren
graf Hermans von CiIi anhangendem
petschat, den ich
egenariter Musch und ich egenanler Chatssirn (mit) vleizz
daruruh gepetten haben, in an schaden, wand wir aigens
insigel nicht haben. Geben an dem preheutag nach Christz
. gepúrt dreuzehen hundert iar darnach in dem ain und
sibenczigisten iar.
Eredeti,
hártyán,
amelyet
redezett
függő pecséttel.
Pozsonyvárosi

levéltár,

érvénytelenítés

jelzet

nélkül.

céljából

bevágtak.

tö-
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2.
Hainburg 1375 január 24. l cluruui zsid« és Hétubel zsidónő
liainburqi
lakosok (nemes) Cbranichpercli-i
Ulrich hainburqi (hercegi) helytartónak
és Jacob in der Chésqazzen
hainburgi zsidó bírónak pecséijeiuel
megerősített
levelükben
vallják, hogy u köztük és Hans pey dem Tor (pozsonyi
polgár), valamint néhai Jakab "öreg bíró" pozsonyi polgár
örökösei között azok pénzbeli adossáqai
köriil támadt
pereskedések ügyében választott birákul
kérték fel Chranieliperch-i Ulrikat és Chlarut Mihályt, Küpcsény urát és moso ui
ispánt, s kötelezik magukat, hog!! tnitulenben alávetik rn«gukat e birák döntésének. Ellenkező esetben az osztrák hercegnek járó 300, a két választott
bírónak
fejenként
járó
200-200 és ellenfeliiknek
járó 300 aranyforint
bírságban
marasztaltassanak
el. Kezesekűl
és kiitelemtársukul
tneqnevezik a két pecsételő urat. Kötelezik
mtujukat
touábbá,
hog!! e levéllel vállalt kötelezettségeik
meg nem tartása eseién Cblarut Mihály vagy a megnevezett
pozsonyi polgárok
felhívására a [elliiuást követő napon két tisztes szolqát kűldenek négy lóval egy pozsonyi
tisztes vendégfogadó ba s
azok addig maradjanak
ott, míg küldőik mindenben
megfr/eltek vállalt kötelezettségüknek.
Ennek a kötelemnek
ké-'
sedelmes teljesítéséből származott károkért (a fenti zsidók)
mindeti vagyonukkal
felelősök.
Ich Ichrnan der jud und ich Héwbel die jűdinn ze
Haimburch
und unser paider érben (wir) vergehen ofTenleichvn an dem brief umb aIlez daz gelt, dez wir brief.haben,
oder an brief, daz uns Hans pey dem Tor und alle sein
érben und allez seinez pruder erben Jacobs dez allen richter
seIig purger ze Prespurch
schuldig sint und urnb allez
daz, daz die egenariten
purger herwider
hintz uns ze .
[Press (purg) 1 sprcchen hieten, daz wir dez willichleíchsn
gern und unbetwungenleichen
zu der zeit, do wil' ez zu
recht wol getún mochten, géntleichen gegangen sein hinder
den erbern herren hersn Vlreichsn von Chranichperch
diezeit phleger ze Hairnhurch
und hinder den erhern herren
hem Micheln von Chlaruí herre ze Chőtz se und diezeit gruf
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.ze Altenburch. Und was die darumb zwischen unser spre
ehent und ervindent, daz Wlr daz treuleichen stet haben
súllen mit unser=n treun an aydez stat und an allez geyer.
Wér aber, daz WIr daz űberfűr=n und nicht s,tet hielten
und saumig darl!n wer=n, so sűllvn wir unserm herren deru
hertzogen von O sterreich verfallen sein dreuhundert
rot
gllldein und den vorgenanten
unsern spruchherren
ir
igleichen zwayhundert
rot guldcin und unserm widertail,
den egenanten purger-n dreúhundert guIdein, und dannocht
schűll=n sich die purger hinwidcr zu ir-ru rechten haben.
Und darúber Zll einer pezzern sichcrha it haben WIr zusampt
uns unverschaidenleichen
zu purgen und zu selbtscholn gesatzt den erbern hem VJreichen von Chranichperch
und
den erbern man Jacobsri in der Chésgazzen, diezeit judenrichter ze Haimburch. Ob wIr űberf'űr=n und nicht stet
hielten daz die spruchbrief sagten und wenne Und danne
der vorgenant her Michel Vall Chőtzse ader die egenanton
purger von Prespurch manent oder vodernt, so sűllsn wir
in dez nésten tags darnach zwen erber chnecht mit vier
phért=n gen Prespurch in ein erber gasthaus senden, wo
uns der vergenant her Michel von Chótzse oder die egenariten purger von Prespurch
hinzaigent, und sűllen die do
inneligen und laisten als inneligens und laistens recht ist
und nymmer da auschornen, untz daz wir in allez daz
laisten und volfűr=n, daz oben an dem brief geschribcn
ist. Wer aber daz wir in die laistung verezugen und in nicht
laisten zu der zeit als si uns vodernt, und waz si dez vereziehens schaden nement, dez súllen si bechőrnen von aller
unser hab die wir haben so si allerpest műgen, innerlandez
oder ausserlandez. Und waz in an unser aynnem abget, daz
sűll=n si haben auf dem andern. Und darűber zu einer war=n
siehtigen urchunde geben wir in den brief versigelt-n mit
dez erbern her=n Vlreichs von Chranichperch und mit Jacobs in der Chésgazzen insigel-n, darunder wir uns egenauten juden rnit unsern treun an aydez stat gentzleichen verpinterr allez daz stet ze haben und ze volfúr=n, daz oben
an dem brief verschriben ist. Der brief ist geben nach
Christen gepúrd dreúczehenhundert
iar darnach in dem
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fűnfundsybenczigisí=n
iar, dez mitichens
als (er) bechert ward.
Egyszerű,
Magy.

pecsét

Nemz.

nélküli,

Múz.

de egyidejű

törzsgyüjteménye

vor sand Pauls tag

másolat

papiroson.

(Beck-gyüjt.).

3.
Pozsony 1376 január 11. Christan nagyszombati
polgár s
Petrein modori bíró veje, nejével, Margret-tel együtt vallia
saját és Paul Spitzer pozsonyi esküdt és zsidóbíró pecséijei
alatt, hogy Gemertein kremsicri zsidónak
és ennek apósa
Hetullein marburgi zsidónak, jelenleg pozsonyi lakosoknak
5U régi magyar arany forint és 4- font és 80 Pozsonyban forgn
dénár összeggel adósa, amely visszafizetendő
az oklevél keltének első évfordulóján
(kamatmentesen),
azontúl 1 aratniforint után heti 1 és egy font után heti 2 Pozsonyban forgó
dénár kamattal. Ha azonban a tartozást az oklevél keltének
évfordulója előtt egyenlítik ki, akkor kamatlevonás jár a tőkeösszegből abban a magasságban,
amelyben az (a kamatozó
időben) jár a hitelezők nek. Tőke és kamat (biztosítása)
fejében lekötik minden ingatlan és ingó vagyonukat. A fenti
évforduló
eltelte után a hitelezők
kívánságára
bármilcor
l.iitelesek: megfizetni a tőkét és a kamatokat.
Ha ezt nem
tennéle meg, kotelesek
egy tisztes szolgát egy lóval a
hitelezűktől
kijelölt pozsonyi vendégfogadóba
kűldeni
s az t
addig ott tartani, amíg a zsidók megkapták
tőkéjük és kuniataik teljes összegét. A tőke a vendégfogadóbu
utalás ideje
alatt is kamatozik.
Mindezck: a kikötések
a levél bemutatájának is teljesítendők
épúgy, mint maguknak
a zsidóknak.
Ich Christan
Pctreins dez richter aidsm von Meder
purger ze Tyrna und ich Margrct sein hausvrau" und alle
unser érben, wir vergchen und tún chunl off'enleichen rnit
CI CIII brief allen leuten gegenwúrtigen
und chúnftigen,
duz
wir unverschuidenleichen
gelten súllen Gémerlein dem juden
ze Chrcmslr und seinem swehcr Héndlein dern juden von
~Im·jehpurch. zu der zeit gcsczzen ze Prespurch,
und allen
irvn érben fllllfczich gllldcin allcz rot und guet gewegen alt
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uriger-isch guldein und vier phunt
phenning und achczich
phenning die zu der zeit gib ich und gébich ze Prespurch
sint, der wir si unverczogenleichen
richten
und wer=n
súllen van dem heutigen tag űber ein ganczes iar. Tétcn
wir dez nicht, so get íúrbaz ze einer igleichen wochen auf
einen igleichen guldein ein phenning und auf ein igleich
phunt zwen phenning zu gesuech, die gibich und gebich
zc Prespurch
sint. Und ab daz wer, daz wÍT die vorgenanten juden in dem iar Írs gelcz werten. SO sol uns herab gen
nacl.! dem gesuech als wir den juden geben. Si súllen auch
paidew hauptgút und gesuech haben und be chőmen von
uns unverschaidenleichen
und von allern unser=m gu et iz
sei erbgűt oder varundgűt,
daz wir haben in dem lande
ze Vng=rn oder wo wir daz haben, WIr sein lembtig ader
tode. Und wanne uns die vorgenanten
juden nach dem
egenanten tag ir=s guetz nicht lenger peyten wellent. so
súllen WIr si richten und wer=n gancz und gar paidew hauptgűtz und gesuechs. Télen wir dez nicht, wanne si mich vorgenariten Christan ader mein erben danne manent ader
vodernt, so súllen wir in dez nésten tags darnach
einen
erber=n chnecht mit ayrn phért senden gen Prespurch
in
ein erbér gasthaus, wo uns die vorgenanten
judenoder
ir
erben hinzaigent,
und sol der do inneligen und laisten als
inneligens und laistens recht ist, und nimmer do auschornen, ez wern danne ee die vorgenantsn juden gericht und
gewert hauptgűcz
und gesuechs gancz und gal'. Und daz
haben wir verhaizzen mit unser-n christenleichen
treun an
aydez stat, und súllen uns au ch daran nichtes lazzen irren,
Ez get auch gesuech auf daz vergenant guet, man laist in
ader nicht. Und wer uns mant mit dem brief', dem súllen
wir allez dez gepuriden sein, daz vorgeschriben
stet an dem
brief, recht als den vorgenanten juden selben. Und darúber
so geben wir in den brief zu einem olTen urchűnde und
war=n geczeugen der sache versigelt-n mit meinem dez vorgenanten
Christaus eigen arihangunde m insigel und mit
hem Pau ln dez Spitzer insigel, zu den zeiten juderrrichter
und auch cin geswor=n purger ze Prespurch, den wir daruruh
gepeten haben, daz er sein insigel an den brief gehangen
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hat zu einern offen urchúnde
und war=n geczeugen der
sache, im an schaden. Der brief ist geben nach Christes
gepűrd dreuczehen hundert iar darnach in dem sechsundsybenczigistem iar dez nésten freitags nach prehentag.
(Egykorú hátirat:) Nota daz man den gesuch von der
paider ... ') wegen allen gerielit hat, und stet auch uncz
auf die nechsten phingsten (1:380. máj. 13.) an gesuch. Und
an dem haup(t lgut hat man gericht funf phunt ungerisch
phenninge. Datum feria sexta ante letare anno domini etc.
LXXXo (1380. febr. 29.)
Bevagdalt

(érvénytelenített)

hántyán,

két

töredezett

függö

pe-

cséttel.
Pozsonuuár,

levi

Lad,

26a. -

2. sz.

4.
Haitiburq 1376 január 25. Ichman
és Trástel zsidók
és
Haublituie zSidónő, ez idő szeritit hainburqi lakosok, (nemes)
Cliranicliperq-i
Ulriknak
és Chlarud
Mihály,
Kiipcsétuj
urának
pecsétjeioel
ellátott
levelükben
kijelentik,
hogy
Jans pey dem Tár pozsonyi polgár sunokaöccse
Nikuscli,
néhai Jakab pozsonyi
bíró fia teljesen megfizették
nekile
összes, akár ingatlanokat
vagy ingókat
lekötő levelekkel
biztosított, akár levél nélkül fennállott tnindennemű
tőkeés kamattartozásaikat,
Amennyiben
bárhol és bármely biróság előtt a két pozsomfit
kötelező
leveleket
mutatna fel
bárki, e leveleket a fentnevezett
zsidók és zsidónő semmiseknek és erőtleneknek
jelentik ki, amint ezt az o(.levelet
megpecsételő
urak a felek között
eldöntötték
és megkötötték.
Ich Ichman der jud und ich Tróstet der jud und ich
Havblinne die judinne dieczeit all gesezzen ze Haimburch
und all unser erben, wir vergechen und tűn chűnt offenIeichen mit dem brief allen léwten gegenwúrtigen
und
chúnftigen, daz uns Jans pey dem Tőr púrger eze Prespűrch und Nikusch sein vetter weilent Jacobs dez richter
sűn eze Prespűrch, dem got genad, und alle ir erben gancz
') Egy

szó olvashatatlan.
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und gal' verriclit und gewert habent alles dez gelcz, daz sew
uns schuldig gewcsen sind paydew hauptguct-s
und gesuechvs, ez sey mit briefen die wir von in inne gehabt habcll
ader noch von in inne hietcn uber ir erbegueter oder varundgueter, wie die genant sein, oder wo die gelegen sein.
oder an bricf, wclicherlai geltschulde daz sey, und aJ.so beschuidenleichen : ob icht fúrbaz űrchunde und brief fúrchórncn
und geczaíg-t wűrden, wo ader vor welichern gericht daz wer, welicherlny űrchűnde und die brief wcrvn und
umb welicherlai" gellschulde dnz wer, die do sagten UIlS
egenauten juden und der egenunten judinne oder űnser=n
erben dem vőrgenantcn Jansen pey dern Tor und Nikuscheu
seinem vetter-n ader l.rcn erbcn ze schaden, dieselben brief
und űrchunde die schullen fűrbaz alle tod sein und chairi
chratt nyrnermer gehaben, und schullen demselbcn Jansen
pey dern Tor und Nikuschen seinem vetteren und allen lreU
érben fúrbaz chain sCha,d nynrmermer gesein, und alz auch
die erher=n herr-n her V lreich von Chrnnichperch und her
Michel von Chlarűd herr eze Chóttse zwischen unser getaidingt und gernacht habent. Und daruber so gebeu wir
in dell brief eze einern ofTen úrchunde und war=n geezeugen der, sache, versigélten mit der egenanten erber=n
herren her Vlreich-s von Chranichpereh und herren MieheJs
von Chlarud herr eze Chottse paider anhangunden insigeln.
Der brief ist geben nach Christes gepúrde drewczechen hundert jar und darnach in dem seg=s und sybenczigistem jar,
an sand Pauls tag alz er bechert warde.
Hártyán
két függö pecsét hártyaszalagjával,
az egyiken sérült
viaszpecsét
két csillagot mutató címerrel
és MICHAELIS köriratrésszel.
Országos
Leuéltár
Kiizé pk ori gyiijtemény.
1376 január:
1. sz.

5.
(Szentgyörgy
1376 március vége-április
eleje közt). Hans;
szentgyörgyi
gróf, Bazin ura, megkeresi Henrik pozsonyi
polgármestert
és a városi tanácsot, hogy seqédkezzenek
Eqsacb zsidó, mot cheqqi Jueclilin veje tartozásának
behajtásánál.
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Unserm lieben genaten Hainricze
purgermaister
und
dem rat zu Prespúrg. Wir lazzen eu wizzen umb Eysachken
den juden Jaechlins ayden von March=k umb di aehezig
guldin, als der gespann gcsprochen hat, daz ir die gerieht
unserm schaff'er an unser stat verrichlen sehol die vierczig
guldin, di er uns noeh schüldich beleipt auf di ostern.
Von uns graff Hanszen herr zü Pőzz ing.
Dorso: Hainricze
Prespurg.
Papiroson,

pecsét

Magy. Nemz.
levél kétségen k ívül
levélben foglalt két
napja
(március
19)
A címzett

pozsonyi

dem purgermayster

und dem ral zi.i

nélkül.

Múzeum
törzsgyüjteménye
(collectio
Beck ). Ez a
a MHJ 1. 89-90.
közz.étett
országblrói
egyességfizetési
határnap
közt, vagyis
1376. &v bőjtk özépután és húsvétvasáruapja
(április 13) előtt, kelt.
polgárrnestcrt

III. Pozsony
1894, 387.) az
rozás szerint a polgármester
jától 1376. év szerit György

Ortvay

(Pozsony

város

tőrtónete

1375. évre sorolja
fel; fenti idömcghatáhivatali éve 1375. év szent György napnapjáig
(ápr. 24) tartott.

ö.
Pozsony 1376--1:182 között. Pozsony város bírája és tanácsa
1. Lajos királijiioz
(elterjesztett
panasziratában
elmondja
többek között, hogya
város hatósága a királyi parancsok
végrehajtása
alkalmából
zsidóhitel
igénybevételére
szorult
és végül 1500 aranyforint
összeggel vált adósává a zsidóságnak, továbbá, hogy Hescl, János szentgyörgyi
gróf szolgája, aki nagy károkat okozott a uárosnak
és polgárainak.
elfogta és elhurcolta
a városi zsidók egyik legjobbját, S
végül, hogy öt rossz terméséo
és n város kétszeri leégése
kooetkeztében
a lakosság annyira
vette igénybe a zsidohitelt, hogy noha még mindig újobb hitelre sz or ul, már nem
kap pénzt a zsidóktól.
,"Vir chlagen cuern genaden')
leuten anligunt.
')

A címre

so hal uns unscr

és a keltczésrc
hcrrc

der

chuníg

v.

die presten die uns anncn

Ö.

a k övetkczö

dic gcnad

get:!n

kérelmet:

"Hcm

mit seinem

briet,
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Hem do unser herre der chunig hinab hervarte auf den
Layk, do vedert er an uns schúczen,
do műsten wir im
sybenhundert
guldein geben fúr die schűcze, die muestcn
wir obringen nemen dacz den juden auf schéden. daz macht
eion jar wol neunhundert
guldein. Da chom ze hant her
unser herre der chunig mit den Iűrsten von Paj rn, und
die muesten wir wirten, daz stund uns wol dreyhundert
gűldein, und das macht zwelifhundert
gűldein. Und die
namen wir dacz den juden urnb fűmfczehenhundert
guldein, und die stent nach heut dez tag=s ze den juden auf
schéden.")

Hem so muesten wir von dez Hesleins, graílen Hansens
diener wegen von Sand Jorigen,
gen hof verczer=n wol
zwayhundert
guidein, und haben auch unser léut von demselben Heslein und seiner geselleschaft
die beraubt wűrden
schaden genómen wol auf tausent
guidein. Und ving uns
auch derselb Hésel der pesten juden einen vor der stat und
fúrt den sein strazze."]

daz

wir

der

gastgab

solden

leóig

sein

ze Teben

von

unsern

weill-

garten, Die nympt man von uns wider unsern
vreytum,
den uns
unser herre der chunig getan hat." A kérdéses szabadalom
1375. évben
kelt (Fejér CD VII!. 2. 375), tehát legkorábban
1376·ban készült a
panaszirat.
A szabadalmat
adó királyra
mint élöre hivatkozás
pedig
felső időhatárul
az 1382. évet adja. A panaszirat
a kdrály számára
készült, mint a többi városi ilyfajta előterjesztés,
mindamellett,
hogy
r. panasziratban
a királyról harmadik
személyben beszélnek. Erre \"UIl
az "euer genaden " (graciosus rex) megszólltás is.
2) Ennek a k ikezdésnek
végső mondatát idézi a MHJ 1. 479. az
1517-1526.
évtized adatai között!
3) A zsidó elfogatását
említi a városnak 1. Lajos
zett latin nyelvü
(egykorú) felterjesztése
is, amelynek

királyhoz intéfogalrnazványa

a MNM törzsgyiijteményébe
került:
Ttem nunc in adventu
vestre
maiestatis
predorres
rcceperuat
nobis inter
civitatom
et Sanetum
Georgium videlicet in strata libera sex equos; similiter et judeus unus.
.vestre serenítatis de pocioribus
de Posonio
inter
ipsarn
civitatem
vcstrarn et Sanetum Georgium in strata libera cap tus per quosdam ct.
vias deductus
forc dinoscitur.
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Hem so haben wir wol fumf velvar nacheinander gehabt, daz in unseren erib gar wenich wein warden ist. So
sein wir wol in zwain jar=n dreystund verprúnnen, und hat
yederman hinwider paut, so er pest macht, und haben daz
muezzen entnemen dacz den juden. Und sein so verre darhinder gerunnen, daz wir den juden so viI sullen gelten
nahentsarn wir yndert haben, daz uns die juden nicht mer
lelchen wellent.
Papirosra
Po zsorujoár.

írt

egykorú
lent,

jelzet

fogalmazvány.
nélkűl,

7.
Pozsony
1383 majus 6. Jacob, Bonaventura
fia, s neje
Margret, valamint Stephan,
Petrein somorjai
bíró fia, s
neje AHne, pozsonyi polgárok,
elismerik,
hogy Eqsulccli;
marcheggi Jakab veje, s neje Lyppka
jelenleg pozsonyi
zsidóknak
egyetemlegesen
adósai karácsonykor
uissz ulizetendő 72 font Pozsonyban forgó dénár összegével. A oisszafizetési határnap elmulasztása
után kamatképen
fizetendő
fontokként
és hetenként 2 ugyanoly dénár. A hitelezők kivánságára és intésére a tartozás összege bármilcor fizetendő
vissza kamatostul.
H a ezt elmulasztják,
az adósok összes
vagyonából
elégíthetik ki követelésüket
a hitelezők. Pecsételők n két férfiadós, valamint tanu gyanánt Jans d.er Glascr
pozsonyi esküdt polgár.
Ich Jacob des Boneventuren sun und ich Mafgre; sein
hausforow (sic) und ich Stephan Petreius des richter sún
von Sand Marein, pa (i)d purger ze Prespűrch und ich Anne
sein hausforow und alle unser erben, wir vergehen und
tűn chunt ofTenleichen mit dem brief allen leuten gegenwúrtigen und chunftigen, daz wir mit gesampter hant und
unverschaidenleichen
gellen súllen Eysakchen dem juden
Jacobs des juden aidam von Marichekk, diezeit gesezzen
ze Prespúrch, und Lyppkan seiner hausvrown und ir paider
erben czwai und sibcnczich phunt phenninge die gibich und
gebich ze Prespurch sint, der wir seu unverczogenleichen

13S3
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riohten und wern schullen auf die weinachten. die uű schirist chonient (1383. decemb. 25.). Tetten wir des nicht, so
get f'urbaz ze einer igleichen wochen aufT ein igleichs phunt
czwen phenninge ze gesuech der egenauten ruűnczc. Stűnd
aber daz vergenant gelt nach dem egerranten tag so lang
auf gesuech, daz sein die vorgenanten
juden verdruzz",
wann" SI uns dann manent, so sullen wir seu richten und
wern gancz und gar paide hauptguetz
und gesuechs an
allen chrieg und an alles recht. Tetten wir des nicht, so
sullen si fúrbaz paídew hauptguet und gesuech haben und
bechonren
von uns unverschaidenleichen
und von allen
unsern guetern iz sein eribgueter
ader varundgueter,
die
wir haben in dern lande zu Vngern oder wo wir die haben,
mit verseezen und mit verchauff'en, an allen chrieg und an
alles recht und als verre, daz si paide hauptguetz
und gesuechs gancz und gar dovon gericht und gewert werdént.
Daz gelueben wir in alles ze laisten und gancz und stet ze
halten mit unsern treun an alles geyer, wir sein lebentig
oder tode. Und wer uns mont mit dern brief, dem sullen wir
alles des gepunden sein, das vorgeschrieben
stet an dern
brief, recht als den vorgenanten juden selben. Und darűber
SD geben wir in den brief ze einern
off'en urchunde und
warn geczeugen der sache versigilten mit unser der egenariten Jacobs des Boneventuren
suns und Stephans Petreins
des richter súns von Sand Marein aigen anhangunden
insigeln. Der sache ist auch geczeug der erber Jans der Glaser
diezeit ain gesworn purger ze Prespűrch
mit sein insigel,
daz er durch unser pett" willen an den brief gehangen hat,
im an schaden, Der brief ist geben nach Christes gepúrde
dreuczehenhundert
jar darnach
in dem dreu und achczigisten jar, des riesten miLichens vor phingsten.')
Bevagdalt

hártyán,

POZSOllyUÚr.

levi.

(3) függő
Lad.

2Ga. -

pecsét
G.

tőredékével.

sz.

') Ez az oklevél, valamint a következő, azonosak
avval a két
oklevéllel, amelyet a pozsonyi káptalan
1387 január 27-ikén kelt oklevelében kivonatosan
közöl a hitelező zsidó vallomása és az oklevelek
felolvasása alapján. A k áptalani
oklevél kőzzétéve
MHJ 1. 100 skk, a
kivonatok

u. o. 10'1-102.
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8.
Pozsony 1383 maJus 8 Stephan, Petrein somorjai bíró fia
(pozsonyi polgár) és ne je Anne elismerik
Pozsony város
kisebbik pecsétjével megerősített
leuelűkkel, hogy Eysakch
zsidonnk, Jacob ma/'chegai zsidó vejének és nejének Lyppka(n)-nak jelenleg pozsonyi lakosoknak
adósai 91 font bécsi
dénár összegével,
mely után a kiállítás
napjától
kezdve
kamat fejében jár fontonként
és hetenként
1 ugyanolyan
dénár. A hitelezők kívánságára
és intésére bármikor fizetendő vissza
kam stostul a tartozás
ősszege. Nem fizetés
esetén a hitelezők az adósok összuagyonából
elégíthetik ki
konetelésűket.
Ich Stephan, Petreins des richter sún von SandMarein,
púrger
Prespűrch, und ich Anne sein hausvrau" und alle
unser erben, wir vergehen und lun chunt off'enleichen mit
dem brief allen leuten gegenwűrtigen
und chunITtigen, daz
wir unverschaidenleichen
gelten sullen Eysakchen
dem
juden, Jacobs des juden aidern von Marichek k, diezeit gesezzen ze Prespúrch und Lyppkan seiner hausvrouvn und
ir paider erben ayns und neunczich phunt Wienner phenninge, und dovon dem heutigen tag tégleicher gesuech aufget zu einer igleichen wochen auf ein igleich phunt ain
phenning ze gesucch der egenariten
múncze.
Stűnd aber
daz vergenante gelt so lang auf gesuech, daz sein die vorgerranten juden vcrdrűzz",
wann si uns dann manent, so
sullen wir seu richten
und wersri gancz und gar paidew
hauptguetz und gesuechs an allen chrleg und an alles recht,
Tetten wir des nicht, so sullen si furbaz paidew hauptgűt
und g.esucch haben und beschőmen von uns unverschaidenleichcn und von allem dern, daz wir haben in dem lande
zu Vnger=n oder wo wir daz haben, iz sey cribgút oder
varundguet,
mit verseezen und mit verchauflvn
an allen
chrieg und an alles recht und als verre, daz si paidew
hauptguetz
lmd gesuechsgancz
und gal' dovon gericht
und gewert
werdent.
Daz gelueben
wir in alles ze
laisten und gancz und stét ze halten mit unser=n tréu-n
an alles gevér, wir sein lebentig oder tode.
Und wer

zu
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uns mant mit dem brief, dern suJlen wir alles dez gepuriden sein, daz vorgeschr ieben stet an dem brief, recht als
den vorgenanten
juden selben. Und darúber so geben wir
in den brief zu einern offen urchunde
und war=n geczeugen der sache, versigilten mit der stat chlayner-n insigel ze
Prespúrch,
daz man durch unser pett" willen an den brief
gchangen hat, der stat an schaden. Der brief ist geben nach
Christes
gepúrde
dreuczehenhundert
iar
darnach
in
dern dréu und achczigistem iar, des nősten vreytages vor
phing=sten.
Bevagdalt
fJozsonyvár.

hártyán,
levt.,

a
Ld.

város

kisebb

26a. -

függö

pecsétjével.

7. sz.

9.
Pozsony 1386 július 4. Paul der Spyczer
városbíró
és a
városi tanács pecsétes levelükkel
bizonyítják,
hogy Suezzel
zsidónő,
Morichleiti
zsidónak,
Vaelchlein
kremsi
zsidó
unokájának
özvegye és Eysakch zsidó nővére, jelenleg oozsonyi lakos, gy.ermeke Lesijr nevében kijelentette
előttük,
hogy elveszett a város kisebb pecsétje alatt kiadott oklevél,
amely szólt Szent-Lőrinc
kapuja előtt lakó Dankchart
pozsunyi esküdt polgárnak
Maerichlein
zsidóval
szemben
fennállott, 50 dénár híján 36 font Pozsonyban forgó dénár
összegű tartozásáról. Miután az adós hiánytalanul
és kamatostul megfizette
tartozását a zsidónőnek,
ez az elveszett
levelet semmisnek
és hatálytalannak
jelenti ki.
Ich Paul der Spyczer dieczeit richter czue Prespurch
und der geswor-n rat doselbs, wir vergeben und tun ch unt
off'enleichen mit dern brief allen leuten gegenwurtigen
und
chunftigen,
das fur uns chömen
ist Suezzel die judinne
Marichle.ns des juden wi tib, VaeIchleins des juden ennichleins von Chrerns, und auch Eysakchs des juden swester,
dieczeit gesezzen czu Prespurch an lrS chindes Lesvrs stat,
das sy mit dem egenanten Mérichlein
dern judcn gehabt
hat uni! auch an aller desselbsn Mérichleins
des juden
érben stat, und hat fur unser offenleichen
vergehen, das
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ain geltbrief verlar=n sey, vcrsigilt mit unserrn stat chlayner=m anhangundern
insigel czu Prespurch,
darirrns sych
Dankhart gesezzen var Sand Larenczen tör var der stat czu
Prespürch unser mitgesworner
pürger und sein erben verschryben
habent
dem egerranten
Maerichlein
dem juden
und seinen erben, und das derselb geltbrief sagt sechs und
dreizzikch phunt phenninge an funfczikch
phenninge,
die
gibich und gebich czü Prespurch sint, hauptguetes, und das
auch der egenante Danchart das vergenante
gelt, das der
egenante
geHbrief sagt, paidew
hauptguet
und gesuech
gancz und gar gericht und gewert hat der vorgenanten
Suez zleich der judinn" an des egenanten irs chindes Lesyrs
und auch an aller des egenanten
Mérichleins
des juden
erben stat, und auch also beschaidenleichen:
"Ver, ab der
vergenant verlor=n geltbrief fuer chem und geczaigt würd,
wo ader fuer welichem gericht das wer, das derselb geltbrief tot' sehol sein und sol au ch furbas ewichleichen nymmerrner chraft .haben, und sol auch dem egerranten Dancharten und allen seinen erben an a.lle scheden sein. Und
das die sache fuer unser also gewandelt ist al" vorgeschryben stet, daruber so geben wir den vorgenanten
Dancharten und seinen erben den brief czu ainem oft'cn urchunde
und war''n geczeugen der sache, versigitten rnit dem egenanten unser=rn stat chlainer=m anhangundem
insigil czü
Prespurch,
der stat an sohaden.
Der brief ist geben nach
Christes
gepurde
dreuczehenhundert
jar darnach in dem
sechs und achczigisten jar, an Sand Vlreychslag.']
') Bejegyezve
Poz.sony
városának
Nagy számudók önyvének
(v.
Kováts. Városi adózás a k őzépk orban.
Pozsony
1900, 6. old.) ;~Ol.
lapján.
A bejegyzést
a következö
tanácsi
határozat
előz i meg: Nota,
Ö.

anno domini millesimo
Iricentesimo
octuagesimo
octavo, pr oxirna f'e ria
quinta post festum corporis
Xpi (1388. június -l.]. das Dankchart,
gesezzen vo;' Sand Lare.iczentar
füer der stat czu Prespurch
pracht hat
fuer den richter
und den rat duselbs einen brief vcrsigiltcn
mit der
stat chlainerern
insigel czű Prespürch.
und hat gepetten,
das
rnnn
denselben
brief schrelben
\iezz in der egens nten stat puech czu Prespurch durch pezzér sicherhayt
willen.
wer ob derselb
prief verlorerr
wűrd, das die sache in der egenauten
stat puech ewichleichen
besí étt
wűrde,

und

derselb

brief

sagt

von

wort

czu

wort

also.
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10.
Pozsony 1388 augusztus 3. Angnes, Jakab hóhér ();:v('rJye,
pozsonyi polgárnő, fia Hans és öröküseik a város pecsétjével ellátott levelükkel
elismerik, hogy Merichleiti nagyszombati zsidónak, jelenleg pozsonyi lakosnak és örököseinek adósai 16 font Pozsonyban
forgó dénár összegével és
annak az oklevél keltétől kezdve járó s hetenként és fontonként három ugyanoly dénárban megállapított
konuüaival. A kiioetelés
biztosiiásául
zálogba vetik pozsonyi belvárosi, az esztergomi érsek házával (a "tizedudvarral"'l,
valamint somorjai Gócz házával sz omszédos luizukat.
Ich Angnes Jacobs des nachrichter
witib mitpurgerinn"
czu Prespuren und ich Hans ir sun czu der czeit jungerman
und alle unser erben, WIr vergehen und tűn chunt ofTenleichen
mit dem brief allen leuten gegenwurtigen
und
chunftigen,
das wir
unverschaidenleichen
gelten sullcn
Mérichlein dem juden
von TIrna dieczeit gesezzcn czu
Prespűrch
und seinen erben
sechzehen phunt
phenninge
die gibich und gébich czű Prespurch sint, dovon dem heutigen tag tegleieher gesuech auf get ezue einer igleichen
wochen auf ain igleich phunt drei phenninge czu gesucch
der egenanten műncze, und haben in dofuer paidew fuer
hauplgut
und fuer gesueehe czű phante gesaczt mit wolhcdachtem
muet cz ue der ezeit, do wir is mit recht wol
getim mochten, unser haus gelegen in der stat czú Prespurch zenest des erczpischolfs
haus von Gran und auch
zenest des Góczen haus von Sand Marein. und auch unverezigen ain phunt phenninge
diens tes purchrechts,
das
man alle iar dovon dient czu der phrúnd im winchel dacz
Sand Lorenczen yor der stat czu Prespurch,
die yeczunde
her Stephan der phoff', des Watsehan sim ynne hat, und
do nicht mer swér auf ist, rnit allen den nuczen und rechten
die czu derusalben phante gehorent. Stund aber das vorgenante gelt solaug auf gesuech, das sein die vorgenanten
juden verdrűzze, wann sy uns dann" monent, so sullen wir
sew richten und wer=n gancz und gar paidew hauptgúts
und gesueehes. Tetten wir des nicht, so suilen sy fúrbas
Monumcnla

Hunaariap

Judaica.

IV.

2
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mit dem vorgenanten phante allen ir=n frűmen schaffen
czu verseczen, czu verchauffen an allen chrieg und an
alles recht und alsverr, das sy paidew hauptguetes und gesueches gancz und gar dovon gericht und gewert werdent.
Und was in an dernselben ph ante paidew an hauptguet
ader an gesueche icht rabgieng, das sullen sy haben auf uns
unverschaidenleichen
und auf allem dem, das wir haben
in dem lande czu Vnger-n oder wo wir das haben, ez sei
eribguet ader varundguet.
Das geluben wir in alles CZIl
laisten und gancz und stet czu halten mit urisern treu-n
an alles gevér, wir sein lebentige oder tode. Und wer uns
mant mit dem brief, dem sullen wir alles des gepunelen
sein das vorgeschryben
stet an dem brief', recht als elen
vorgenanten juden selben. Und daruber so geben wir in
den brief czu einem offenne urchűnde und war=n geczeugen
der sache versigitten mit der stat chlainer=m insigel czu
Prespurch, das man durch unser pett willen an den brief
gehangen hat, der stat an schaden. Der brief ist geben nach
Christes gepúrde dreuczehenhundert
jar darnach in dem
acht und achczigistern jar des nésten montages VOl' Sand
Larenczen tag.
Bevagdalt

Pozsonyvár.

hártyán,

függő

pecséttel.

levt., Lad. 26a-'-8. sz.

11.
Pozsony 1389 július 18. Pozsony
város birája Mert der
Chirichenchnoph,
és tanácsa elismerik pecsétes levelükkel
a maguk és a város közönsége nevében, hogy egyetemlegesen adósai Eysakch
zsidónak,
marcheggi
Jacob zsidó
vejének, ez idő szeritit morvaországi
lakosnak,
valamint
nejének, Lippka(n)nak
és örököseinek, a következő farsang
napján 1390. február 15. fizetendő 90 magyar aranyforini
és 10 font bécsi dénár összegeivel. E nap után kamat fejében jár egy forint után heti egy és egy font bécsi 'dénár
után heti két bécsi dénár. A tartozás összege bármilcor fizetendő meg kamatostul
a hitelezők
kivánságára;
nemfizetés

1389 JÚLIUS

esetén a hitelezők
ki követelésüket.
adósok ugyanoly
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18

az adósok összes vagyonából elégíthetik
Az oklevél felmutatójával
szemben
az
módon kötelezvék,
mint a hitelezőkkel
szemben.

Ich Mert der Chirichenchnoph,
diezeit richter zu Prespurch, und der gesworn rat und auch die ganeze gemain,
arm und reych daselbs, wir vergehen und hm chunt ofTenlelchen mit dern brief allen louten gegenwurtigen
und
chunftigen,
das wir mit gesarnpter
hant und unverscheidenlelchen gelten sullen Eysakchen
dem juden, Jacobs des
juden aydem von Mar ichek , diezeit gesezzen zu Merhern,
und Lippkan seiner hausvroun
und ir paider erben neunczikch rot und guet gewegen ungerische guldein und darczue
czehen phunt Wienner phcnninge, der wir seu gancz und
gar unverczogenleíchén
richten und wern sullen auf den
vaschanchtag
der nu schierist chumpt (1390. február 15.).
Tetten wir des nicht, so get furbas zu einer igleichen \VOchen auf ainen igleichen guldein ain Wienner phenninge
ZH
gesúch, und auf ain igleich phunt
Wienner
czwen
phenninge
zu gesuech derselben muncze. Stund aber das
vergenante
gelt nach dern egenariten tag so lang auf gesuech, das sein die vorgenanten
juden verdrúzze, wann sy
uns dann monent, so sullen wir seu richten
und wern
gancz und gar paidew hauptguts
und gesueches an allen
chrieg und an alles recht. Tetten wir des nicht, so sullen
si furbas paidew hauptguet
und gesuech haben und bechornen von uns unvcrschaidenleichen
und von allen unsern guetern, ez sein eribgueter oder varundgueter,
die wir
haben in dem lande zu Vngersn, oder wo wir das haben,
ez sei innerlandes
oder ausserlandes.
Das geluben wir in
alles zu laisten und gancz und stet zu halten mit unsern
treun an alles geyer. Und wer uns mant mit dem brief,
dern sullen wir als des gepunden sein, das vorgeschriben
stet an dem brief', recht als den obgenanten
juden selben,
Und daruber so geben wir in den brief zu einern ofTenn
urchunde
und warn geczeugen der sache, versigilten mit
unserrn stat chlainerrn anhangundem
insigel zu Prespurch.
2'
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Der brief ist geben nach Christes gepurde dreuczehenhundert iar und darnach in dem neunundachczigistem
ia r
des nesten suntages vor sand Jacobstag.
amely

Bevagdalt
hártyán.
egykor
most már hiányzik.

a város

Pozsonyvár. leot, Lad. 26a-11.

kisebb

függő

pecsétjével,

sz.

12.
Pozsony 1389 október 26. Pozsony város bírája, Mert der
Chitichenchnoph,
és tanácsa a város közönsége nevében elismerik
pecsétes levelükkel,
hogy egyetemlegesen
adósai
Trostlciu zsidó, [eleuleq haimburqi
lakosnak
és örököseinek 92 font bécsi dénár összeggel s annak az oklevél keltétől hetenként
és fontonként
három 'bécsi dénárban megállapított kamataival.
Egyéb kikötések mint az 1389 július
18-án kelt okleoélben.
Ich Mert der Chirichenchnoph diezeit richter zu Prespureli und der gesworn rat und aueh die ganeze gcmain,
arm und reich daselbs, wir vergehen und tun chunt off'enleiehen mit deru brief allen leuten gegenwurtigcn
und
chunftigen, das wir mit gesampter hant und unverschaidenIcichen gelten sullen TrostIein dem judcn, diczeit gesesscn
zu Haimbureh und seinén erben czwayundczwainczich phuut
Wienner phénninge, dovon dem heutigen tag tegleicher gesuech aufget zu einer igleichen woehen auf cin igleích phunt
drey phenninge zu gesúeh der egenariten múneze. Upd auch
also mit ausgenornener rede, wann der vergenant TrosteI
der jud ader sein erben paide hauptgúts
und gesueches,
nicht lenger paiten wellent noch enrnűgen, so sullen wirseu richten und wern gancz und gar paide hauptguts und
gesuechs an allen ehrieg und an alles recht. Tetten wir des.
nicht, so su llen si furbas haben vollen und vreyen gewalt
uns und die unsern aufczuhaben und zu verpieten in steten,
in márkchten und in dorfTern, wo in das aIlerpest gevall
und fueg, es sei ynner landes ader ausser 'landes, alslang
und als verr das sy paidew hauptgűtt und gesuechcs ganez.
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und gar gericht und gewert werderit. Si súllen auch paidew
hauptguet und gesuech haben und bechornen von uns unverschaidenleichen
und von allen unsern guetern, es sein
eribgueter ader varundgueler,
die wir haben in dern laude
zu Vngem, ader wo wir die haben. Das gluben wir in alles
zu lais ten und gancz und stet zu hallen mit unsern treún
an alles gever. Und wer uns mant mit dem brief, dem sullen
wir alles des gepundcn sein, das VOl' geschriben siet an dem
brief, recht als den obgenanlen juden selben. Und daruber
so geben wir in den brief zu einem olTen urchunde und
warn gecz·eugen der sache, versigitten mit unserrn stat anhangundern dnsigil zu Prespurch. Der brief ist geben nach
Christes gepurde dreuczehenhundert
iar und darnach in dem
neunundachczigistem
iar, des nesten eritages var sand Simons und sand Jude tag der heiligen czwelifpoten.
(Az oklevél hátán egykorú írással foljegyezve.] Hem den
briefT haben wir gelast zu mittervasten anno dom ini MCCCCo
(1400 március 24.) umb hundert phunt Wyenner.
Bevagdalt
Pozsonyuár.

hártyán,
leot.,

függő
Lad.

pecsét

26a-12.

töredékéveI.
sz.

13_
Pozsouq 13YO április 22, Poz sony birájának és tanácsának
szokásos szövegű adóslevele Trosilein zsidó, jelenleg liaitnburqi lakos, neje Tóchterlein
és örökösei részére 100 magyar
atatuiiorint összegről s annak az oklevél keltétől járó és hetenként és [orintonként
egy bécsi dénárban megállapított
kamafairól.
Ich Mert der Chirichenchnoph
diezeit richter zu Prespurch und der gesworn rat und auch die ganeze gemcin.
armc und reich daselbs, wir vergehen und tun chunt off'enlelchen mit dem brief allen lenten gegenwurjigen
und
chunftigen, das wir mit gesampter harint und unverschaidenlelchen gelten sullen Trostlein dem juden, diezeit gesezzen zue Haimburch,
und Tőchler lein seiner hausfruun
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und ir paider erben hundert rot und guet gewegen ungerische guldeyn, dovon dern hentigen tag téglicher gesuech
aufget zu einer igleichen wochen auf ainen igleichen guldeyn
ain Wienner phenninge
zu gesuech.
Stund aber das vorgenant gelt so lang auf gesuech, das sein die vorgenantcn
juden verdruzze, wann si uns dann monent, so sullen wir
seu richten und wern gancz und gar paidew hauptguctes
und gesueches an allen chrleg und an alles recht. Tetten
wir des nicht, so sullen si furbas
paidew hauptguet und
gesuech haben und bechomen von uns mit gesamptcr hant
und unverschaidenleichen
und von allen unsern
glletcrn
paidew von eribguetern
und von varundgucter?n,
die wir
haben in dem lande zu Vngern ader wo wir dic haben, lz
sci ynnerlandcs
oder ausserlandes.
Das gluhcn wir in alles
Zll laislen
und gancz und stet ZIl hallen rnit unsern treun
an alles gevér. Und wer uns mant mit dem brief', dern sullen wir alles des gepunden sein dos vorgeschriben
stet an
dem brief', recht als den obgenanlen
juden solben. Und
daruber so geben wir in den brief zu einern offcnn urchunde
und als waren gcczeugen der sache, versígilten rnit der stat
insigil zu Prespurch, Der brief ist geben nach Christes gepurde dreuczehenhundert
iar und darnach in dem neunczigistem jar, des riesten freitags vor sand .Torigentag.
Bevagdalt

Po zsorutuár.

hártyán,

pecsét

nélkül.

levt., Lad. z6a-13.

sz,

14.
Pozsony 1390 július 24. Angnes Leuiblein hóhér ö:wegyének, pozsonyi polgárnőnek, fiának Honns-nak és örököseinek
szokásos
szövegű adóslevele Sadya jelenleg pozsonyi zsidó,
marcheqqi Schondlinn
zsidónő veje, neje Serlein és örököseik részére a legközelebbi
Sz entmárton
naplcor fizetend()
három cseh garashatvanad
és 8 garas összegről s annak a
határnap eltelte után járó és hetenként
és qorashotoonadként egy cseh garasban megállapított
kamatairól.
Adósok
turtoz ásul: bi zt cisitúsúra :rílngl)a adják belvárosi, a rnés uir-
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székek

mögött
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és somorjai Gocz úr háza
között fekvő házukat.

23
és a tizedudvar

Ich Angnes, Lewbleins des nachrichter
witib, mitpurgerinn zu Prespurch,
und ich Hanns ir sun, zu der zeit jungerman, und alle unser erben, wir vergehen und tun chund
off'enleichen mit dem brief allen leuten gegenwurtigen und
chunftigen,
das wir und unser erben unverschaidenleichen
gelten sullen Sadya dern juden Schandiinn der judinn aidem
von Marichek, die zeit gesezzen zu Prespurch,
und Serlein
seiner hausvroun
und ir paider erben, dreu schokch Pehemischer grosse und acht grozz, der wir sew unverczogenleichen richten und wern sullen auf sand Merteinstag der
nu schirist chumpt (1390 november
11.). Tetten wir des
nicht, so get furbo s zu ainer igleichen wochen auf ain igleich
schok ain Pehemischer
grozz zu gesüch.
Und haben in
dofuer paidew fuer hauptguet und fuer gcsueche zu phante
gcsaczt mit wolbedachtcm
muct zu der zeit, do wir is mit
rccht wol getun mochlen, unser haus, gelegen in der stat
Zll Prespurch
hinder den fleischpenkchen
zenest hern Goczcns hans von Sand Marein und anderthalben
zenest dem
Czehenthof
und auch unverezigen
ain phunt
phenninge
dienstz purchrechts,
das man alle iar dovon dient hem
Stephan dem Watschan dem phrundner
dacz Sand Larcnczen im winchel vor der stat zu Prespurch,
und do nicht
mer swer auf ist, mit allen den nutzen und rechten, die zu
dernselben phantc gehorent. Stund aber das vergenant gelt
nach dem egenanten tag so lang auf gesuech, das sein die
vorgenanten
juden verdruzze, wann sy uns dann monent,
so sullen wir sew richten und wern gancz und gar paidew,
hauptguets
und gesueches. Tetten wir dcs nicht, so su llen
si f'urbas mit dem egenariten ph ante allen ieren frumen
schaff'en zu verseezen, zu verchauff'en an allen chrieg und
an alles recht, und als verre, das sy paidew hauptguetcs
und gesueches
gancz und gar dovon gericht und gewert
werdennt. Und was in an demselben phante paide an hauptgu et oder an gesuech icht abgieng, das sullen si haben auf
uns unverschaidenleichen
und auf allem dem das wir haben
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in dem lande zu Vngern oder wo wir das haben, ez sei eribguet ader varundguet;
das geluben wir in alles zu leisten
und gancz und stet zu halten mit unsern treun an alles
gever, wir sein leben lige oder tode. Und wer uns mant mit
dem brief, dem sullen wir alles des gepllnden sein, das vorgcschriben stet an dem brief', recht als den obgenanten
juden selben. Und daruber so geben wir in den brief zu
einem offenn
urchunde
und warcn gcczeugen der sache
versigilten mit der stat chluinerrn insigil ZII Prcspurch,
das
man durch unserr pelt willen an den brief gehongcn hat,
der stat an schaden. Der brief ist geben nach Christes gcpurde dreuczehenhundert
jar und darnach
in dern neunczigistem jar, an sand Jacobs abund des heiligen czwelf'poten.
Rongál!

hártyán,

Poosonyvcír.

leirt ..

függö
Lad.

pecséttel.
260-14.

S:.

15.
Pozsony 1391 december 6. Paul der Spiezer. Pozsony város
bírájának
és a város tanácsának
szokásos szövegű adoslevele Dávid zsidó, Salel zsidó veje. jelenleg pozsonyi lakos,
neje Led/ein és örököseik részére 60 magyal' aranyforint
összegről s annak az oklevél keltétől kezdve járó és hetenként
és [orintonként
két bécsi dénárban
megállapított
kamataitól.
Ich Paul der Spiezer dieczeit richter
czu P.respurch
und der gesworen rat und auch die ganeze gemain arrn
und reich da selbs , wir vergehen und tun chund oITenleichen
mit dem brief allen leuten gegenwurtigen
und chunftigen,
das wir mit gesampter hant und unverschaidenleichen
gellen
sullen Dauid dem juden, Salels des juden aidem, dieczcit
gesezzen czu Prespurkch,
und Ledlein seiner hausfrouen
und ir paider erben sechczikch rot und guet gewegen ungerisch guidein, davon dem heutigen tag tegleicher gesuechc
aufget zu einer igleichen wochen auf ainen igleichen guldein czwen Wienner phenning zu gesuech. Stund aber das
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vorgenant gelt solang auf gesuech, das sein die vorgcnnuten juden verdrusse, wann sy uns dann monent, so sullen
wir seu richlen und wern gancz und gal' paide hauhtguetes und gesueches an allen chrieg und an alles rech t.
Tett wir des nicht, so sullen si furbas paide haubtguct und
gesuech haben und bechornen von uns rnit gesampter ha n l
und unverschaidenle.chen
und von allen urisern guetcrn,
paide, von erbguetcrn
und von varundguetern,
dic wir
haben in elem lande zu Vngcrn, ader wo wir das haben,
ez sey auf lande ader auf dein wasser. Das gluben wir in
alles zu laisten und gancz und stet czu halten mit urisern
treun an alles gever, Und wer uns mant mit dem brief.
dem sullen wir alles des gepunden sein das vorgeschriben
stet an dem brief, recht als den obgenanten
juden ader
ír=n erhen selben. Und daruber so geben wir in den hrief
czu einern o/fen urchunde
und warn gcczcugeu der sache,
versigilten mit uriserm stat chlainerm anhangundem
insigil
czu Prespurch.
Der brief ist geben nach Christes gepurde
dreuczehenhundert
iar und darnuch
in dem ains und
neunczigistem
jar, an sand Niclastag.
(Egykorú széljegyzet:) Ista litera est a judeis redempla
feria sexta post dominicarn
lctare pro 92 fl auri
anno
MO ecco non.agesimo tercia. (1393. március 21.)
Bevagdalt
Pozsotujvár.

hártyán,
leot.,

II

Lad,

vá ros

függö

26a-15.

pecsétjével.

sz.

16.
Pozsony 1393 június 29. Margereth Stephan in dem Neurenhans iizvegye és örökösei, valamint néhai Greliczer Ádám fia,
\Vatzlab,
jelenleg
pozsonyi
eskiidt polgár
és örökösei
a uáros pecsétjével ellátott levelükkel elismerik, hogy egyetemleqcs adosui T rostl ci.n hainburqi zsidónak s Tóchterlein
nejének, valamint örököseinek
a legközelebbi
húsvétkor
fizetendő 200 magyar aranyforini
és 50 [ont bécsi dénár
összegével és annak a határnap eltelte után járó és hetenként és forintonként
3 bécsi féldénárban
meqállapitott
ka-
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mataioal. Tartozásuk
biztosításául
zálogba
vetik két pozsonyi belvárosi házukat: az özvegyét,
amely a várostól
(városház céljaira) megvett tornyos ház és Czerar Duetel-né
háza közt épült a mészárszékek
felé vezető úton, s Waczlab-ét, amely épült somorjai Stephe! és Hatüsneqder
Bernhort házai közt. Ha a hitelezők felszólítására nem fizetnek,
kötelesek két tisztes szolgával és négy lóval a legjobb Hainburgi vendégfogadó ban megszállni és ott maradni a tartozás
teljes kiegyenlítéséig.
Ich Margereth Stephans in dem New-nhaus witibe und
all mein gerben und ich Watzlab Adams des Grel.czer sun
seligen dyczeit ein gesworen purger zu Prespurch und allew
mein gerben. wir veriechen und tűn ehund ofTenleiehen mit
dem priefTaUen
leúten gegenwartigen
und chűnf'tigen, das
wir und all unser gerben unverscheidenleichen
gelten súllen
Tróstlein dcm juden dYez.eit gesessen ZIl Heymbur ch und
Tőchterlein seiner hausfraűen
und Ír peyder gerben czweyhundert gút ungarisch
gewegen guldein
und ff'únfl'cz ich
phunt Wyenner phennige, der wir se,," unvcrczogenleichen
richten und weren súllen auff' dy osbern dy nu schirist
chűment. Teten wir des nicht, so geet fűrbas zu einer ygleichen wochen auff ein ygleichen
guldein
drey Wyenner
helblinch zu gesueeh. Und haben in dofúr peydew
fúr
hauptgút und fúr gesuech zu phant gesaczt mit wolbedachten műt zu der ezeit do wir es mit recht wol getún machten.
ich egenante Margereth und mcin gerben unser lediges und
freys haus gelegen in der stat zu Prespureh einthaJben zunechst den hans, das dy purger gechaufTt habent mit dem
tűrrnb, als man geet von dem mareht zun ff'leischpenchen,
und anderthalb
zunechst Dyetlin der Czerarin,
und ich
egenariter Waczlab mein haus auch ledig und f'rey do ich
ynne wanund pin, gelegen in der stat zu Prespurch ainthalDen zunechst des Stophel von Sand Marein haus und anderthalb zunechst Bernharten
dcm Hantsneyder,
mit allen
den núczen und rechten. dy czu den vorgenanten
phanten
gehőrent. Stund aber das vergenant gelt noch dem egen anten tag alsolang gesuech, das sein dy vorgenanten
juden
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verdrusse, wenne sy uns danne manent unverscheidenleichen, so sullen wir sew richten
und beczalen
gancz
und gar peydew
hauptgut
und auch
gesuech,
Teten
wir des nicht, so súllen wir leysten mit czwein erbern
chnechten
und mit vier pherten in das peste gasthaus zu
Hainburch
und sullen daraus nicht chűmen,
pis das sy
von uns gan ez und gar verricht und gewert werdent. Und
súllen auch vollen und freyn gewalt haben mit den vorgenanten phanten allen iren Irűmen schaíl'en rnit verseezen.
mit verchauff'en und als verr, pis sy irs gelles peydew
haupgűt und auch gesuech gancz und gar dovon verricht
und gewert werdent.
Und -was in an denselben
phantcn
peydew an haupgút oder an gesuech ich abging, das sullen
sy haben autT uns unverscheidenleich
und auff allem dem
das wir haben in dem lande zu Hungern oder wo wir das
haben, es sey erbguet oder varundgút,
pis das sy auch
peydew haupgut und auch gesuech gancz und gar dovon
verricht und gewert werdent an allen chrieg und an alles
recht. Und das gluben wir in alles zu lcisten und gancz
und gar stet ze halten pey unsern trewen an alles geyer.
Und wer uns mant mit dern prietT, dem sullen wir alles des
gepunden sein das yor an dem priff gesehriben stet, recht
als dem vorgenanten
Trostel dem juden seI ber und Tóchterlein sein (er) hausfraűen
und ir peyder
gerben. Und
darúber so geben wir in den prietT zu einem off'en urchund
und waren geczeúgen der sache versigilten
mit der stat
insigel zu Prespurch,
das man dureh unser pete willen an
den prietT gehangen hat der stat an schaden. Der prieff ist
gegeben noch Crists gepárd dreúczehenhundert
jar und darnach in dern dreu und neűnczichisten
jar an der heyligen
czweletTboten tag Sand Peter und Sand Paul.
Hártyán,

függő pecséttel.

Pozsony vár. leot., Lad. 260-18.

sz.
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17.
Pozsony 1393 augusztus 21. Paul der Spiezer Pozsony város
bírájának és a városi tanácsnak
szokúsos
szövegű adóslevele Trostlein zsidó, jelenleg hainburqi lakos, neje Tóchterleln és örököseik részére 200 magyar aranyforint összegről s annak az oklevél keltétől kezdve járó és hetenként
és forintonként
három
bécsi féldénárban
megállapított
kamatairól.
Ich Paul der Spiezer dyczeit richter czu Prespurch und
der gesworen rat und dy gancz gemein, arme und reich
doselbes, wir veriecherr und tun chund offenleichen mit
dern prieff allen lénten gegenwart igen und chúmftigen, das
wir mit gesambter hant und unverscheidenleichen
gelten
sullen Trostlein dem juden dyczeit gesessen czu Heymburch
und Tőchterlein sein er hausfrausen und ir peyder gerben
czweihundert rot und gut gewegen ungerisch guIde in und
dovon dem heűtigen tag tegleicher gesuech auffgeet czu
einer ygleíchen wochen .auff einen igleichen guldein dreú
Wyenner helblinch czu ,ge!>uech. Stűnd abel' das vergenant
geJt alsolang auff gesuech, das sein dy vorgenanten judea
verdrűsse, wunn sy UIlS danna monent, so. sullen wir seu
richten und weren gancz und gar peydew hauptgútes
und
auch gesuches. Teten wir des nicht, so súllen
si fúrbas
peydew hauptgút und auch gesuech haben und bechőrnen
von uns mit gesampter hant und unverscheidenleichen
und
von allen unsern gútern peydew von erbgútern und von
varundgútern di wir haben in dern lande zu H ung;rn eder
wo wir dy haben iz sey ynnerlandes od er ausserlandes, auff
land oder auff wazzer, und der alsovíl und genueg verpieten und verchűmbern, pis das si peydew hauptgűt und
gesuech gancz und gal' dovon verricht und gewert werdent
an allen chrleg und an alles recht. Und das gluhen wir in
alles zu leisten und gancz und gal' stet ze hallen pei unsern treűen an geber, wir sein Iembtig ader tode, Und wer
uns manet mit dem prieff, dem sullen wir alles des gepunten sein, das vor an dem prieff geschrieben stet, recht als
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den vorgenanten juden selben. Und daruber so gcLen W1r
in den prieff ze einern offenen urchund und waren geczeugen der sache versigilten mit unserrn stat anhangundern
(insigel) ze Prespurch, Der prieff ist gegeLen noch CrisLs
gepurd dreűczechenhundert
jar und darnach in dem dreú
und neúnczichisten
jar, des phingstages yor Sand Bartolmestag.
(Egykorú hátirat:) Der prief stet Trostlein dem juden
100 guldein und 61 guldein auf die vasnacht. und ob rnan
nit zalet czu dem tag, so sehol man den prief wider gewen.
(Valamivel későbbi hozzáfűzés.]
Der prieff ist gelost
boren von Trostlein dern juden für 400 guldeln und 25
gűldein des freítag noch der vasnacht in dem XIIIIc iar.
(1400 március 5.)
Bevagdalt
hártyán,
függö pecsét hiányzik.
Pozsonyvár.
levt. Lad. 26a-17.
sz.

18.
Pozsony 1395 február 28. Paul herren Jacobeti des aldcn
richter sun Rozsony város bírájának és a városi tanácsnak
szokásos
szövegű adóslevele Michel bécsi zsidó, neje Sletel
és örökösei részére a legközelebbi
pünkösdkor
fizetendő
130 font bécsi dénár összegről s annak a határnap eltelte
után járó és hetenként
és fontonként
két bécsi dénár ban
megállapított
kamatairól. Kiemelve, hogy az adóslevél ellen
nem szabad felmentést,
szabadalmct
vagy úri hatalmat
igénybe venni.
Ich Paul dyczeit richter czu Prespurch, herren Jacoben des alden richter sun und der gesworen rat doselbs und
dy gancz gemein. arme und reich doselbes, wir vergechen
und tun chund offenleichen mit dem brieff allen leúten gegenwortigen und chúmfftigen, das wir und aU únser erben
unverscheidenleichen
gelten súllen Micheln dem juden gesessen czu Wyenn und Sletel seiner hausfrauen und iren
peiden erben hundert phunt phennig und dreyssich phunt
phennig, alles Wyenner phennig und deu wÍT seu unver-
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czogenleichen richten und weren sullen gancz und gar aufT
dv phingsten
dy IlU schirist choment
(1935 május 30).
Tete wir des nicht, so geet fiubas czu einer ygleichen wochen aufT ein ygleich phunt czwen Wyenner phennig czu
gesuech. Stűnd aber das vergenante gelt noch dem egenanten tag alsolang aufT gesuech, das sein dy vorgenanten
juden verdrűsse, wann sy uns denn den richter und den rat
manent, so sullen wir seu richten und weren gancz und
gar peideu haupguet
und gesuech. Tete wir des nicht, so
súllen sy fúrbas irs geJtes peideu haupguet
und gesueeh
haben und bekómen
auff
úns unverscheidenleichen
und
auff allen űnseren gútern deu wir haben in dem Iaride czu
Hungern ader wo wir deu haben inner landes oder ausser
landes, aufT land oder aufT wasser, es sein erbgúter ader
varundgűter,
und súllen follen und freyn gewalt haben
úns und all únser hab czu verchrnűbmern,
czu verpicten
in steten, in márkchten,
in dőrff'ern alslang pis das sy
peydeu haupguet und gesuech gancz und gar verricht und
gewert werderit an allen chrieg und an alles recht. Und
wir súllen auch cheiner freiung,
noch freibrieff,
noch
herrengewalt
nicht geniessen gegen dem brieff', sunder das
wir seu haupguet und gesuech gancz und gal' richten und
weren sullen an allen chrieg, an alleu widerréde und an
alles recht. Und das glube wir in alles czu leistcn und gancz
und gal' stet ezu halden pcy űnsern treúen an gever, wir
sein lembtig ader tode. Und wer uns manet mit dem brieff,
dem sullen wir alles des gepunden
sein, das var an dem
brieff geschriben
stet, recht als den vorgenanten
juden
selber. Und daruber so geben wir in den brieff czu ein em
offenem urchund und waren geczeugen
der sachen, versigelten mit uriserm stat insigel czu Prcspurch,
das wir
czu einer geczeugnúss
an den brieff gehangen haben. Gegeben noch Crist gepúrd dreúczechenhundert
jar und il;
deru fűmffundneűnczíchisten
jar des suntages
in der
ersten vastwochen.
Bevagdalt
hártyán.
Pozsongvúr.
leut.,

töredezett
függö
Lad, 26a-20,

pecséttel.
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19.
Pozsony 1395 június 17. Paul herren Jacoben des alten
richter sun Pozsony város bírájának és a városi tanácsnak
az előző oklevélhez hasonló szövegű adós/evele Michel Droi
bécsi zsidó, neje Sletel és örököseik részére 156 font bécsi
dénár összegről s annak az oklevél keltétől kezdve járó és
hetenként
és fontonként
három
bécsi féldenárban
megállapított kamatairól.
Ich Paul diezeit richter zu Prespúrch
her=n Jacoben
dez alt en richter sun und der gesworen rat und die gancz
gemairt arrn" und reich daselbs wir vergehen und tűn chund
offenleichen mit dem brief allen leúten gegenbúrtigen und
chúnftigen, daz wir und alle unser érben und mit gesampter
hant unverschaidenleichen
gelten súllen Micheln Drot dem
juden diezeit gesessen zu Wienn" und SIete! seiner hausfraun und iren paidcn érben hundert phunt und sechs und
fúniczik phunt phenning als guet Wienner phenning, dovon
dem heutigen tag tégleleher gesuech auf get zu ein igleichcn
wochen auf ein igleich phunt drey Wienner helbling. Stúnd
aber daz vorgenant gelt solang auf gesuech, daz sein die
vorgenanten juden verdrússe, wann" sy uns dann" manent,
so súllen wir seu richten und wer=n gancz und gar paidew
hauptguct und gcsucch. Téten wir dez nicht, so súllen si
fúrbaz paidew hauptgút und gesuech von uns bechőrnen
unverschaidenleichen
und von allem dem, daz wir haben
in dem land" zu Vnger=n oder wo wir daz haben, ez sein
eribgueter ader oder varundgueter innerlandes ader ausserlandes, auf wazzer oder auf lande, und si súllen und múgen
auch vollen und vreyn gewalt haben uns zu verpieten und
alle unser hab zu verebummern in steten, in merck ch ten,
in dórfern, alzlang uncz daz si hauptgűt und gesuech gancz
und gar gericht und gewert werdent, an allen chrleg und an
alles recht, Und wir súllen noch enmúgen chainerley vreyung noch vreybrief noch herrengewalt
gegen den brief
nicht geniessen, sunder daz si hauptgút und gesuech gancz
und gar gerícht und gewert súllen werden. wie si allerpest
chúnnen und múgen, wir sein lebentig oder tod. Und wer
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uns mant mit dem brief, dem súllen wir alles dez gepunden
sein, daz an dem brief geschrieben stet, recht als den vorgenanten juden selber, Und darűber so geben wir in den
brief zu einem offenn urchund und war=n geczeúgen der
sach, versigelten mit uriser-m stat insigel zu Prespűrch, daz
wir zu ainem off'en urchurid und waren geczeugnuss" der
sach an den brief gelrangen haben. Der brief ist geben
noch Christ gepúrd dreuczehenhundert
jar und daruneh
in dern fúmfundneunczigistem
jar acht tag VOI' Sand Johanstag zu sunnbenten.
(Egykorú hátirat:) DCTbrief ist gelost ume 200 und 6G
'fl: als Wienner phening.
Bevagdalt
Pozsonyvár.

hártyán,

töredezett

levt., Lad.

függő

26a-22.

pecséttel.

sz.

20.
Pozsony 1395 szeptember
15. Merth aranyműves
és neje
Marqeretli
eladják házukat, amely Tróstlein zsidó háza és
a "zsidóudvar"
(judenIlOf) között áll, 42 font Pozsonyban
forgó dénár összegért
Hans mesier,
orvosnak
és neje
Margerethnak.
Ich Merth der goltsmyd und ich Margereth sein hausfrau und all űnser erben, wir vergehen und tun chund
off'enleichen mit dem brieff allen leűten gegenwúrtigen
und chúnftigen,
das wir mit wolhedachten
muet und zu
derczeit do wir es mit recht wol getun machten, recht und
redleichen verchauff'et haben un seI' haus, gelegen in der
stat zu Prespurch, und das hinden leyt zunechst hem
Vlreichs des Kyczmagels hause bey dem Vischerthűrl und
leyt voran ainthalben zunechst Tróstleins des juden hause
undanderthalb
zunechst der juden hof', mit allen den
núczen und rechten, dy czu dem vorgenanten
hause gechórent, unverczigen dreu phunt phenning dy gibich und
gebich zu Prespurch sein, deu man d.em pfrúntner Sand
Jacohscappellen auff Sand Larenczenf'reythoff dovon dynet
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und reichet, und do nicht mer swar aufl' ist, dem erbern
man magister Hansen dem arczt mitpurger zu Prespurch
und Margerethen seiner hausfrauen und iren beyden erben
umb czweyundvierczic.h
phunt phenning dy gib ich und
gebich zu Prespurch sind, und der wir gancz und gal' verricht und gewert -sein. Es sehol auch furbas der vorgenant
mayster Hans der arczt 1l11dMargereth sein hausfrau und
ll' peider érben das vergenant hause mit allen nűczen und
rechten dy darzu gehorent erbleichen und ewichleichen innúcz und in gewer irihalden als ir rech tes erbe, und sullen
auch dornit allen iren frumen schafferr mit verseczen, mit
verchaufl'en, geben oder schaff'en wemh sy wellent an allen
chrieg und an allen [rsal. Wir sein auch ich egenant Merth
der goltsmyd und ich Margereth sein hausfrau und all unser erben des vorgenan ten hauses ir recht gewern und
scherrnb fúr allen anspruch, al'S der stat recht ist zu Prespurch. Und das dy sache fúrbas also stet und ewichleichen
unzebrochen bleibe, daruber so geben wir in den hrieff zu
ainem off'enem ur.chund und waren geczeűgen der sachén
versigélten mit der stat grosserm insigel zu Prespurch, das
man durch unser pete willen an den brieíf gelrangen hat,
der stat an sohaden. Der brieff ist geben noch Crist gepúrd
dreűczechenhundert
jar und darnach
in dem furnffundneúnczichisten
jar, des mitichen in den quaternpern VOl'
sand Michelstag.
(Háiirat: ) Der prifT laut uber das frauenhaus ('lj dinst,
der ist gelest umb 20 'fl: 5 anno etc. XXII, feria sexta post
letare (1422 március 27).
Bevagdalt

(1) hártyán.

Pozsonyuár.

a város

kisebb

függö

pecsétjével.

leot., Lad. 22-64. sz.

21.
Pozsony 1396 január 25. Paul herren Jacoben des alden
richter sun selig Pozsony város bírája és a városi tanács
szokásos
szövegíí adóslevele
Júnglein
hainburqi
zsidó s
annak neje Hijstier,
valamint Musch pozsonyi zsidó s anMonumenta

Hunoariae

Judaica.

IV.
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nak neje Slaba részére 17% cseh garashatvanad
és 74
font Pozsonyban
forgó dénár összegről s annak az oklevél
keltétől kezdve járó és hetenként
és garashatvanadként
tizenkét, fontonként
pedig három fentjelzett dénárban megállapított kamatairól.
Ich Paul dyozeit richter zu Prespurch, herren Jacob
des alden richter sun selig und der gesworen rat und dy
gancz gemain, arrne und reich doselbes, wir vergcchen und
tun chund offenleichen mit dern brieff allen leuten gegenwűrtigen und chúmff'tigen, das wir rnit gesampter hand
und unverscheidenleichen
gelten súllen Jűnglein dem juden
zu Haymburch und Hystier seiner hausfrauen und Musch
dern juden, gesessen zu Prespurch und Slaba seiner ha usfrauen und allen iren erhen achczehenthalb
schok guler
Bechernischer grossen und vierundsubencz ich phunt phennig, dy gibich und gebieh zu Prespurch sind; .und dovon
dem hentigen tag tegleicher gesuech aufIget zu ainer ygleichen wochen auíf ain ygleichs schok czweleff phenning und
auff ain ygleich phunt drei phening zu gesuech der egenariten műncz. Stund aber das vorgenant gelt also lang aulf
gesuech, das sein dy vorgenanten juden verdrúzz, wann sy
úns dann manent, so sullen wir sy richten und weren gancz
und gar hauptguet und gesuech. Tele wir des nicht, so
sullen sy fúrbas irs geltes haupguet und gesuech haben und
(he) chőrnen von uns und von allen úrisem gútern, unser
hab, dew wir haben in dem lande zu Vngern, ynner landes
oder ausser landes, oder wo wir dy haben, es sein erbgúter
ader varundgúter, und sullcn und mu gen auch allen iren
frumen dom it" zu schaff'cn, mit verseczen, rnit verchauff'cn
an allen chrieg und an alles recht als ver pis das sy ha upguet und gcsucch gancz und gal' verr icht und gewert werden.
Und das glub wir in alles zu leisten und ganez und gar stet
zu halden pei unsern treúen an gever, wir sein Iembtig oeler
tod, Unel wer úns manet mit elem brieff', elem sűllen wir
alles des gepuriden sein, elas var an elem brieff geschriben
stet, rechtals
elen vorgenanten juelen selber. Unel darűber
so geben wir in elen brieff zu ainem ofTen urchund
unel
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waren geczeúgender
sachen, versigélten mit der stat insigel
zu Prespurch, das wir zu ainer geczeugnúzz an den brielf
gehangen haben. Der briefT ist geben noch Crist gepúrd
dreúczehenhundert
jar und darnach
in dcm sechsundneűnczichisten
jar, an den tag der wecherung sand Pauls
des heiligen czweleffboten.
Bevagdalt

Pozsomjuár.

hártyán,

a város

függö

leot: Lad. 26a-24.

pecsétjével.

sz.

22.
Pozsony 1397 február 12. Vlreich Rouhetuuorter
Pozsony
város bírája és a városi tanács szokásos szövegű adóslevele
Wolff zsidó, Ysaac mcster fia kremsi lakos részére 30 fonl
bécsi dénár összegről, fizetendő
a legközelebbi
bőjtküzép
utáni vasárnapon.
E napon túl hetenként
és fontonként
3 bécsi [éldeuár
kamat jár.
Ich Vlreich der Rauhenworter, dyozeit richter zu Prespurch und der gesworn rat und dy gancz gcmain, arm und
re.ich doselbes, wir vergeben und tun chund off'enleichen mit
dem brieff allen leúten gegcnwűrtigen und chumlftige.n, das
wir und alI únser erben mit gesampter handt und uriver.scheidenleichen gelten schullen Wolffen dem juden, mayster
Isaac sun, gesessen zu Chrembs und allen seinen erben
dreysich phunt Wyenner phenning, und dy wir sy uriverczogenleichen richten und weren sullen gancz und gal' auff
dern nechsten suntag noch mittervasten,
der nu schirist
chűrnpt (1397 április 1.). Tele wir des nicht, so get furbas
zu ainer ygleichen wochen auff ain ygleich phunt drey
Wyenner helbling zu gesuech. Stund das vergenant
gelt
noch dem egerranten tag alsolang auff gesuech, das sein dy
vorgenanten juden verdrússe, wann sy uns dann manent,
so súllen wir sy richten und weren gancz und gar hauptguet und gesuech zu Wyenne in der stat an allen chrieg
und an alles recht. Tete wir des nicht. so sulln sy fúrbas
irs gel tes haupguet und gesuech wechőmen von úns und
van allen unsern gútern, wo wir dy haben in dem lande zu
3*
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Vngern ynner landes oder ausser landes, es sein erbgútcr
oder varundgűter ; und sullen auch der alsovil verseezen
und verchauffen alsolang, pis das sy haupgueL und gcsuech
gancz und gar verricht und gewert werdent. Und das glub
wir in stet zu halden bey unsern treuen an gever, wir sein
lembtig oder tod. Und wer űns manet mit dem brieff', dem
súllen wir alles des gepuriden sein, das an dern brieff gcsehrieben stet, recht als dem vorgenanten
juden sel ber.
Und darűber
so geben wir in dcnn bricff
zu aiucm orrell
urchuncl und warerr geczeugen der sachen, versigelten mil
unserm stat insigel Zll Prespurch, das wir zu ainer gcczeugnűsse
an den hrieff
gchangen habent. Der brieff ist
gcgebcn noch Crist gepúrd dreuczehenhundert
jar und in
dem sűbenundneunczichisten
jar des neclisten montngcs
VOl' Valéntini.
Bevagdalt
Pozsomjoár.

hártya,
leot.,

töredezett
Lad.

függö

260-27.

pecséttel,

sz.

23.
Pozsony 1397 június 17. Vlreich Rauhenurorter
Pozsony
város ez idő szerinti bírája s neje, Anna, továbbá Merth
Pratesser és neje, Kathreu s végül Purkard és neje, Kathreu ,
tnitul ketten esküdt polgárok
egyetemlegesen
adósai J ann.
zsidának, Heibblein zsidó fiának és nevezett Heibbleui zsidútutk, J onu otyjál1uk, haiuburqi lakosoknak
és' örököseiknek 100 magyar ararujiorint és 6 font bécsi dénár összeggel,
fi:.etendő a legközelebbi szetit Mihály napján. E napon túl
jár kamat fejében hetenként és forintonként
két bécsi dénár.
Kikotésel:
a szokásosak,
meg told va azzal, hogy nemfizetés
esetéti a hitelezők felhívására kötelesek saját szeméhjiikl:«!
beköltözni a legjobb Hainburq-i
vendégfogadó ba és ott addig maradni, amig a tőkét és a kamatokat meg nem fizették
Lemondanak
továbbá mitulen felmentésről,
szabadalomról
és úri hatalom igénybevételéről
az oklevél ellen.
Ich Vlreich der Rauhenworter,
purch und ich Anna sein hausf'rau

dyczeit richter zu Presund ich Merth der Prat-

esser und ich Kathrev sein hausf'rau und ich Purkurd,
dyozeit peyd gesworen purger ZlI Prespurch
und ich Kathrey sein hausf'rau, wir vergeben und tun chund olf'cnlcichen mit dein brieff allen lcűten, gcgenwűrtigcn
und chumfltigen, das wir und alI únser erben mit ge.sampter haride
und unverscheidenleichen
gelten súllen Jona dem juderr.
Hcwbleins des juden sun und dern egenunten Hewbel, dcs
vorgenanten
Jona vater und ircn puyden érben hundert gut
rot ungerisch gcwegcn gllldC'in und sechs phunt Wyenncr
phenníg, dy wir sy unverczogcnleichcn
richten unti wcren
sullen gancz und gar oulf' sand Michcls tag. der nu schir-ist
chűmpt
(13\.17 szeptcmhcr 2\).). Tele wir des nicht, so get
fúrbas zu ainer ygleichen wochen auff ain ygleichen guideill
ez wen Wyenner phennig zu gesuech. Stúnd aber das vorgenant gelt noch dern egenant-en tag ulso lang auff gesuech,
das sein dy vorgenanten
juden verdrűzz,
wanne sy űns
dann manent, so sullen wir sy richten und weren g'lncz
und gal' haupguet und gesuech. Tele wir des nicht, was sy
danne f'úrbus irs vorgcnantcn
g,'IIl's haupguts und gesuechs
schadon nemen mit nuchrcysen,
mit ezerung. mit brielTsenden. wy dy sohaden gen<lnl sein oder genennet múgcn
werden. den ainer under in oder wer űns mit dem briell'
l!Wnel. bei seiner treu en ungcnőtt und gesworen spréchen
mag, dysclben scheden sullcn wir in abtragen und widerkeren zusarnpt dem ho uptguct und gesuech.
Und súllen
auch hauptguct,
gesuech und scheden haben auff úns unverscheidenleichen
und auíf allen únsern
gútem,
dy wir
haben in dem Iande zu Vngern inner landes oder aussor
landes, auff land oder wasser, Cs sein erbgűter oder varundgűter, und súllen
der alsovil verseezen
und vcrchaufTen
alsokmg, pis das sy haupguet, gcsuech und sch eden gancz
und gal' wcczalct werden an allen chricg und an alles recht.
Und auch dyweil und wir dv vorgenanten
juden
nicht
genczleichen ausrichtcn.
noch weczalen, wann sy uns denn
in dersolben czeit vaderrit zu leystung,
so sullen wir in
leysten mit unsern eigenen leyben ill das peste gasthaus zu
Ha imhurch, do dy egenunten juden gescssen sein und súllen
an der egenariten juden willen daraus
nicht chórncn, si
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werden dann irs geltes haupguet,
gesuech und scheden
gancz und gar verricht und gewert an allew hidernűsse,
Und wir su llen noch enműgen auch cheinerley freyung,
noch freybrieff, noch herrengewalt gegen dern brieff nicht
geniessen, sunder das wir sy haupguet, gesuech und scheden richten sullen an allen chrieg und an alles recht. Und
das glub wir in alles zu leysten und stet zu hal den bei unsern treuen an gever, wir sein Iernbbig oder tod. Und wer
uns manet mit dem brieff, deru sullen wir alles des gepunden sein, das an dem brieff geschriben stet, recht als
den vorgenanten juden selber. Und daru ber so geben wir
in den brieff zu ainem off'en úrchund und warerr geczeugen
der sachen, versigelten mit der stat insigel zu Prespurch ,
das man durich unser pete willen an den brdeff gehangen
hat, der stat an schadon. Der brieff ist g'egeben noch Cristi
gepurd dreuczehenhundert
jar und in dem sűbenundneunczichisten jar des nechsten suntqges vor gotesleichnamtag.
(Egykorú
hátirat:) Hem der brieff ist gelost werden
umb 100 guldein haupguet und umb 16V2 <Q: Wyenner gesuech, und das gelt het man entnomen, da man dem kunig
uberhaupt must ausrichten 500 fl fúr den ezeherrten man ..
Bevagdalt
Pozsonyvár.

hártyán.
leut.,

pecsét

hiányzik.

Lad. 260-25.

sz.

24.
Pozsony 1400 november
18. Purkard Scliarracli
Pozsony
város bírájának
és a városi tanácsnak
szokásos
szövegií
adóslevele Czallel, J ungel és Sadya zsidók, jelenleg pozsonyi
lakosok: részére 40 font Pozsonyban forgó dénár összegről
s annak az oklevél keltétől kezdve járó és hetenként és fontonként három ugyan oly dénárban megállapított kamatairól.
Ich Purkard Scharrach dyczeit richter zu Prespurch
und der gesworen rat und arme und raych doselbes, wir
vergehen und tun chund off'enleichen mit dem brieff allen
leűten gegenwúrtigen und chumfftigen, das wir mit gesnrnpter hande und unverscheidenleichen
gelten schűllen
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Czallel dem juden und Júngel dern juden und Sadya dem
juden, dyczeit ali gesessen zu Prespurch und allen iren
crben vierczich phunt phenning, dy gibich und gebich zu
Prespurch sind und dovon dem heútigen tag tegleicher gesuech auffget zu ainer ygleichen wochen auff ein ygleich
phunt drey phennig zu gesuech der egenauten múncz. Stűnd
aber das vorgenante gelt alsólang auff gesuech, das sein dy
vorgenanten juden verdrúzz,
wann sy úns dann manent
mit dem brieff, so schúllen wir sy richten und weren gancz
und ~r haupguet und gesuech. Tele wir den nicht, so schullen
sy fúrhas peydeú hauptguet und gesuech haben auff űns und
auff allen únsern erben unverscheidenleichen
und wechőmen
von uns und von allen únsem gútern, wo wir dy haben in
dem lande zu Vngern ynner landes oder ausscr landes, es
sein erbgúter ader varund gúter. Und schűllen auch der
a lsovil verseezen und verchauffen a1soverr, pis das sy haupguet und gesuech gancz und gar ausgericht und weczalet
werden. Und das glűb wir in alles zu leysten und slet zu
halden pey únsern treűen an geyer, wir sein lembtig ader
tode. Und wer úns manet mit dem brieff dem schullen wir
alles des gepunden sein, das an dern brieff geschriben stet,
rccht als den vorgenanten juden selber. Und darúber so
geben wir in den brieff zu ainem offen urchund und waren
geczeúgen der sachen, versigelten mit unserm stat insigel
Zll
Prespurch, das wir durich ainer gróssern sicherheit
willen an den brieff gehangcn haben. Gegeben ist der brieff
noch Cristi gepúrd vierczehenhundert
jar an sand Elsbethen
abenl.
Bevagdalt
Po:sonyvár.

hártyán,
lent.,

töredezett
Lad.

pecséttel.

26(1--28.

sz.

25.
Pozsony 1400 december 14.
város bírájának
és a városi
adosleocle Solomann, Muijr
Eusakch, ugyallazon
Mayr

Purkard
Scharraeli
Pozsony
tanácsnak
szokásos
szövegű
mcster fia, eriurti
zsidó
és
mester
veje, salzburgi
zsidó
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részére 434 magyar aranyforint
összegről, fizetendő a legközelebbi bőjtközép napjan. A határnap eltelte után pedig
hetenként
és forintonként
egy bécsi dénár kamat jár.

zu

Ich Purkchart Scharrach
den czeiten richter und
der gesworn rat und die gantz gemayn der stat Zll Prespurg,
wir vergeben und tim k unt offenleich mit dem brieff. das
wir unverschaidenleich
gelten su llen Salomann deru juden
ruaister Mayrs sun von Erdfúrt und Eysakchen dern judcn
von SaItzpurg, desselben maister Mayrs aydem und iren
erhen vierhundert
guldeyn und vierunddreissig
guldeyn,
gúter neuer ungrischer guldeyn, die deu wag wol haben,
der wir si wern súllen ze mittervasten die schirist chűmpt
(1401 március 9.). Tűn wir des nicht, so sehol fúrbas
gesűch darauf gen auf aynn yegleichen guldeyn aynn
Wiennér phenning alle wochen. Si sűllen auch haubtgút und
schaden haben datz uns und unsé rn nachkőrnen uriverschaidenleich und auf alle dem gut, das wir haben in dein
lannden ze Vngern und ze Österreich, ader wo wir es
haben; davon in der lanndesf'űrst ader wer seynen gewalt
hat an alles fúrbot und an alle ehlag phannt antwurtten
sehol, wo die vorgenanten juden darauff zaigent, wenne si
des naeh der obgenanten frist nieht lennger enpern wellent.
alsverr das si des vorgenanten
irs gelts hauhtgűts
und
schadens gantz und gal' davon verriehtet und gewert werdent. Wir lűben aueh den vorgenanten juden mit unsern
treun an geverd, das wir si umb haubtgűt noch umb schaden weder hintz hof', noch an chayn gewaltige hasint noch
nynderr alswohyn schaff en súllen. noch das wir weder f'reibrief, tóttbrief noch kegenbrief von der herschaff't umb das
vergenante geIt űber iren willen wider sy gewynnen SUJlCIl
denn das wir si selb irs gűts wern sullen, als VOI' geschrihen
stet. Wer aber sach, das wir daru ber von der herschnflt
umb das vergenante gelt uber iren willen wider si icht brief
gewunnen und fúrpráchten,
welherlay das wérn, die súllen
denn allerding tod und ze nychte seyn und wider den gegenwurtigen brief chayn chraff't haben. Und wer den brief mit
der vorgenanten juden gűten willen innehat und uns damit
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mont, es sey jud ader christen, wo er uns damit mont inn er
lantz od er ausser lantz, dem seyn wir alles des gepuriden
ze geItcn, ze laisten und ze volfűren, das VOI' geschribcn
stet ze gleicher weis, als in solber. Und daruber so geben
wir fűr uns und fűr all unser nachkőmen den vorgenanten
juden und allen iren érben den brief zu eyncm warn sichtigen urchűnd und getzeugnűsse der sache, versigitten mit
der obgenanten
stat ze Prespurg angehangem
insigel. DeT
brief ist geben nach Christi gcpurd in deru viertzehenhundertistem jar des néchsten eritags nach sand Luceyntag
der heiligen [unkchfraun.
Bevagdalt

hártyán,

töredezett

pecséttel,

Pozsonyvár. levt., Lad. 26a-29.

sz.

26.
Pozsony 1400 december 14. Purkard
Scluuracli Pozsony
város bírájának és a városi tanácsnak
szokásos
szövegű
adáslevele Peer uicideni zsido és örökös ci részére 434 magyar arorujiorintrál,
fizctendő
a legközelebbi
bőjtközép
napján. A hatúrnap eltelte után pcdig hetenként
és [oriutonként egy bécsi dénár kamat jár.
Ich Purckchnrdt
Scharrneh zu den zeiten richter und
der gesworn rat und die gantz gemayn der stat ze Prespurg,
wir vergehen und tűn kunt off'enleich mit dcm brief', das
wir unverschaidenleich
gelten súllen Peern dem juden zu
der Weyden und seinen erben vierhundert
guldeyn und
vicrunddreissig
guldeyn gúter neu er ungerischér
guldoyn.
die deu wag wol haben, der wir si wern súllen ze mittervasten. die schir-ist chúmpt (1401 március 9.). Tűn wir des
nicht, so sehol fúrbas gcsűch darauf gen auf aynn yegleichen guldein aynn Wiennér phennyng alle woehen. Si súllen aueh haubtgűt und sohaden haben datz uns und unsern
nachkőrnen
unverschaiderrleich
und auf alle dem gut, das
wir haben in den lannden ze Vngérn und ze Osterreich,
oder wo wir es haben, davon in der lanndesfűrst
oder wer
sein en gewalt hat, an alles fúrbot und an alle chlag phannt
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antwurtten sehol, wo die vorgenanten juden darauf zaigent,
wenn si des nach der obgenanten frist nicht lennger enpern
wellent, als verr das si des vergenanton irs geIts haubtguts
und schaden gantz und gar davon verrichtet und gewert
werdent. Wir lűben auch den vorgenanten juden mit unsern treun an geverd, das wir si umb haubtgűt noch umb
schaden weder hyntz hof, noch an chayn gewaltige hannt,
noch nyridert alswohyn schaff'en sűllen, noch das wir weder
freibrief, tőtbrief, noch kegenbrief von der herrschafTt umh
das vergenant gelt úber iren willen wider si gewynnen súllen, denn das wir si selb irs gűts wern súllen. als var geschriben stet. \Ver aber, das wir darúber von der herschaff't
umb das vergenant gelt űber iren willen wider si icht brief
gewunnen und fúrpráchten,
welcherlay br ief das wérn, die
súllen denn allerding tod und ze niehte sein und wider den
gegenwúrttigen bricf chny n chraff't haben. Und wer den
brief mit der vorgenanten juden gűten willen innehat und
uns damit mont, es sey jud ader christen, wo er uns damit
mont, inner lanntz ader ausser lanntz, elem seyn wir filles
dcs gepunden ze geIten, ze lais ten und ze volfűren, das VOl'
geschriben stet ze gleicher weis, als in seiber. Und darúbor
so geben wir fúr uns und fúr aU unser nachkómen den
vorgenanten juden und iren érben den brief zú cynem
warn urchund der sach, versigilten mit der vorgenanten
stat ze Prespurg angehangern insigel. Der brief ist geben
nach Christi gepurd in elem viertzehenhundertistern
jar des
nőchsten eritags nach Sand Luceyntag.
(Egykorú hátirat:)
lőst urnb haupguet und
ner 18 guIdein, und ist
dornini MOCCCCotercia
Bevagdalt
Po zsotunrár,

hártyán,

Itern die czwen brief haben wir gegesuech 12 hundert guIdein, myngeschehen an dcm prechenlag anno
(1403 január 6.).

töredezett

levt .. Lad.

2(ja~3().

pecséttel.
sz.
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27.
Pozsony 1401 november 1. Vlreich Rauhenurorter
Pozsony
város birája és a városi tanács szokásos szinieqű adóslevele
Czallel, iH uscli és Eusok jel-enleg pozsonyi zsidók és azok
örökösei részére 60 font Pozsonyban
forgó dénár összegről
s annak az oklevél keltétől kezdve járó és hetenként és fontonként egy új dénárban megállapított
kama/airól.
Ich Vlreich Rauchenworter,
dyczeit richter zu Prespurch und der geswarn rat und anne und raych doselbes,
wir vorgechen und tun chund offenleichen mit dem brieff
allen leúten gegnwűrtigen
und chúmftigen,
das wir mit
gesarnpter
hande
unverscheidenleichen
gelten
schűllen.
Czallel, Muschen und Eysaken den juden, dyozeit alJ drey
gesessen zu Prespurch,
und iren erben sechczich
phunt
phennig, dy gibich und gebich zu Prespurch
sind und dovon dem hcútigen tag tegleicher gesuech auffgeet zu ainer
ygleichen
wochen
auff ain ygleiches
phunt
ain neűer
phennig, Stúnd aber das vorgenante
geJt alsolange
auff
gesuech, das sein dye vorgenanten
juden verdrűzz, wanne
sy úns danne manent mit dem brieff', so schullen wir sy
richten und weczalen gancz und gar haupguet und gesuech.
Tete wir des nicht, so schúlíen sy fúr bas vollen und vreycn.
gewaIt paydeű haupguet und gesuech haben und wechomen
von űns und von allen unsern gútern, dye wir haben in dem
lande zu Hungern, oder wo wir dy haben inner landes oder
ausset landes, es sein erbgúter
ader
varundguter,
und
schúl len der alsovil und gen ug verchűmmern,
verseezen und
verchauffen
also ver, pis das sy haupguet
und gesuech.
ganczlcichen
ausgerichr
und weczalt werderit
an allen
chrieg und an alles recht, Und das glub wir in zu leysten
und stete zu halden pey urisern treun an geverde, wir sein
lembtig eder tode. Und wer úns manet mit dem brieíf', dern
schullcn wir alles des gepunden sein, das an dem brietf
geschriben
stet als den vorgenanten
juden seiber. Und
daruber so geben wir in den brieff zu aynern otfen urchund
und waren geczeúgen der sachen, versigelten
mit únserrn
stat anhangundem
insigl, der do geben (ist) noch Cristi ge-
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pűrd tausentvierhundert
heiligentag.
Bevagdalt

hártyán,

und in dern
töredezett

függö

Pozsonyv. levt., Lad. 26a-31.

ersten

jar

an

aller-

pecséttel.

sz.

28.
Pozsony 1401 december 28. Ylreicli Rauiheruoorter Pozsony
város bírája, Mert Prótesser polgármester és alanács szokúS(JS szoneqű
adósicuele
Tróstlcin
hainburgi
zsidó és neje
Tochterl részére a legközelebbi karácsony napján meg(izetendő 110 magyar aranyforint
összegről, s annak a batárnapon túl járó s hetenként és [orirüonkétü egy bécsi dénárban megállapított
kamatairúl.
A kiköi:ések kiizt szere pel,
hogy nem(iz.etés esetében a hitelezőkiől kijelölt két (tanácsbéli) polgár, mindegyik
két tisztes szolgáv,al, Hainburqbon
tisztességes
vendégfogadó ban addig tartozik
meqszállni,
amíg a tartozás kamatostúl
kiegyenlítést
nem nyeri ..
Ich Vlreich Rawhenworter
dieczeit richter,
ich Mert
Prőtesser burgermaistet
und der geswóren
rat und die
gancz gemain, ar me und reiche der stat zu Prespurkch,
vergehen und tun kúnt off'enleichen mit dem brieff.e allen
leuten, die in sehen eder lesen horen, das wir mit gesampter
hande unverschaidenleichen
gelten súllen
Trőstlein
dem
juden, gesessen zu Haymburkch
und Tochterl seiner hausfrauen und ircn paiden erben hundertundzehen
gut rót
urigerisch gewegen guldeín, und dy wir seu unverözogenleichen richten und weren sullen gancz und gar auff die
weinachten.
die nu schlrist kómen
(1402 december
25.).
Teten wir des nicht, so get furbas zu ainer yglichen wochen
auf ainen ygleichen guldein ain Wienner phenning zu gesuch. Stuend abel' das vőrgenante gelt nach dem egenarrten
tage alsólang auf gesúch, das sein die vorgenanten
juden
verdrusse, wann sy uns danne mamend mit dem bríeff', so
schullen wir sy richten und weren gancz und gal' haupgut
und gesuch, Teten wir des nicht, so sullen sy furbas vollen
und freieri gewaIt haben auf uns und alle unser habe und
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gúter, wo sy die anchornen múgcn, in steten, in merkchtcn,
in dorffern, inner landes oder ausser landes, auff lande oder
auff wasser, es sein erbguter und varuntgúter, zu verpieten,
verchűmern, verseezen. verchauffen also verre, pis das sy
haupgut und gesűch génczteíchen
ausgerichr und bcczalt
werdént. Auch wann die egenanten juden von vercziehung
wegen irs geltes hauptguts
und gesúches
unser zwen
vódrent, so sol ainer auf den andern nicht waigem, sunder
derselben zwen sol ygleicher mit zwain erbern knechten
einlaisten gen Haymburkch
in ain erber gasthaus und
darinneligen als laistungs recht ist und dara us nicht komen,
es sein denne die egenariten juden haupguts und gesuches
genczleichen ausgericht und beczalt. Und das gelub wir in
alles zu lais ten und stet zu halden pey unsern treu en an
gevér, wir sein lebendig oder tóde, Und wer uns mant mit
deru brieff, dem sullen wir alles des gepunden sein, das an
dem brieff geschriben stet recht als den vorgcnanten juden
selber. Mit urchunde des brieíf's, versigelten mit unserm stat
insigel zu Prespurkch, das wir zu ainer off en urchunde, und
waren geczeugen der sachen an den brieff gehangsn haben,
der da geben ist nach" Christi gepurd vierczehenhundert
jar
und darnach in dem andern ja re ,an aller kindlein tage
in den weinacht veiertégen.
Bevagdalt

hártyán,

pecsét

nélkül.

Pozsonyv.

leot., Lad. 26a-39.

sz,

29.
Dévény 1402 december 13. Hanns der Rat s neje Katreij
valamint Hantis Wagenchnecht
s neje Elspet dévényi lakosok és örököseik
egy,etemlegesen
vallanak
fel Frentzlcin
hninburyizsidó,
annak neje Hadazz
és örököseik javára
harmadfél font bécsi dénár összegű és fontonként
heti luiront dénárral kamatozó
tartozást,
amelynek
biztosítására
két dévényi szől/őt kötnek le a szokásos kikötések
tuellett,
Ich Hanns der Rat gesessen zu Teben und ich Katrev
sein hausfrau, und ich Hanns Wagenchnecht auch daselbs
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gesezzen und ich Elspet sein hausfrau, und alI unser erben
vergehen und tűn chund offenleich mit dem brief, das wir
mit gesampter hannt und unverscheidenleich
gelten schullen Frentzlein dem juden zu Haimburck
und Hadazz seiner
hausfraun
und ir en erben drithalb phund Wyenner phenning, darauf tegleicher gesuch aufget al! wochen drei phcn.ning nach güt auf ein igleich phund der egenanten munizz.
Dafür setz ich für mich abgenanter
Hans Rént und Katrey
sein hausfrau und für den egenariten Hans Wagenchnecht
und für sein hausfrau
unsern weingarten
den Stayningenweg, gelegen in Tebner gepirg ainhalb zunachst Vlleins dez
Pranger
weiugarten
und anderhalb zunachst
ainer öd.
Auch setz wir in fíir haupgut und gesüch unsern weingarlen
die Marichsetz ainhalb zunachst Mert Smidleins weiugarten
und anderhalb
zunachst der alten Teinpek in weingarten,
ausgenommen
ains phund , wax, daz man da von dint der
kirichen zu Teben, Und dez vorbenanten
gelt (es) hab ich
egenariter Hanns Wagenohnecht
enphangen
czehen schilling
phenning. Stünd awer daz vorbenant gelt solang auf gesuch,
daz sein die ebenariten juden verdruss, wann si uns dann
darumb monend und vordern, so schull wir sew dez richten. und weren gantz und gar .haupguts
und gesuchs an
allen ehrieg und an alles recht. Tun wir des awer nicht,
wer denn dieezeit richter ist zu Teben, der sol sew der
egertanten weingarten
paider mit aller czugehorung
gewaltig maehen in und iren erben furbaz freiIeieh und Iedigleieh
zu haben und allen iren .frum(men) damit zu schaff'cn, mit
versetzen. mit verchauff'en, gewen, IedigIeieh und freileich
wem si wellen an allen chrieg und an alles recht. Sie sch ullen auch haupgut und gesüch haben auf uns von ainern
hintz zum andern unverschaidenIeich
und auf alJem unscrrn
güt daz wir haben in dern lannd zu Vngern ader wo wir
daz haben, es sein erbgiit oder varendgüt, wir sein lembtig
oder tod. Daz luben wir in alles zu laisten und stet zu halden mit unsern treun an alles geyer und an all widerrcd,
Daruber geb wir in den brief zu ainern offenn urchund und
waren geczeug wesigelt mit dez mark ts zu Teben
an-
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hanguriden insigel, demselben
markt
nach Christi gepürd virczehenhundert
andern jar, an sand Luceyntag.
Hártyán,
Pozsonyv.

pecsét
leot..

an scheden. Geben
jar darnach in dem

nélkü\.
Lad.

260-32.

sz.

30.
Pozsony 1402. Koler zsidó a pozsonyvárosi
bíróság előtt
uéqrehajtatja
9 font kis dénár összegr1 követelését
Sna bel
Mihál!! tninden ingó és ingatlan
vagyonán.
Ugyanakkor
birái zálogot nyer 9 .'9: 10 dénár összeg erejéig Schaidmacher
házán.
Hem Koler judeus obtinuit
super omnibus bonis Michael Snabel 9 '9: () parve monete et fuit primus interdictor.
et idem judeus debet expcdiri de omnibus bonis, dornibus,
vineis, mobilibus et immobilibus
predicti Michaelis ubilibct
habitis
quoad predictarurn
pecuniarum plenariarn
satis. factionem.
Item idem judeus obtinuit 9 'li: 10 5 super domum
Schaidmachcr,
et iste qui esst possessor domus debet judeum cxpedire, quin tantum pecunarium
ipsi Schaidrnacher
adhuc racionern dorrrns obligetur.
Anno domini

MOCCCCo secundo.

Pozsonyvárosi
Ieot., bejegyzés
a városi
Actionis-nak
nevezett k önyve 8. lapján.

bíróságnak

Protocollum

31.
Pozsony 1403 maIUS 4. A pozsonyvárosi
bíróság előtt PIa::.
Jakab mentesül
Cerstei zsidónak
zálogba adott vagyontárgyainak
zárlata alól.
Facta sunt hec...
feria quarta
proxima
eionern sancte crucis.
Idem Jacobus Plaz evasit GersteI judeum

JX)st invenpro eisdem
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pignoribus pro eo quod per eum predicta pignora
cium fuerunt arrestata et judicio non comparuit.
Pozsonyv.

ad judí-

leot., Prot. Act. 6.

3;)
Pozsony 1403 augusztus 29. Ugyanazon bíróság előtt Trunkel Péter mentesül zsidóktól kapott egy font dénár tuiatti
fogságba vetés alól.
Judicium feria quarta proxima post festum beati Bartholomei apli,
Hem Peter Trunkel evasit Leonem Hawer pro eo quod
ipsum Petrum captivarc feeerat et judicio non cornparuit
pro 1 'ft 5 que a judeis reeepta f'uisset.
Pozsonyv.

leut., Prot. Act. 9.

33.
Pozsony 1404 január 30. Clioles zsidó a pozsonyvárosi
bírnság előtt elad egy pozsonyi házat Hayden Péternek és nejének, Kathreinnek.
Hem Choler der jude hat yor unser vergehen, das er
verchauft hat ain heussel gelegen in der Slutergassen zunechst des Salman heusei und dez Hewgel hause um 10
'ft 5, der der egenant jude gancz gericht ist, Petrein dem
Hayden und Kathrein seiner hausfrauen
und iren peiden
erben erbchleichen und ewichleichen, das sy ~mit allen
iren frumen schaffen schűllen mit verseczen, mit verchauffen. Und es ist der egenant Koler der jude und all sein
erben des vorgenanten
haus (es) dem egenariten Petrein
dem Hayden und Kathrey seiner hausf'rauen ir recht gewern und schiermb für alI anspruch als der stat recht ist
zu Prespureh.
Aetum feria quarta
proxima
ante festum
puriflcacionis beate virginis anno domini MO CCCCo quarto.
Pozsongv.

leot., Prot. Act. JS.

1405 MÁJUS
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34.
Dévény 1405 majus 25. Vnger Antal dévényi lakosnak
és
Anna nejének,
valamint
örököseinek
Dévény
mezővár()s
pecsétjével
ellátott adóslevele
MuschleÍn
hainburgi
zsidó
s annak örökösei részére két font bécsi dénár összegről s
annak az oklevél keltétől járó és fontonként
s hetenként
2 bécsi dénárban megállapított
kamatairól,
mely tartozás
biztosítására zálogba vetik dévényi szőllőjüket.
Kezesként
tooábbá Arbaistaler Stephan jelenleg hainburgi lakos köti
le egész vagyonát.
Ich Anthal Vnger gesezzen zu Teben und ich Anna
sein hausfrau und all unser erben, wir vergehen und tűn
chund ofl'enleich mit dem brief, daz wir unverschaidenleich
gelten schullen Muschlein dem juden diezeit zu Hainburg
gesezzen und allen seinen erben czway phund
Wynner
phenninge,
darauf tegleich gesuch get all wochen auf ein
ygleich phundt czwen Wynncr phenning. Dafűr fúr haupgűt
und gesuch hab wir in gesatz\ mit gúten wiU(en) (und) mit
wolbedachtem
műt unsern ledigen weingarten
gel egen an
dern chogel dez gepirgs zu Teben, ainhalb zunachst Ditel
Schefmans weingarten von Ratenstain und am andern zunachst Thaman Olerstarffer
weingart
mit der nachsten
frucht und mit alI den nutzen und rechten, die darczu gehorund sind. Stund -awer daz obgenant gelt solang auf gesüch, daz sein die egrranten juden verdruss, wann si uns
dann darumb mon end und vodernt, so sull wir si richten
und weczalen gancz und gar haupgúts
una gesűchs an
allen chrieg und an alles rechtt. Tűn wir dez awer nicht,
wer denn die zeit richter ist zu Teben, der sol si dez egenanten weingarten mit frucht mit all und aller zugehorung
gewaItig inachen in und iren erben furbas freileich und
ledigleich zu haben und allen iren frum damit zu schaffen,
mit versetzen. mit verchauff'en, gewen, wem si wellen. Ob
in auch fúrhas an haupgűt
oder an gesuch ieht abging,
darezu verhaiss ich Stephan
Arbaistaler,
diezeit gesessen
zu Haimhurg,
daz si daz fúrbas
haben auf uns unverschaidenlich
und auf ali em uriserm güt, daz wir haben in
Monumenta

Hungariae

Judaica.

IV.

4
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dem lannd ZlI Vngern, odcr wo wir daz haben, es sein crh
oder varendgúter,
wir sein lembtig oder tod. Daz luben
wir in alles zu laislen und stet zu halden mit unsern treun
an alles geyer und an allew widerred. Und daruber so geben
wir in disen brief zu ainern offenn ürchünd und waren geczeug der sach, versigilt mit dez markts zu Teben arihangúnden insigil, dernselben markt an scheden. Der geben ist
nach Christi gepürd virczehenhundert
jar, darnach in den
fumften jar an sand Vrbanstag.
Hártyán,
pecsét
nélkü\.
Pozsomjoár,
lcut., Lad. 26a--1,2. sz.

35.
Pozsony 14.06 december 28. Eusakcli
szaka/cai, jelen/eg 110zsonyi zsidó [eloall]« a városi bíróság előtt Hans Eylc111Ssemrokli
és Hans der Leitqeb pénzbeli tartozásának
teljes
kiegyenlítését,
mely tartozásért
kezességet
vállalt Ylreicli
Rauhetiurorter.
Tzu uns ist komen Eysakch von Galicz der jude diezeit
ze Prespurg gesessen, und hat vergehen offenIeich von der
geltscholt wegen, die irnh schuldig
gewesen sind Hans
Eylaussernrokch
und Hans der Leitgeb, dafur gcslanden
ist und purgel gewesen ist herr Vlreich Rauhenwurler,
derselben geltscholt der obgenant Eysakch gancz und gar sunderleich ausgericht und beczalt ist, davon derseibig Eysakch
und allew sein erben gegen dem egenannt Vlreich Ranheuwurter und Hansen Eylaussernrokch
und Hansen dem Leilgeb, nach gegen iren erben, hinfur
chain fodrung nach
ansproch
nurnmer haben schullen nach enmogen
widcr
umb viell nach umb wenig in chainerlai
weys. Acta sunt
hec in die beati Johannis evangelixtc feria secunda proximu
post nutalern dom ini anno etc. CCCCmo sexto.')
Scilicel
') A szok ásos karácsonyi
évkezdet
miatt a fclvallúst
1405 dcceruber 27-ik~n kellene keltezni,
ennek azonban
ellentmond.
hogy ez
a nap nem hétfőre,
hanem
vasárnnprn
esett, míg 1'400. évben evang.
szent János napja tényleg hétfőre esett, továbbá, hogyafelvallást
H07
április
20-ikún
jegyeztek
be a városkönyvbc.
Igy ebben az esetben
tudato un
tértek
el a karácsonyi
évkézdettől.
V.
Knautz.
Kortuu
32. §. 94. s k k. Il.
ö.
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scriptum est feria quarta proxima ante
:anno domini millesimo quadringentesimo
április 20.).
Pozsonyvár.

leot.,

Prot.

flet.

Georg)' martiris
septimo (1407

33.

35.
Pozsony 1410 majus 27. Vlreich Rourhemuarter
oárosbirá,
Hanns Lachhutl és Mert Protesser esküdtek, valamint Wenig
Gilig é~ Thoman Kramer polgárok a város közönsége helyett
és annak céljaira vállalnak egyetemlegesen a szok ásos feltételek melleit 400 egyenként 100 új dénárral számitatido forint
összegű s az oklevél keltétől kezdve forintonként
heti két
ú] dénárral kamatozó tartozást Czalem zsidó budai lakossol, nejével és örököseivel szemben.
Ich Vlreich Rawhenwarter
statricht-er zu Prespurch,
Hanns Lachhutl, Mert Protesser mitgeswarn und ich der
Wenig Gilig und Thoman Kramer, mitpurger daselbs, wir
vergehen und tun chund offennlich mit deru brief allen
leuten gegenwurtigen und kunftigen, das wir mit gesampter
hannt ungesundert und unversehaidenliehen
schuldig bleiben und gelten sullen von der stat zu Prespurch, arrner und
reveher wegen, dafur wir recht selbgeschol und gelter warden sein durich treu und fuedrung willen. Czalcm dem
juden, gesessen zu Newriofen auf dem perig und seiner
hausírauen
und iren peyden erben vierhundert
guldein,
iglichen guldein ze hundert neu phenning ze rechen; davon dem heutigen tag, als der brief geben ist, teglich gesuch
aufget alle wochen auf einen iglichen guldein als var benant ist zwen rneu phenning zu gesuch der vorgenannten
munzze. Stund awer das vergenant gelt nach dem egenauten
tag so lanng auf gesuch, das sein dy vorgenanten juden verdrusse, wanne sy uns danne darumb manend, so sulle wir
sy richten und wern gancz und goar peyde haubtguts und
gesuchs an allen krieg und an alles recht und an alle
widerred. Tun wir des nicht, so sullens peyde haubtgut und
gesuch unverschaidenlich
haben auf uns und allen unsern
4*
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gütern, die wir haben in dem lanride zu Hungern, ader wo
wir di haben, es sein erib ader varundguter,
wo dy glegen
sind, ader wy die genant sind, nichts ausgenomen. Si sullen
auch vollen und freyn gewalt haben uns und unser hal>
anczevallen, ze notten, ze phendten, ze verpicten in rsteten,
merkchten,
dorffern,
auf land, auf wasser, auf strasserr
uberal als vérre, pys das sy des obgenantcn gelts peyde haubtgutz und gessuchs genczlichen ausgericht und beczalt sein.
Und wer uns auch mant mit dcm brief, dem sulle wir alles
des gepuriden sein das VOl' gcschríben siet an dern hricf',
recht als den obgenanten juden selben. Und daruber so geb
wir in den brief zu ayrn offenn urchund
und warn geezengen der sach, besigelt mit der stat zu Prespurch
anhangundern
insigel, darunder
wir uns verpunden,
alles
das stet ze halden, das var an dern brief geschriben stet.
Geben nach Kristi gepurd vierczehenhundert
jar darnach
im cz ehenten jar, des eritags Bach gotsleichnamstag.
(Hátirati ) Das ist der brief, den man gelost hat von
Czalem dem juden zu Ofen umb [ze rechen] 4C guldein ze
hundert [ze rechen] neu b Zi:; r echen jeden guldeín, und an
zwen 80 guldein in gold zu gesuch.
Bevagdalt
hártya,
Pozsonyvár.
leot.,

töredezett
függö pecséttel.
Lad. 2I3a-59. sz.

37.
Pozsony 1410 július 16. Mer! Pro/esser) I-ianns der Weni!}
és Hatuis Lachhutel esküdt polgárok a város közönsége helyett és annak céljaira vállalnak egyetemlegesen
a ss okásos
feltételek triellett 100 magyar aranyforint
üsszegű s az oklevél keltétől kezdve forintonként
heti két új dénárral kamatozó tartozást" Surniclio pozsonyi zsidóval és annak örőköseivel szemben.
Ich Mert Protesser und ich Hanns
der Wenig, ich
Hanns Lachhutl, all drey mitgeswarn
purger des rats der
stat zu Prespurkch,
vergeben und tun chund offeniich mit
dem brief allen lenten gegenwurtigen
und chunftigen, das.
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wir durich treu und fudrung willen, arrner und reicher an
der stat hannt III Prespurch
mit gesarnpter hanride ungcsundert
und unverschaidenlichen
recht selbgeschol
unu
gelter warden sein hincz Syrnicho dem juden, gesessen zu
Prespurch
und hincz seinen erben Iur hundert guldein in
gold, guter ungrischer
gwegner guIdein, dovon dem heutigen tag, als der brief geben ist, teglich gesuch auf get alle
wochen auf einen iglichen guldein zwen neu phenning zu
gcsuch. Stund awer das verbenant gelt nach dern egenante!1
tag so Ianng auf geslIch, das sein di vorbenantcn juden verdrusse, wanne sy uns dann darumb manen d, so sull wir
S~; richten
und wcrn gancz und gar peyde haubtguts
und
gesuchs o n allen krieg und an alles recht. Tuu wir des
nicht, so suJJen sy peyde haubtgut und gesuch haben auf
1111S und allen unsern
gutern, dy wir haben in dem lanndc
zu Hungern, ader wo wir dy haben, es sey erib ader varundgueter, wy dy genant sind, ader wo dy gelegen sind, nichts
ausgenomcn.
Es sullen auch dy vorbenanten
juden gan ezen
gewalt haben nach dem egenanton tag, wann sy irs gelts
danne nicht lenger peytcn wellent. payde haubtgutz
unu
gcsuchs bechonren von uns und unserr hab, wo sy des an
allerpesten fugl und gefelL an allen irrsal und an alle widerred. Und wer uns auch mant mil dem brief', dem sull wir
alles dcs gepunden sein, das var geschriben
stet an dem
brief, recht als dem vorbenanten
juden selben. Und daruber
so geb wir in den brief zu aym ofl'en urkund und waren
geczeugen der sach, besigelt mit der stat zu Prespurch anhanguriden
insigel, darunder wir uns verpunden,
alles das
stet ze halden, das var an dem brief geschriben stet. Geben
nach Kristi gepurd vierczebenhundert
jar darnach in dem
ezeheuten jar des phincztags
nach Stand Jacobs tag des
heyligen zweliff'poten.
Hátirat: Der brieff ist gelost worden
Giligen czeiten anno CCr.CXIllo (1413).
Bevagdalt hártyán,
Pozsonyvár.
leot.,

függö pecséttel.
Lad. 26a-56.
sz.

czu des Benigen
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38.
Pozsony 1412 maius 6. Bonaventura
(Ventur)
Gáspár pozsonyi polgár és neje, Orsolya, elismerik Heuibleiti jelenleg
pozsonyi zsidóval szemben fennálló, negyven magyar aranyforint összegű, a legközelebbi karácsonykor
vissza{izelendő
s a határnap után [orintonként
heti 2 bécsi dénárral kamatozó egyetemleges
tartozásukat,
tnitulen ingó és inqatlut:
vagyonuk
lekbtéséuel.
Ich Gaspar

Ventur

purger

czu Prespurg

und ich Vrsula

sein hausfrau bekennen an disem offenn brief fúr uns und
ali unser ierben allen leuten gegenwúrtigen
und kúnf'tigen,
das wir unverschaidenleich schuldig bleiben und gelten sullen Hewblein dem juden diezeit gesessen czu Prespurg und
allen sein en erben virtzigk guldein in gold gút ungrisch neu
guldein, der wir sy unverczogennleich
richten und weren
sullen czu weinachten schiristkúnf'tig.
Telten wir des nicht,
so get fúrbas alle wochen auf eynen ygleichen
guldein
ez wen Wyenner phenning czu gesuch. Stúnd awer das vorbenant gelt noch dein cgcnanten tag so lanng auf gesueh,
das sein dy vorbenanten
juden
verdrússc,
wcnn sy uns
danrio dorumb manend, so schulle wir sy richten payde
hauhlguts und gesuchs go.ncz und gar an allen krieg und
an alles recht. Si sulIen auch haubtgut
und gesuch haben
unvcrschaidcnleich
auf uns und allen unsern gutern, die
\\'11' haben in dem laude CZlI Ilungern odcr wo wir dy haben, cs sein erib oder varundguetcr,
wye dye genunt sind.
Das Iuben wir yn alles ClU laisten und stet ClU halden pey
unscrn treun an u llcs gever. Und wer uns mant mit dem
hricf, dem sullcn wir alles des gepuriden sein, das vorgesch riben stet an dem brief recht als den obgenanten judcn
solber. end domber so geb wir in den brief ClU ayrn ofTenn
nrkund und warcu geczcugen der sach, besigelt mit der stat
ZlI
Prespurg
anhangundcn
insigel, das man dureh un ser
fIeissigen pet wi lk-n an den brief gehanngen
hat der stat
;11l';c!lo:1d,
Golu-n nach I~risli gopmdc virtzchenhundcrt
jar
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darnach in dern czwelf'ten jar des nechsten freytags nach
sand Philippi und Jacobi tag der heiligen czwelifpoten.
Magyar

Nemz.

Múz . tÖrzsgyüjt.

(Coli. Beck).

Egyidejű

papirosra

írt másolat.

39.
Pozsony 1413 január 20. Hetsclilein
bécsi zsidó helyctt
Symicho (pozsonyi) zsidó letiltatta Hatins vom Dtkeli kölni
kereskedő pozsonyi pénzkövetelését
s beperelte öt a pozsonyvárosi b.,.íróság előtt. E bíróság azonban
az alperest, akit
Gothart von Leqskircheii
ugyancsak kölni kereskedő képviselt, és annak vagyonát, ct felperes meg nem jelenése miatt,
felmentette ct letiltás alól.
Anno domini inillesimo CCCCmo tredecitno,
Hem es sein f'ur uns k urnen des nesten rnitichens nach
_dem prehemtag (1413 január 11.), da wir s-ein gesessen an
dem rechten in offner schrann, Syrnicho der jud an Hetschleins des juden stat von Wienn an aym teyl und Gothart
von Leyskirchen purger zu Koln am Rein an dem andern
teil. Nu chlagt der egenant Syrnicho der jud auf dy hab
und geltschuld dy man Hannsen vom Dikch bei uns schuldig ist, und diselhig hab Syrnicho der jud verpotten hett.
Nu ward das verpot geweist und darauf so antwurttat der
egenant Gothart also, das wir dasseibig urteil verschuben
von demselben mitichen pys an den riesten phincztag
zestund darnach an (1413 január 12.) in dern rate. Da
ward dasselb urteil desseiben tags in dem rate nicht ausgericht, wanne der Gothart rayt mit unsers richters willen
von gnotiger seiner sach gen Wienn. Und da cham derselb
Gothart wider an dern maritag darnach (1413 január 16.),
da unser richter rnit ettlichen unsern geswarn daz r echt da
besaz, und der egenant Symicho jud cham fur uns. Also
wolt der egenant Gothart von demselhen Syrnicho juden
desseiben tags mit dern rech ten ledig sein warden. da sprach
unser richter, es mocht an demselben' tag nicht gesein,
werinc Sy sallen payde chomen auf den riesten mitichen
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(1413 január 18.) in oíl'ne schrann als unser statrecht ist.
D.a derselb mitichen cham, da cham derseJb Gothnrt mit
vorsprechen
fur uns und beweist das verpot, das der
Symicho jud getan hett auf des Hannsen vom Dikch hab,
und wolt nach de.mselben verpot dem juden dy hab veruntwurt haben. Da cham der jud nicht fur werler er noch sein
anwalt. Also sprach wir unser statrecht und sprachen mit
frag und mit urteil dy hab, dy Hanns vom Dikch pey uns
hat, ledig von desselben Symicho dcs juden (verpot] , der
aristat des Helschleins des juden wegen von Wienu fur UIIS
komen was. Acta sunt hec feria sexta proximu beaterum
Fabiani et Sebastiam martirumanno
ele. Xl Il?'".
Pozsomjvár,

leot., Prot.

Act,

63.

40.
Pozsony 1413 június 28. Slommlynn
zsidónő az idős Musscli
leánya elveszti
Ylricb
Yoruneben
pozsonyi
polgár ell Cll
negyedfél font és ötven darab ú] dénár összege iránt indított
perét.
Nota es ,ist fur unser off'ne schrann komen Slommlynn dy
judin des alten Musschen des juden tochter mit var sp rech en
an ayrn teyl und VIrich Varuneben
unser mitburger
am
andern teil. Nu klagt der vorbenentcn
judin vorsprech un
irr stat hincz dernselben VIrichen Varvneben umb virdhalb
phuntt neuer phenninge
und umb fumfczikch
phenningc
dersejben munzze. Nu ward derselb VIrich Varuneben der
judin gerecht mit seinem ayd also, das dy obgenante judin
hinfur sy und all ir erben vonwegen des vorbenajuen
gelts
nymermer chayn anspruch sehol haben hincz dem egen arilen VIrichen Va run eben und hincz allen sein en erben und
nachkomen.
Acta
sunt
hec
anI10 dornini
millesimo
CCCCmoXIIlmo
feria quarta proxima ante festum beatorurn
Petri et Pauli apostolorum
anno utsupra.
Pozsomjuár,
leut., Prot. Act. li5. A bejegyzés kezdete több olvasúsi hibával idézve: Király, Pozsony
város joga a középkorban.
Budapest 1'894, 329. 1. 1. jegyz,

1413 AUGUSZTUS
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41.
Pozsony
lit 13 augusztus
7. A pozsonyi
uárosbiro,
tanács
és
uúrosközség
szokásos
szövegű
adásleoele,
amelyben
Wenig
Cilig városbírón
kívűl
polgármester,
továbbá
Schút

és Fridreich

Sclialam

lomint
srJgorn
bécsi

fizetendő,

külön
megnevezvék
Peter
List
Chizmaqen,
Andre
aus der

Haberstotff

Stnoijel

fia

Maistcrlcin
dénár

még

Chúnrat

er tanácsosok,

berclitolsdor]i

összegií,
e határnapon
dénárral

-

Jacob,

V(l-

uieitroi,

a legközelebbi
túl pedig
kamatozó

azután
Hoschlein
és
zsidók
részére
315 font
bőjtközépkor

fontonként

heti

viSSZ(lkét

bécsi

tartozástél.

Ich der Wenig Gilig, zu den zeiten stalrichter
zu Prespurg, ich Peter List dieczeit burgermaister
daselbs, ich
Chűnrat
Chizmagen,
ich Andre aus der Schút und ich
Fridreich
Haberstorfl'er,
ali drey des rats der stat daselhs
und wir die gesworen purger und die gancz gemain arrn
und reich der stat daselbs Zll Prespurg, wir vorgehen fur
uns und fur al! unser erben und nachkőrnen und tun kund
off'enleich mit deru brief', das wir all miteinander
un verschaidenleich
schuldig word en sein und geIten sullen Jacoben dem juden von Weytra. Smoyeln dem juden, Schala ms sun von Weitra, Hosehlein dem juden von Berchtolstorf und Maisterlein dem juden auch von Berchtolslorf,
scinén swager und Ir aller erben dreuhundert
phunt und
fünfczehen phunt, aIles Wienner phening, der wir sy wern
suIlen ze mittervasten
schiristchúnf'tlg
(1414 március 14.).
Tun wir dcs nicht, so sol fúrbas
gesűch darauf gen, auf
ein igleich phunt zwen Wienner phennig alle wochen, Sy
sullen auch hauptgút
und gesuch
haben
da ez uns und
unsern érben und naehkomen
unverschaídenleich
und auf
aIlem unsern gűtern, wo wir die haben oder gewynnen in
den lannden ze Vngern und ze Österreich,
od er wo wir
die haben auf lannd, auf wasscr, erbgút und varundgűt,
wie das genunt ist, davon in die lanndesfűrsten,
ir lanndmarschalich
oder wer ir=n gewaIt hat an furbot, an chlag
und an aIles rechtenn phannt antwűrten sullen, wo die V01'genanten juden daruuf zaigent, wenn si dcs nach der ob-
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genanten frist nicht lenger peyten wellent. soverr das si
háuptgúts
und gesuchs gancz und gar davon verricht und
gewert werden. Wir versprechen
auch den vorgenanteu
juden all miteinander bey unsern treun an aydes stat ungeverlich, das w.ir si umb das vergenant gelt weder hincz
hof an chain gewaltigen
hannd, noch nyndert
alswohin
schafTen sullen, noch das wir weder frcyung, freibrief, tóttbrief, noch gegenbrief
von chninctlcy
herschaft
wider si
darumb nicht auspringen.
noch geniessen sullen, denn das
wir si seiher irs gúts wern sullen, als yor geschriben stet.
'Ver abel', das wir darúber wider si icht brief gewinnen
und ausspréchten
von wclherlay herschaff
das \Vér, dieselben brief alI sullen denn allerding tod und ze nichte
sein und wider den gegenburtigen
brief chain kraft haben.
Und wer den brief mit der vorgenantcn
juden gűtem willen
innhat und uns da mit mont, es sev jud oder kristen, wo
er uns damit mont inner lanndes oder ausser lanndes, dem
sein wir alles des gepunden ze gelten und ze volfúrn umb
hauptgut
und gesűch, das yor geschriben stet ze gleicher
weis, als in selber. Und darűber so geben wir f'ur uns und
um alI unser erben und nachkőrnen den vorgenanten juden
den brief zu einern warn urchund der sach, versigilten mit
der vorgenanten
stat zu Pre.spurg anhangunden
insigel.
Der brief ist geben nach Kristi gepúrd vierczehenhundert
jar darnach in dem dreuczchenten jar, des néchsten montags
var Larentzentag.
!EOykol'ú hátirat:) Hem istarn literarn redemerum Kunradus Kyczmagen,
Nicolaus Allemansdorff'er
et .Johannes
Gcwcltel pro quingentis florenis auri ct í7 O a , florenum per
() B minus 5% (') conputando,
feria quinta ante dominicarn
letarc anno domini M ecco xv- (1415 március 21).
Bevagdalt
hártyán,
Prnsorujoár.
levt.,

a város
függő pecsétjével
Lad. 26a-ű7.
sz.
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42.
Pozsony 1415 március 10. Hanns jiylauseinrokh
oárosbiro
és a városi tanács szokásos szövegíí adásleoele Salman budai
zsidó, annak neje, Sertza és örökösei részére kétszáz magyar aranyforint
összegű s az oklevél keltétől kezdve [oriutanként három bécsi féldénárral kamatozó tartozásról.
Wir, Hanns Eylauseinrokh
richter, der gesworen rat
und die gancz gemayn, ann und reich der stat ze Prespurg, wir bekennen offennieich mit dem brief allen leüten
gegenw.ftrtigen und kűnftigen, das wir und 0.11unser erben
und nachkomen
mit gesambter
hant und unverschaidenIeich schuldig bleiben und gelten suIlen Salmon dem juden,
gesezzen ze Neun Ofen auf dem perig und Sertza seiner
hausfraun
und allen iren érben zwayhundert
gut rot ungrisch gewcgen guldein in gold, davon dem hentigen tag
als der brief geben ist, tégleich
gesúch aufget zu einer
yegleichen
wochen
auf einen yegleichen
guldein
drey
Wienner helbling zu gesuch. Stűnd aber das geIt so lang
auf gesuch, das es dy vorgenanten
juden verdrűz.z, wann
sy uns dann monent mit dem brief, so sullen wir sy richten gancz und gar haubtgut und gesúch an alle widerred.
Tett wir des nicht, so sullen sy fúrbaz
nach derselbigen
manung vollen und freiri gewalt haben Írs vorgenanten
gelles haubtgutz
und gesuchs bekomen von uns und aller
unser hab, die wir haben in dem lannde zu Vngern, es
sein eribgúter
oder varundgűter,
und sullen und múgen
auch uns unvcrschaidenleich,
welicherr sy under uns ankornen, und daz ainer auf den andern nicht waigern sol.
mitsambt urisern hab, wo sy die ankornen und begrcylfen
múgen in steten, in merkhten, in dorffern, auf lannd oder
auf wazzer, alzoviI und genúg verpicten und verkurnern
alsolang, biz daz sy haubtgűtz
und gesúchs davon genczleich ausgericht und becz alt werden an allen krieg und an
allen hindernúzz.
Und wir sullen und műgen auch wid er
den brief kayner freyung, noch freybrief, noch herrengewaIt nicht genyezzen und auch weder gen hoff', noch an
kain gewaltige hant nicht schaffen, sunder daz wir sy mit
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berayten guldein, alz ab en geschriben
stet, haubtgut
und
gesuch genczleich ausrichten
und betzalen sullen an allen
krieg und an alles recht. Das lűben wir in ze laisten und
siet ze haIten mit unsern treun an alles geyer. Und wer
uns mont rnit dem brief mit irem gut en willen, dem sulle
wir alles des gepunden sein, das var an dem brief gesehriben stet, recht ulz den obgenanten
juden selben. Und
daruber so geben wir in den brief zu einern offenn urkund
und waren getzeugen der sach, besigeIten mit unserr stat
zu Prespurg
anhangunden
insigel, der geben ist nach
"Christi gepurd vierczehenhundert
jar und darnach in dem
fúnff'zehenten
jar des suntags ze mittervasten,
als man
singt letare.
(EY!I k orú hátirat')
Hem der (brid)
ist geledigt des
nachsten fraytags nach unserr fraurttag assumpcioms
(Hl!)
augusztus lG.) fur 200 fl in gold und 18 'ft Wienner 5 czu
gesuech anno etc XV'?". Wienner 5 fűr ein fl czu raiten an
10 (5) ü B (= 170 ö).
Bevagdalt
hártyán,
Pozsonyuár.
leot.,

töredezett
fiiggö
Lad. 26a-72.
sz.

pecséttel.

43.
Pozsony 1415 április 11. A városi tanács, mint döntőbírósáq, itélctileq kotclezi
Hanns Marczolff
pozsonyi
polgári,
hogy Nagyszombatról
származó Musch pozsonyi zsidónak
ll. a. év május
31-éig fizessen különbeni végrehajtás terhe
alatt 24 magyar aranyforint
összeget.
Es sind fur uns kornen in unsern rat Musch jud von
Tyrna gesezzen ze Prespurg
und Hanns Martzolff burger
daselhs und haben einen redlichen
hindergangkh
hin der
uns getan zu sprúchen umb alI zusprűch und hénndel, dy
baid ta il gegeneinander
gehabt haben biz auf den heutigcn
(tag), als der ausspruch
gesprochen ist. Also hab wir an
paiden tailen ausgesprochen,
das der obgenant
Hanns
Marczolff unverczogenleich
ausrichten
und beczalen sol
dern obgenanten Muschen dem juden 24 guter Hungerisoher
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guldein in gold auf sand Petronellen
illg schiristkunfltig
(1415 május 31.). Telt cr dcs nicht, wer dann zu dersolben
zeit richter ist, der sol dem obgenunten Muschen dem juderr
genug tűn von aller der hab dy Hanns Marczolf hat an
alles vercziehen, es sein eribgueter oder varundgueter,
wic'
dy genannt sein, nichtz ausgenómen.
Acta sunt hec feria quinta post dominicarn quasimodogeniti anno etc XVmo•
Pozsonyuár.

leut.,

Prot.

Act.

101.

44.
Pozsony 1416 március 15. Andreas Freletsen vcírosbíró és
(1
városi tonács szokásos
s'!övegű adóslevele Wamch
kismartani zsidó, annak neje, Rachel és örökösei részére a ll!gkiizclebbi húsvétkor
(1416 április 19) fizetendő
100 [ont
bécsi dénár összegű, a hatámuptól
kezdve fontonként
heti'
2 bécsi dénárral kamatozo tartozásrot.
Wir Andreas Tréletsch richter, der gesworen rat und
die guncw gemayn, arm und rcich der stat zu Prespurg,
wir bechennen oiTeniich mit deru prieff allen leuten gegcnwurtigen
und chunftigen,
das wir und aller unser erben
und nochchomen
mit gesambter hant und unverschaidenlichen schuldig beleiben und gelden sullen Waruch dein
juden von der Eisneinstnt
und Réchel seiner
hausfraun
und allen ircn erben huridert phunt guter Wienner phcning,
die wir sie unverczogcnlichen
richtcn und weren sullcngancz und gal' aufT die ostern, die nu schirist chunftig sein
(1416 április 19.). Tet wir des nicht, so get Iurbas
zcu
ainer igleichen wochen auff ain igleich phunt czwen phenning zcu gesuch dcrselben muncze.
Stund aber das gelt
al.so lange aufT gesuch, das es die vorgenanten
judcn vordrusse, wann sie lIns denn manent rnit dern priefT, so sulle
wir sie richten gancz und gar hauptgut und gesuch an alle
wedirrcd. Telt wir des aher nicht, so sullen sie furbas noch
dersr-lbigen manunge vollen und freyen gewall haben irs
vorgenantcn
gelts ho.uptgut und gesuchs
bechomen
von

62

OKLEYELTAR

uns und alI unser habe, die wir haben in dem lande zu
Vngern, es sein erbguter ader varundguter;
und suilen und
mugen auch uns unverschaidenlich,
welichen sie under
uns anchomen,
und das ayner auff den andern nicht waigern sol, mitsambt unser habe, wo sie die anchornen und
hegreifen mugen in steten, in merckten, in dorff'ern, auf
land oder auff wasser alsovil und genug verpicten und verchumern alsolang, pis das sie hauptguts und gesuchs dovon
genczIich ausgericht
und beczalet werden an allen chrieg
und an alle hindernus.
Und wir sullen und Illugen auch
wider den pricff chainer
freyunge
noch f'rciprieff noch
herrn gewalt nicht geniessen und auch weder gen hoff
noch an chain gewaltige hant nicht schaff'en, sun der das
wir sie mit bevaiten guten Wienner phenningen
als 011('11
geschr(i)eb('1l
st et hauptgut
und gesuch
gcnczlich
ausrichten und beczalen sulIen an allen chrieg und an alles
recht. Das glub wir in ZlI laisten und stet zu hal den mit
unsern treun an alles gevér. Und wer uns mannt mit dem
prieff mit irem guten willen, dem sulle wir alles des gepunden sein, das yor an dem prieff geschr(i)eben
stet, recht
als den obgenanten
juc'en selben. Und doruber so geben
wir in den prieff zu ainern off'en urchund und warcn geczeugen der sach besigeIten mit unser stat zcu Préspure
anhangundem
insigel, der geben ist noch Cristi gepun'!
vierczehenhundert
jar und dornach in dcrn sechczcndcn
jar des suntags als man singt remiruseere in der vasten.
(Egykorú
bátirat:) Den prieff hat gelest Thoman Chramer") dieczeit purgermeister
fur 150 roten gulden und 32 (5
und ainem poten gen der Eissneinstat 42 Ö.
Bev-igdalt
hártyán,
Pozsjnyvár.
leot.,
') Azonos
pénzkezcléséröl
Ortvay.
hivatal!
előtt

Thomas
számolt

:1 v:íros
[üggi) pecsétjével.
Lad. 26a-76.
$7.

Frank polgárrnesterrcl,
aki 1417 április 23-:n\
el (Fejérpataky.
Magy. városok
szám.
7~.,

Pozsony
v. tőrt. JII. 389). Tisztségét
(első
évben viselte. A tartozás
kiegyenlíté se tehát
történt

meg.

ízben) az 1416/17.
1417 április 2:\ ib
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45.
Pozsony 1416 szeptember
1. Andreas Treletscli városbíró
és a városi tanács a város függő pecsétjével ellátott bizonyságlevele arról, hogy Symacha
kismarioni
zsidó és neje
Dyna előttük elismerték,
hogy Hainreicli Ledrer pozsonyi
polgár és neje Kathrei nekik meg fizették a zsidóimaházzal
(judenschull)
szomszédos
pozsonybelvárosi
háznak
110
aranyforint
összegű uéielárát,
Wir Andreas Tréletsch richter und der gesworen rat
der stat zu Prespurg bechennen ofTenlich mit dem brieff
allen leuten gegenwurtigen und chunftigen, die in sehen
ader horen lesen, das Iur uns chomen sind Symacha der
jud dieczeit gesessen zu der Eisnenstat
(und) Dyna sein
hau.sfrau und haben fur uns bechennt fur sich und fur ir
palder erben und nochkornen, das sie Hainreich Ledrer
unser mitpurger zu Prespurg und Kathrei sein hausfrau
gericht und gewert haben ezehén und hundert guldein in
golde guter ungerischer guldein, die sie inn schuldig gewest sein von des hausste] s wegen, das sie in czu chaufTen
hietten geben umb die vergenante summe gulden, das do
gelegen ist in der stat zu Prespurg ainthalben Hannsen des
Kerndner haus und anderthalben zunegst der judenschull,
und sagen wir ich egenanter Symcha und ich Dyna sein
hausfrau und unser paider érben den egenariten Hainreich
Ledrer und Kathrel sein hausfraun und ir paider erben der
vorgenanten summa gelts ezehén und hundert
guldein
geneztich quin ledig und las mit urchund ditz brieff's, vorsigilten mit der stat anhangundem insigel zu Prespurg, das
wir durch ir vleissigen pet willen an den brieff gehangen
haben durch pesser sicherhait willen und chundschaft, der
stat an scheden. Der geben ist noch Cristi gepurdt vierczehenhundert jar und dornoch in dem sechczehenlcn jar
an sand Giligentag des heiligen abls.
Hártyán,

a város

Pozsoruiuár,

függő

pecsétjével,

leot., Lad. 26a-74.

sz.
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46.
Déoétut 1417 december 6. Symon Grueber és neje, ]Har!ll'ctl1,
valamint vejük, Nic/as Sarawer és tie]e, Christein déohl!li
polgárok Dévény mezőváros
pecsétjével ellátott Ieuelúk.lcel
elismerik Hisserlein (= Isserl) brucki zsidóval, annak nejével, Tochklein-nel
és örököseikkel szemben fennálló, 18 font
"pankhart"
neoű fehér dénár összegű, a következő
karácsony ünnepe évfordulóján
visszafizetendő
J e határnaptól
kezdve fontonként
heti két ugyanolyan
dénárral kamatozó
tartozásukut,
és a szokásos
feltételek tnellett z áloqb« o=tilc:
a Grueber házaspár dévényi udvartelkét (hotJ és a Sarouier
házaspár déoéruji
szőllejét.
Ich Syrnan Grueber und ich Margrelh sein hausfrau
und ich Niclas Sarawer sein aidcm und ich Christein sein
hausf'rau, paid mitpurger
zu Teben und alI unscr crben,
verriehen und tun kund off'enleich mit dem brief', das wir
unversehaidenleich
gelten schullen Hisserlein dem juden gesczzen zu Pruck an der Leyta und Tochklein seiner hausIraun und iren beiden crben achcz eheu phundt
weisser
phenning phankharten,
der wir sj gancz und gal' neczalen
schullen von dem weinachtag schiristchumftig
uber ein jar
(1118. decernber 25.). Tun wir awer del nicht, so get f'urbas nach demselben tag gcsuch darauf ali wochen auf ein
igleich phunt zwen phenning der vorbenunten mun izz. Und
haben in dafur zu phanndt gcsaczt mit gutell1 will init wolbedachiern
mut, ich obgenanter
Symon Gruber vnd ich
Margreth sein hausfrau,
unsern hot' gelegen zu 'felJen in
der hindern
gassen ainhalb zunachst
Niclas Viseher -hof
und anderhalb
zunachst Peter von Ratenstein weingarten,
mit aller seiner zugehorung. Auch sctz wil' in, ich obgcnanlel' Niclas Sarawer und ich Christein sein hausfrau urisern
weingarteu den Regner. gelegen in Tehner gepir.; lilit der
chunftigen
frucht mitsampt,
ainhalh
zunachst
Stephans
Fleizzleich
weingarten: und anderhalb
zunachst
Irenfrids
"lau Iter weingarten, mit allen den nutzen und rechten. die
darczu geherend,
ausgenomcn
des verschriben
perkrechts
der vest zu Teben. Stuend awer das obgenant ge ld nach
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deru obgenanLen tag furbas so lang zu gesuch, das sein die
egenauten juden ader ir erb verdruss, wenn si uns denn
mon end und vodernt, so schull wir si richLen und weren
haubtguts und gesuchs an allen chrieg und an alles rechtt,
Tun wir awer des nicht, wenn si dann ader wer mit dem
brief zu Teben fur recht churnbt mit der juden will, den
sol der richter gewaltig mach en der obgenanten phannd
wie man si diczeit vindt, inzuhaben ledigleich und freileich
und allen iren frum damit zu schaff'en, mit verseezen, mit
verchauff'en, geben, wem si wellen an alle unserr irrung.
Ging in awer an den obgenanten phannden icht ab, daz
schullen si haben auf uns unverschaidenleich
von aim auf
den andern und auf allem uriserm gut, das wir haben in
dern lannd zu Vngern, ader wo wir die haben, es sein erb
ader varendguter, wir sein lembtig ader tad. Und luben in
daz allez zu laisten und stet zu halden mit unsern treun.
Auch wer uns mant mit dern brief mit der juden will, dem
sc hull wir haubtguts und gesuchs und allerr vorgeschriben
pundt gancz gepuriden sein, recht als den obgenanten juden selber. Es soll auch chaill quittung nach chain gegenbrief von juden ader von christen chain chraft gen den
geltbrief nicht enhaben. Daruber so geb wir in den "briklf
ZlI einem offenn urchund
und waren getzengen der sach
versigolt mit des markts zu Teben anhangunden
insigel,
demselben markt an sched, durch unser pet wilIen. Geben
nach Christi gepurd vierczehenhundert
jar darnach in dem
sibenczehenden jar, an sand Niclastag.
Pozsonyvár.
pecsétjével.

leui.,

Lad.

2Ga-78.

sz. Ep

hártyán,

Dévény

függö

47.
Pozsony 1418 július 2. Nicklas Vmmetlwm
pozsonyi polgár
és neje, Dorot liea, továbbá Hatins Reneys pozsonyi polgár
és neje, Kunigund, valamint Hanns Pad er Lajta mellett!
Bruck lakosa, Pozsotuj város függő pecsétjével ellátott [(,/1Cluk kel elismerik Ysserlein brucki zsidóval és annak nejével
Monumenta

Hunoariae

Judaica.

IV.

5
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Tocklein-nal és örököseikkel szemben fennálló, 16 font bécsi
dénár összegű, a következő
Péter-Pál napján (1419 június
29) visszafizetendő
s e határnaptól
kezdve fontonként
heti
:J bécsi dénárral
kamatozó
közös tartozásukat,
ameltjnck
biztosítására az Vmmethum
házaspár zálogba adja pozsonyi
szőllejét.
Ich Nicklas Vmmethurn,
ich Dorothca sein hausfran,
ich Hanns Reneys und Kunigund sein hausfrau, paid mittpurger ze Prespurgk und 'ich Hanns Pader ze Pruck an der
Leytha und alI unser erben, wier vergelten und thuen k un t
offenleich mit dem priefI allen Ieuten gegenwurtigcn
und
kúrrf'tigen,
das wier unverschaidenleich
gelten sullcn Ysserleyn dem juden ze Pruck an der Leytha, Tockleyn sciner
hausfraun
und irn palden erben sexezehén phfunt Wyencr
phfennig, ye ain Wyener var ez wen pauckarten
ze raiten,
der wier seu richten und wercn súllen auff sand Peter und
sand Pawlstag schirestkunftig
nach daturn des prieffs (14HI
júnips 29.). Thue wier des nicht, so gel f'urpas auff ain
iczleich phfunt drei Wyener phfennig ader sex panck artcn
ze gesuech alle wochen. Und wann die obgenant
judcn
nach dern vargenant tag haupguets
und gesuechs nicht
lenger palten wollent and ir guet an uns Iodrunt, so sulle
wier seu weren an alle widerred und an alles recht geistleichs und weltleichs und an alles gever. Das lúb wier in
ze laissten mit unsern treuert. Und durich pesser sicherhalt
wiIlen hab wier ien, ich obgenannt
Nicklas Vmmethum,
Dorothea
sein hausfrau
und all unser érben, ze rechtem
phfand geseczt ze der zeit, da wier es mit rechtc wol gctimen rno chten, unsern ledigen freien weingarten
gelegen
auff der stat geplet ze Prespurgk und ha ist der Grascr , ainthalben zenechst des Hanns Reneys wcingartcn,
andirthalben zenechst des Michel Feyerer weingarten. Wer abel', das
wi er, ich obgenannt
Nick las Vmmethum,
Dorothea
sein
hausfrau,
ich Hanns Reneys, Kunigund sein hausfrau und
ich Hanns Pader zu Pruck an der Leytha und ali unser
erhen die vargenaunt
juden nicht ausrichten und pccz alten
hnuptguots und gcsucchs auff den obgenannten
tag. so sul-
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len sie follen gewalt und recht haben an all unser wiederred den vargenannten weingarten in phfant verseezen. verkautfen umb haupguet und umh gesuech, als der stat recht
ist ze Prespurgk. Und was den obgenannten juden abgieng
an den vargenannten
ir em phfand, das sullen sie unverschaidenleich haben auff uns und auff dern guet, das wier
haben in dem land zu Vngern, ader wo wier es haben, es
sei erbguet ader varundguel
nichts ausgenomen, wier sint
lebintig ader tot. Und wer uns mit dern prieff mant und
vadret .mit der obgenannt juden gúetleichem w.illen, dem
sei wier alles des phflichtig und gepunden ze geben haupguet
und gesuech als in selber. Und wann ich obgenanter Nicklas Vmmethurn, Dorothea sein hausfrau, Hanns Reneys,
Kunigund sein hausfrau und ich Hunns Pader ze Pruck
an der Leytha alle nicht aigen sigel habent, doruber so gib
wier in den prieff ze ainer off'en urkund und warern geczeugnus der sach, versigelt mit der stat ze Prespurgk insigel, das man durich unser fleissigen pet will an den prieff
gehangen hat, der stat an schaden. Der prietT ist geben
nach Cristi gepurth vierczehenhundert
jar darnach in deru
achczehenden
jar des nechsten
sampstages
var sand
Vlreichs tag.
Ép hártyán,
Pozsomjo-irosi

a város függö pecsétjével.
leoi., Lad. 260--82. sz.

48.
Lajta melletti Bruck 1418 szeptetnber
11. Philipp Fleischakcher soporonmeqqei
Feketeváros községi (Purbach ) lakos,
ne]c és örökösei nevében is elismeri Bruck város fiigglí
pecsétjével ellátott levelében Ysserlein brucki zsidóval s rrnnak őrökőseivel szemben fennálló, 30 font bécsi dénár öszszeqű, a következő piinkösd napján (1419 június 4) visszafizetendő s e határnaptól kezdve fontonként
heti 6 dénárral
kamatozó
tartozását, amelynek
biztosítására
zálogba adja
feketevárosi
fél szőllejét.
5'
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Ich Philipp Fleischakcher ze Purpach und mein hausfrau und alI unser erben wir vergehen und tun kundt offenJeich mit dem brieff', das wir unverschaidenleich
gelten
sulIen Ysserlein dem juden ze Prukg bei der Leyta und,
allen seinen erben dreissgk pfunnt Wienner pfenning, der
wir seu weren sullen an dem pfingsttag der nu schierist
kumbt (1419 június 4.). Tun wir des nicht, so get furbas
auf ein igleich pfunnt sechs pf'enning zu gesuech alle wo-o
chen. Und wann dy obgenantcn juden noch dem vorgenanten tag haubtgúts und gesuechs nicht lenger peiten wellent
und ir gut an uns vordernt, so sullen wir seu wercn an
alle widerred. Das lub wir in ze laisten mit unsern trcun.
Wir haben au ch den vorgenanten juden fur haubtgűt und
fur gesuech ze rechtern pfannt gesaczet mit willen und
gunst unser erben ze del' czeit do wir es mit recht wol
getun mochten, und mit Larenczen des Halbpfaffen und
mit Jannssens Maisenpúgel hannten die czeit paid richter
und pergmaister zu Purpach, ain halben weingarten gelegen
doseJbs im Grieshayrner
zenachst MicheIn Tenken. Also
was den obgenanten juden an dem vorgenanten pfannt abget, das sulIen seu unverschaidenleich
haben auf uns und
auf alle dem guet, das wir haben in Österreich und in
Vngern, wir sein lebentig oder tod. Und wann ich obgenantcr Philipp nicht aigen insigel hab, doruber so geben wil'
in den brieff ze ainem waren urkundt der sach, versigilten
mit den erbern burger chlainem statinsigel ze Prukg bei
der Leyta, dy wir Ileissikleich dorumb gebe ten haben, das
seu der sach zeugen sind mit írm anhangundern insigel, in
an schaden. Der brieff ist geben nach Christi gebúrde virczehenhundert jar dornach in dem achtzechenten jare, des
erichtags noch unser-frauntag,
als sy geberen ist worden ..
Hártyán,
Bruck város függö pecsétjével.
Pozsorujoár,
leot., Lad. 26a-81. sz.

1418 DEC.
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49.
Pozsony 1418 december 7. A pozsonyi tanács tnint bírúsiu]
előtt Sletnel zsidó végrehajtat ja néhai Raiosschenperqer
Mihály pozsonyi szőllejét 5 't{ b összegű követelése [ciébeu,
Hem es ist fuer uns komen in off'ne schrann fuer gerichte Slemel jud und hat derlangt mit dem rechten nach
seiner derweystcn
fuerpot aulf Michel den Rausschenperger dem gat gnad und auff seinen weyugarten
der gelegen
ist an der Hoeney, 5 'ft
ulso, das der jud erster wercr ist
fuer oem Wenigen Hensel umb dy 5 'ft auff dem wcingarten,
Acta (sunt hec) feria quarta
proxim ...
'1
ante Ieslum
concepcionis
beate Marie virginis "nno ele. XVl l I".
ö

Pozsonyvár.

leot., Prot. :IcI. 144.

50.
e

Vévény 1419 november 25. Dyetreich Ort/er dévénui polgár
és neje Katrey elismerik Ysserlein brucki zsidóval s anttak
nejével, Dochlein-nel szemben fennálló 5 font 60 régi fekete
bécsi dénár összegű, a legközelebbi
Márton napján (1420
november 11) visszafizetendő
s a határnapon túl fontonként
heti 2 fentnevezett
dénárral kamatozó tartozásukat,
amelynek biztosítására zálogba adják dévényi szőllejüket és 2 [ont
magyar dénár összegű követelésüket.
Ich Dyetreich ÖrUer mitburger
zu Teben und ich
Katray sein hausfrau
und ali unser erben wir vergeben
und tun chund offennJeich mit dem brief, das wir unverscheidenleich
gelten schullen Ysserlein dem juden zu Prukk
an der Leyta und Dochlein seiner hausfraun und iren baider
erben sechczig phenning und fumf phundt phenning alter
swarczer Wyenner
phenning,
der ainer giltt zwei slecht
Wynner helbling ader ye ez wei punkharten
zu raitlen fur
ein phenning. desseJben gelts wir si richten und weczalen
schulIen an sand Mertentag schiristchunftig
(1420 november 11.). Tun wir des nicht, so get furbas sched derauf ali
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wochen auf ein igleich phundt zwen phenning der egerranten munss, Und dafur fur haubtgut und gesuch haben wir
in zu phannd gesatz (t) recht und redleich mit gutem will
unser erben will und gunst unsern weingarten den Grensinger gelegen in Tobner gepiet ainhalb zunachst des Razendarf'er und anderhalb
zunachst Stephan Weinheppleius
weiugarten mit frucht mitsarnpt ye von airn jar zum andern
alslang bis di-e obgenanten juden weczalt werden. Auch setz
wir in zwai phundt ungrischer phenning hintz Stephan
dern Derren der uns darnit ledigen sol, mit all den nutz cn
und rech ten die zu dem vorgenanten weingarten gehorend
sind. Wann awer daz ist, duz die obgenanten juden irs gelts
haubtguts und scheden nach dem egenanton tag nicht leng-er peiten wolden und uns mit dern briefe darumb monend
und vodernl, so schulI wir si weczalen haubtguts und schadens an allen chrieg und an alles recht. Tun wir awer des
nicht, wenn si denn ader wer an der juden stat chumbt
lilit dem brief zu Teben f'ur den rich tcr, den sol er gebeltig
machen des obgenanten
hofs (sic) und gelts inzuhaben
ledigleich und freileich und allen iren frum dernit zu
schaű'en, mit versetzen. mit verchuuffcn,
geben wem si
wellen an ali unser irnmg. Ging in awer an dcm obgenanten phannd furbas icht ab, daz schullen si haben auf uns
Iurbas unverscheidenleich
und auf allem unsern gut, das
wir haben in dem Land zu Vngern ader wo wir die haben,
es seinerb
ader varund hab, wir sein lembtig ader tod.
Das gelllb wir in alles zu laisten und stet zu halden mit
unserrn treun an alles gever. Und daruber so geb wir in
den brief zu einern offenn urchund und waren geczeug der
sach, wesigelt mit des markts zu Teben anha (n) gunden insigel durich unser flcissigen gepet willen, demselben mark \t)
an scheden. Geben nach Christi gepurd virczehenhundert
jnr dornach in dern neunczehendeu jar, an sand Katreintag.
Hú rtyún, egykoron
Po zsorujoúr . leut.,

függö pecséttel,
amely
Lar( 26a-84.
sz.

elveszett.
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Dévény 1419 november 25. Jorig Surent zel dévényi polgár
és neje, Margreth elismerik
Ysserlein brucki
zsidoual és
orinak nejével,
Dochklein-nel
szemben fennálló, 12 silling
régi fekete bécsi dénár összegű r a köuetkező Márton napján
visszafizetendő
s e határnapon túl fontonként
heti két ugynnolyan dénárral kamatozó tartorásu kai, amelynek
biztosítására zálogba oeiil: dévényi szőllejiiket.
1I.:h Jorig Swentzel initburger zu Teben und ich Margreth sein hausfrau und all unser erb€n, wir vergeben und
tun chund ofTenlich mit dem briet, das wir unverscheidenleich gelten schullen Ysserlein dem juden zu Prukh an der
Leyta unu Dochklein seiner hausfraun
und iren baiden
érben cz welif schilling alter swartzer
Wynner
phenning,
der ainer giltt ezwen slecht Wyrmcr helbling ader je zwen
helbling das punkharten
haissent zu raitten fur ein phenning, der wir .si richtcn und weczalen schullen an Sand
l\lerlentag schiristchunftig
(1420 november
11.). Tun wir
dcs nicht, so get f urbas dar auf sched ali wochen auf cin
igleich phund zwen phenning der obgenanten múniss. Und
duf'ur fur hauhgut und .scheden setz wir in zu phanndt
rccut und redleich mit gutem will mit wolbedachtern
mut
unsern Jedigen wcingarten
gelegen im Tebner geplet wenant der ChoJsatz mit frúcht mitsampt ye von airn jar zu
dein andern,
alsbang bis das di·c egenariten juden ganlz
gewert werden. gelegen ainhalb
zunachst
Peter Sachher
weingarten
und anderhalb
zunagst
Vllcins Hainburger
weingarten,
unverczigen
des gebondleichen
pergrechts
der
vesta. Stund awer daz obgenante
gelt furbas so lang auf
gesuech, daz .sein die egenauten
juden verdruss und uns
haubtgut.s und schadens nicht lenger peiten wolden und
uns mit dem brief monend und vodernt, ader yem(and) an
irr stat, so sull wir si richten und weren haubtguts
und
schadens an allen chrieg und an alles recht. Tun wir awer
des nicht, wenn si denn ader wer an irr stat churnbt mit
dem brief zu Teben fur recht, den sol der richter gebeltig
rnachhen
des obgenanten
weiugarten
wie man in diezeit

72

OKLEVELTAR

vindt, in und iren erben zu haben IedigIeich und freileich
und allen iren frum damit zu schafTen rnit ver.setzen, mit
verschaufTen, geben, wem si weil en an alI unser írrung.
Ging in awer an dem obgenanten
phanndt icht ab, daz
schulIen si furbas haben auf uns unverschaidenleich
und
auf allem unsern gut daz wir haben in dem lannd zu Vngern oder wo wir di haben, es sey erb ader varendguter,
wir sein Iembtig oder tad. Daruber so haben wir in gegcben
den brief zu einem offenn urchund und waren geczcug der
sach wes:igelt mit dez markts zu Teben anha (n) gunden msigeI dur ich unserr
gepet willen, demselben
markt an
scheden. Geben nach Christi gepurd virczehenhundert
jar
darnach in dem neunczehenden jar an sand Katreintag.
Hártyán,
Pozsonyvár.

elveszet!
levi.,

függö

pecséttel.

Lad. 26a-83.

sz.

52.
Dévény 1420 január 17. Seyfrid Cblasnet dévényi polgár
és neje, Anna elismerik Hisserlein brucki zsidóval és annak
nejével, Dockleiti-nel szemben fennálló, 12 font régi fekete
bécsi dénár összegű, az elmult
vízkereszt
napjának
élifordulóján
vissza fizetendő s a határnapon
túl fontonként
heti 2 ugyanolyan dénárral kamatozó tartozásukai,
amely-o
nek biztosítására zálogba vetik dévényi szőllejüket.
Ich Seyfrid Chlasner mitburger
zu Teben und ich
Anna sein hausfrau und alI unser erben vergehen und tuu
kund ofTenlich mit dem brief, das wir unverschaidenIeich
gelten schullen Hisserlein dem juden zu Prukk an der Leyta
und Docklein seiner ha (u) sfraun und allen iren balden erben czwelif phunt alter swarczer Wynner
phennig,
der
ainer giltt zwen sIecht Wynner
helbling oder je zwen
pankharten zu raitten für einen phennig, des wir si richten
und wetzalen schullen von' dem vergangen brehemtag uber
ein jar (1421 január 6.). Tun wir des nicht, so get fúrbas
gesuch darauf alI wochen auf ein igleich phundt zwen
phennig der egenanten muniz. Und datur für haubtgút und
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gesuch haben wir in gesatzt init gutern will, mit wol bedachtem mul , mit unser erben will und gunst unsern wc ingarten in Tebner gepirg in den Ebcnn mit frucht mitsumpt,
je van ainem jar zu dern andern. alslang das die obgenanden juden wezalt werden.
und mit ali den nulzen
und
rech ten, die darezu gehórund
sind, und ligt ainhalb zunachst dcs erbern Stephans Flcizz ichlich weiugarten richter
zu Teben und anderhalb
MichcIs Pauchdremél
weingurten,
ausgenomen
des gewondleichen
perkrechls.
Stucnd awer
das obgenant
gcJt nach dein obgunnnten
tag so lang auf
gesuch, das sein des die obgenanten
juden verdruss und
uns mit deru brief monent und vodernt, so schuli wir si
richten und wetz alen haubtguts und gesuchs an allen chr iej;
und an alles recht. Tun wir das uwer nicht, wenn si deun
ader wer mit dem brief an der juden stat mit irem will
churnbt zu Tehen f'ur gericht, den sehol der richter elaselbs
geweltig machen des obgenanten
phannds gebeltig maehen
(sic), wie man es diezeit vindt, in und iren erben zu haben
und allen iren frum damil zu schatTen, mit v~rsetzen, mit
verchauff'en, geben, wem si wellen, als verr das si haubtguts und gesuchs do von ganlz gericht und wecz alt werden.
Ging in awer an den egenanten phannden icht ab, das sch ullen si haben fúrbas auf uns unverschaidcnleich
und auf
allem unsern gút, das wir haben in dem land zu Vngern
ader wo wir die haben, e~ se)' er ih ader varend gúter, wir
s-ein lembtig ader tad. Wer uns ouch mont mit dem brief
an ir stat mit der juden will, dern schullen wir haubtguts
und aller vorverschriben
pundt gantz gepunden sein rechts
als den obgenanten juden selber. Und daruber so hab wir
in gegeben den otTenn brief zu einem offenn űrchund und
waren gezeugen der sach, vorsigilt mit des mark ts zu Teben anha (n) gunden insigil, daz man durich unser gepet
willen an den brief gehangen
hat, demselben
markt an
scheden. Del' gegeben ist nach Christi gepurd
virezehénhundert jar darnach
in dem czwainczigi.sten jar an sand
Anthonijíag _
Hú rtyán,
Po zsorujuúr.

elveszett
.leut.,

függő

pecséttel.

LJ.d. :Wa-85.

~/._
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53.
Déuétuj 1420 január 21. Petner Wolfhart
özvegye Agnes,
lJévény mezőváros
függő pecsétjével
ellátott levelével elismeri Ysserlein brucki zsidóval s annak nejével, Dockleinucl szemben fennálló, hatodfél font régi fekete bécsi dénár
összegű, a következő gyertyaszentelő
Boldogasszony
ünne pe
éviorduloján
visszafizetendő
és e liotárnapeti túl fontonként
heti két ugyanolyan
dénárral kamatozó tartozását, amelynek biztosítására zálogba ueti déoétuji
szőllejét.
Ich Angnes, Wolfharts
dcs Pémer hausfrau,
dcm got
gnad, und al! mein erben, wir vergeben und tun chund offenleich mit deru brief', das wir unverscheidenlich
gelden
schullen Ys.serlein dem juden zu Prukk an der Leyta und
Docklein seiner hausfraun
und irr baiden erben sechsthalb
phundt phennige alter swarczer Wyenner phennige, der wir
si richten und weczalen schullen von der Iichtrness unser
fraun schiristchunftig
uber ein jar (1421 február 2.). Tun
wir dcs nicht, so get furbas gesuch darauf all wochhcn
auf ein igleich phundt zwen phennig der egenanten munizz.
Und haben in dafur zu phannt gesatz fúr haubtgút und
ge.such mit gutem will, mit bolbedachtem
mut, mit UnS('JT
erben will und gunst, recht und redleich, unsern lcdigen weingarten gelegen zu Teben an der Marichleit, ainhalb zunachst
Stephans Pilgreins weingarten und andcrho lb zunachst Michcl
Larnpps weiugarten
mit frucht mitsampt, ye von aim jur
zu dem andern als lang, das die egenauten juden wecz alt
werden und mit all den nu Izen unu rechten. die darczu
gehorend,
ausgenoll1en
des gewondleichen
perckrechts.
Stund awer das vorbenand
(phand) Iurbas so lang auf gesuch, das sein dez die obgenanten judcn oder ir erben verdrusse, wann si uns denn daruruh monend und vodernt,
so schulI wir si richten und weren haubtguts und gesuchs
an allen chrieg und an allez recht, Tun wir des nicht, wenn
si denn, odcr wer an irr stat mit iren will chumbt zu Teben
fur gericht, dem sol der richter daselbes gebeltig machén
des obbenanten
weingarten
mit frucht
mitsampt in und
ircn crben ZlI haben und allen iren frum damit zu schaf-
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fen, mit verseezen. mit verchaufTen, geben lediglich, alsverr
daz si haubtguts und gesuchs davon gancz gericht und weczalt werden. Ging in awer furbas an dem egenariten phannd
icht ab, das schulIen si haben Iurbas auf uns unverschaidenlich und auf allern urisern gut, das wir haben in deru
lannd zu Vngern, ader wo wir die haben, es sein erb ader
varendgút, wir sein lembtig oder tad. Wer uns auch mont
mit dern brief (mit) der egenariten juden wiIIen, dem sull wir
haubtguts und gesuchs und aller vorgeschribner
pundt gepunden sein, recht alz den oftbenanden
juden selber. Und
daruber so hab wir in geben den brief zu einern offenn
urchund und waren geczeug der sach, versígilt mit des
markts zu Teben anha (n) gunden insigil durch unserr gepet willen, demselben markt an scheden. Geben nach Christi
g·epurd virczehenhundert
jar darnach in dern czwanczigisten
jar an sand Agnesen tag der heiligen junkfrauen.
Hártyán,

elveszett

Pozsonyvárosi

függő

pecséttel.

leut., Lad. 26a-87.

sz.

54.
Pozsony 1420 február 7. J eckel Cristan (pozsonyi
letiltja Mllss( ch) zsidó pozsonyi házon biztosított
"dreiling"
(harmad)
dénár összegű követelésének
kamatozását.

polgár)
25 font
további

Es ist fuer uns komen in ofTne schrann fuer gerichte
Jeckel Cristun und hat verpoten und nidergelegt dem alten
Mussen dem juden alI den gesuech, der da get ader gen sol
aufT fl'tnfTundzwainczig
phunt dreiling, die der obgenant
Musch jud hat aufT des Hensel Thebner ha us fuer der stat
ze Prespurgk peirn neuleln spital. das des ebenannt Muschen
phant ist, als er das fuer ofTne recht mit dem judenpuch
erweist hat, wen Jeckel Cristan aufT dassethig haus auch
23 'ft 5 und 5 B 15 rninner 10 5 gemelt hat. Geschach ain
frag in dem rech ten, ab Jeckel Cristan der verpitung und
niderlegung
recht hat? Wart erfunden
mit frog und mit
ortail, das Mussch jud dasseihig haus hingeben sal in vier-
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czehen tagn. Geschicht das wol und guet, so gesche mít dem
gelt was recht sei; geschicht des nicht, so sal fuerpas nach
den virczehen tagen kain gesuch auff die 25 'fl Ö gen, es
sle lang ader kurcz.
Actum feria quarte post Dorothee virginis anno domini
ele. vicesimo.
Pozsonyvárosi

levt,

Prot.

Act.

151.

55.
Pozsony 1420 február 13. Ysserl előbb brucki, jelenleg györszentmártoni
zsidó vallja, hogy Stephan Aspner pozsotuti
polgár kiváltotta
és elinlézte felesége első urának Toldel
Fridel és nejének 25 font "dreiling" új pénz összegről szóló
adosleuelét,
Mer ist fuer uns komen in rat Ysserl der jud etwan ze
Pruck an der Leyta, icz gesessen ze Sand Mertensperg, und
hat pekent pei seiner judesekait, das der erber man Stephan
Aspner unser mitpurger van im derlőst hat und derJedigt
ain geJtprietT um 25 'fl dreiling neus gelds, der gelautt hat
etwan Fridel dem Toldel und Agnes seiner hausfrau, die
darnach gewurden ist desselbigen Stephl Aspners weip, umb
ain grosse summa gel(d)s als das wol kund und gewissen
ist dem erbern weisen Andre dem Pernhertel unserm statrichter, als derselbig judenprietT eczleich zeit pei im in verpot gelegen ist. Dieselbigen funtTundzwainczig
'fl jreiling
hat Stephe! Aspner gancz und gar peczalt und ausgerrcht
dem juden und andern Jeulen, die der jud an in geschafTt
und geweist hat.
Acta sunt hec in vigilia sancti Valentini
etc. vicesimo.
Pozsonyvárosi

leot.

Prot.

Aci.

149.

anno domini

1420 MÁJ. 26
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56.
Déoétuj 1420 majus 26. Hanns Drihert dévényi polgár és
neje Magdalen Déoétuj mezőváros függő pecsétjével
megerősített levelükkel
elismerik
Y sserlein brucki zsidóval s
annak nejével, Dockleiti-nel szemben fennálló, 12 font régi
fekete bécsi dénár összegű s a levél keltétől kezdve fontonként heti 2 ugyan oly dénárral
kamatozó
tartozásukai,
amelynek
biztosítására
zálogba
vetik déuéruji szőllejükeL
Ich Hanns Drihert mitburger zu Teben und ich Magdalen sein hausfrau und all unser érben wir vergehen und tun
kund, das wir unverschaidenlich gellen schullen Ysserlein
dem juden zu Prukk an der Leita und Docklein seiner hausfraun und ir baider erben czwelif phunt alter swarczer
Wyenner phenninge, der ainer giltt zwen slecht
Wyenner helbling ader ye czwen helbling daz pankharten
haissend zu geben fül' einen phenning, darauf von datum des.
briefs tegleicher gesuch get ali wochen auf ein iglcich phunt
zwen phenning ader vir pankharten.
Und haben in fur
haubtgut und gesuch gesazt zu phanndt recht und redleich
mit gutem will mit wolbedachtern mut und mit unserr
erben will und gunst unsern weingarten genant der Stainer,
gantzen gelegen zu Teben in den Ebenn mit frucht mitsarnpt, ye von- aim jar zu dem andern, bis daz die obgenanten juden becz alt werden, gelegen pei dem weg und
ober dez Schreybergrundt mit aller seiner zugehorung, ausgenomen dreissigk ungerischer phenninge dinsts dem phar·
rer zu Teben und des perckrechts der vest zu Teben. Wann
awer das ist, daz die obgenanten juden irs gelts haubtguts
und gesuchs nicht lenger peiten wellen und daz an uns.
vodernt, so schull wir si richten und weren haubtguts und.
gesuchs an allen chrleg und an ali ez recht. Tun wir des
nicht, wenn si denn oder wer an ir stat mit irem wilI
chumbt zu Teben fur den richter, der sol si gebeltig machen
des obgenanten weingarlen, wic man in diezeit vindt, in
und iren erben zu haben und allen iren frum damit zu
schafl'en, mit versetzen, mit verchaufTen, geben wern si

OKLEvl':LTAn

78

wellen, daz si haubtguts und gesuchs davon gancz beczalet
werden. Ging in awer an dern egerranten
weingart
oder
frucht, od er an haubtgut und gesuch icht ab, das schullen
si auch haben auf uns fúrbas unverschaidenlich
und auf
allem unserrn gut, das wir haben in qem lannd zu Vngern,
oder wo wir die haben, es sei erb oder varendgúter,
wir
sein lembtig oder tad. Und daruber haben wir in gcgehcn
den brief zu einern offenn urchund
und waren siehtigen
geczeugen der sach, versigilt rnit dez markts zu Teben anha (n) gunden
insigel, des do die burger
daselbs ge<.:zeug
sind in und dern markt an scheden. Geben nach Christi gepurd virczehenhundert
jar darnach in dem czwainczigistcrn
jar am heiligen phingsltag.
Hártyán,

Dévény

Pozsonyvár.

függö

pecsétjével.

leot., Lad. 260-88.

·SZ.

57.
Pozsony 1426 december 13. Pozsony város bírájának, lanácsának és közönségének
szokásos szövegű adóslevele bimbergi Josepp, Bécsújhely
tnelletti
Neunkirchenben
lakó
zsidó s annak veje, Moyse részére négyszáz arany forint és
dukát összegű s az oklevél kiállítása napjálól kezdve [orititonként heti 3 bécsi fekete féldénárral kamatozó tartozásrot.
Wir der richter und der gancz rat inner und der ausser und auch (dic) gancze gemain der stat zu Prespurg hekennén fur uns (und) all unsererben
und nachkornmen
mit
discm ofTen brief allen den er f'urk umpt, das wir nnvcr schaidcnlcichen von einern auf den andern recht und rcdJeich
schuJdig worden sein und gelten sullen den beschaiden
juden Yoseppen von Hintperg yecz gesessen zu Newnkyrchen
zunuchst oh der Newnstat und Moysen seinem aidern und
iren hu idcn crhen oder wer den brief mit irem gutern willen
innehat und uns damil ma nt, vierhundert
guter ungr-ischet
guideill und du ca ten gerecht in gold und wag, dye sy uns
ZIl
furdrung
berait habent gelihen, da aber von dem tag

1426 DEC. 13

79

als der brief gegeben ist, tegleicher sohaden aufgeet .alle
wochen auf yeden derseiben guldein drey Wyenner helbling
swarczer muncz. Haubígut
und sohaden sullen die juden
haben da czu uns, unsern erben und nachkommen
allen,
darczu auf allern uriserm erbgut und varendem gut so wir
haben in dem lannde zu Vngern ader ausserlands wo wir
das haben nichts ausgenumen.
Stűnden aber die vorgenanten guldein so lang auf schaden, das ir dy egenariten judcn
nicht lengeren(t)bern
welten noch Tat haben und ir gcll
an uns vordernt, beczaIlen wir sy denn nicht, so habent sy
g.an~zen vollen gewalt und behabts recht an aller stat, uns,
unser érben und unser gut, unser nachkornen und ire guter
hinfúr
aufczuhaben,
darumb
anzuvallen,
notlen und zu
pfentten in steten, merkten
und dőrff'ern, auf strassen,
wassern und lannden allenthalben
wo und wie sy des bekornen múgen sovil und alsolang, unczt das dy egenanten
juden ires vorgenanten
geltes alles haubtguts und schadens
gancz und gar dovon beczaIt und gewcrt werdent. Und das
ist alles unser gútleicher
wille wir sein Iembtig ader todc.
W.ir geloben und verhalssen auch in mit unsern treun an
eins rech ten gesworen aides stat, das wir sy weder umb
haubtgut noch umb schaden gen hof, gen chamer, noch an
kein ander gcwaltig hant nicht schicken noch műen wőllcn,
nur das wir solber sv ausrichten und beczallen sullen und
wóllen mit settaner muncz als vorgeschriben
ist. Es ensol
auch noch enmag gegen dem brief dhain ander, weder verbrief, freibrief, gegenhrief, panbríef, quitbrief, totbrief noch
gcwaltbrief
nicht kraft haben an der egeschriben
judea
gutern willen und wissen an gevcrde. Und des zu warer
urk und geben wir die von Brespurg, Iur uns, unser erben
und fur alI unser nachkomcn
derselben den vorgemeIten
juden und iren erben den brief besiglten
mit derselben
unser stat anhangendem
insigl, darunder
wir uns einhellikleich und gema (i) nik leich verhinden
mit uriserm treun
alles, das varstet. stet zu halden und zu volfúren
was an
dem brief geschriben ist. Geschehen und gegeben zu Prespurg als man schreibt noch Cristi gepurt tausentvierhundert
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und darnach in dem sechs
freitag sand Lucietag.
Bevagdalt
Pozsonyvár.

hártyán,

a város

und

czwainczigistem

jare,

am

függő pecsétjével.

levt., Lad. 260-96.

sz.

58.
Pozsony 1431. Tyrman Márton pozsonyi polgár a pozsonyvárosi bíróság oltalmát veszi igénybe
Wolfelné
zsidónl)
részéről személye és vagyona ellen támasztott jogigényekkel
szemben s bíróilag állapítlatja meg ezeknek az igényeknek
jogosulatlanságát.
Ich Hanns Eylausernrokch
diezeit statrichter
zu Prespurg und der gesworen rat daselbs wir bechennen off'enlich,
das fur uns korn en ist in ofne schran, da wir sassen an dern
rechten, der erber man Martine Tyrrnan unser mitpurger
und hat sein le ib und sein gut in das recht gepoten, Da
ward erfragt, von wem er sich besarget. Do sproch er: von
der WoJlflin judin. Da ward gegeben dem vorgenanten
Martine Tyrman czu einer rech ten nach frag und urtail, er
schult dassetbig derpieten der Wolílin judin zu wissen tu en
mit unserm nachrichter.
Das hat er getari. Also an dem andern rechttag karn der obgenante Martine Tyrrnan aber fur
uns in ofne schran da wir sassen an dem rech ten mit seinem
vorsprechen,
und sein vorsprech fragt den richter: Mit urlaub, her richter, alhie kumpt fur Martine Tyrman in of'nc
schran zu dem rechten; hat die Wolfflin
judin zu dem
Martine Tyrrnan icht zu sprechen, das wil er veranlwurten
als das pilleich und recht ist und das zu wissen tu en, ward
der beweist var unser. Da fragt da der richter den vorsprechen und darnach die púrger dorumb eins rechtens. Da
ward von mund zu mund dertallet czu ainern rechten, das
Martine Tyrman salt siczczen alslang dieweil und die herren siczczen an dem rechten. Chumpt die Wolfflin judin in
der czeit und dagt zu dem Martine Tyrman, so geschech
noch clag und nach antwurt alles das ein recht ist; chumpt
sy aber nicht und clagt nicht, so ist die 'Wolfflin judin aus-
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sen beliben an allen irern rechten und Martine Tyrman ist
von der Wolfflin judin frey und Jedig umb alI zuspruch,
die sy zu dem Martine Tyrmari gehabt hat, und dieselb
Wolff'l judin sch ol auch noch nyemancz an ir stat zu dem
ohgenanten Martine Tyrrnan nach zu seinen erben hinfúr
Zll sprechen haben, wann er ganczlich von derselben Wolfl'l
judin mit dem rechten ledig worden ist.
Acta sunt hec anno domini Mo
Pozsonyvár.

ecce tricesimo primo.

levt., Prot. Act. 226.

59.
Gross-Enzersdorf
1441 június 25. Pozsony város hitelezője,
Vnger Jorig qrossenzersdorii
(alsáausztriai) polgár, arra kéri
a városbírót és tanácsot, hogy 'fizessék ki egy pozsonyi zsidóval szemben fennálló 15 font bécsi dénár összegű tartozását.
Erber und weiss lieben herren, mein wilig dinst bevort
Euer verschreiben hab ich wol vernomen, lass ich 'eu wissen,
das mir umb sölh geltschuld nicht wissentlich ist, noch kainem unger nicht schuldig pin. Auch lieben herrn ich lass eu
wissen, das ich ainern juden zu Prespurgk 15 lb Wienner
phening schuldig bin. Bitt ich eu, ir wellet dasselb gelt ausrichten van meinen wegen, datnit ich von eurer geltschuld
wegen nicht in grossor sohaden köm, wann es dem Niclas
Farster wol wissenlich ist. Geben ze Enczestarff am suntag
an sand .lohannstag anno etc. XLP)
Jorig Vnger purger ze Grossen Enczestarff.
(Kívül:) Den erbern und weissen richtter und rat der
stat zu Prespurgk meinen lioben herren d(etur).
Papíroson.

Pozsonyvár.

pecsét

nélkül.

le~t., a rendezetlen

irotok

közt,

') !.441. évben szent János napja szombatra esett. A helyes kelet
Igy: am suntag nach sand Johannstag.
6
Alonumeflta

Hungariae

Judaico.

J V.
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60.
Pozsony 1450 éu körül. A pozsonyi zsidóknak a városi kormátujhoz intézett beadványa Hutujatű János kormányzónak
a városi tanácshoz
és hozzájuk
leérleezeit
rendeleteirc
adandó városi válasz, valamint lejárt adóegyességük
meghosszabbítása
(új egyesség megkötése)
tárgyában.
Érsamen weisen sunder
genedigí herren'
Wir piten
euer genad genedichleich zu vernemen ettwas unser werbung als hernach verschriben stei, und uns darauf genedige
anburt ze tuen. Genedig herren! Von erst hab wir vernomen
wie der grosmechtig herr der grossgraf" euer Weysliait hah
geschriben von unsern wegen, desgleichen uns auch ist geschriben worden, und wir haben solich schreiben uns getan
euer genad anbracht euch wol ingedenk; was abel' eur antburt auf solich schrelben des grossen gnafen sey, dcs wiss
wir nicht. Wer unser beger, euer genad wolt uns zercheunen geben, wes wir uns hinfuer bey euern gena den solten
halten. Verstuend nu euer weishait, das wir in euerrn scherrn
und statfreytung lenger mochten gehalten werden als wir
andérs nit hofTen, so wolt wir euer genad zerchennen (geben) unser maynung als hernach ain tail verschriben siet.
Von erst als euer genad wol wais, das wir mit eu ain
aynung gemacht haben von unser las ung wegen auf ettlich
jar und zeit dy nu kurczlich ende hat als zu den yecznachstkunftigen weinachten, und wie dy besliessung begrifTen ist
') Hunyadi
János
konnúnyzó.
A beadvány
tdlút
feltétlenül
nz
1453. évelőtt
kelt. Másrészt
az 1H8 december
9-ikén
kelt 29B. sz.
regestabau
foglalt
kövclelés
záloqbnvctés ének birtoklapos
IeljegyzésébCII (Sb
76f6a) ifjú Musch fiát, Hendelt,
a hitelezőt,
Hendel jud von
Prcsspurg-nak
nevezik,
e hitelezö
tehát az lH8.
év végén még Pozsonyban
lakott.
Igya
fenti beadvány,
amely
Herrdel
elk öltözését
állítja,
lH8.
év végénél
k orábbnu nem kelhetett.
De nem kelhetett
1450. év novemberénél
későbbi
időben sem, mert a beadvány
a városi
tartozások
(és nem a "pozsonyiakéi"lI)
megfizetésének
sürgetesérül
beszél, rnely sürgetéstől
jelenleg
elállanak.
s így a beadvány
időben
megeliizi
Hunyadi
Jánosnak
azt a rcndelctét,
amellyel
elengedi
Pozsony
város
közönségének
(judex,
magisler
civium,
juratique
elves
ac tola communitas)
a város
hatósázánn
k alárendelt
zsidókkal
szemben f'cnuúlló
tartozásait
(MHJ I. 187.), vagyis
k orábba n kelt, mint
!-ti)O. év novembere.
Hunyadi
Jánosnak
a bcadvúnyban
említell
rendeletc
teh'll az 1-1-1\1. évi IMHJ 1. 18!l-18i).
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werden ist euer weyshait alswol ingedenkch. In den zeiten
hab wir euern genaden mit willen ettlich anlehen
getan
nach euer genad ervordrung,
das wir doch durch zalung
willen dismals nit melden noch vodern etc.
Aber wir geben euer gena den uber daz mer zerchennen
wie daz sich ettwas vii juden haben von hinnen zogen als
hernach benent werden. und was irer losung ist gewesen:
Von erst der alt Isserl mit 16 gulden, item der Leubman
mit 8 flor, Hem der Rendel dez Muschen sun mitt 6 fl und
der ~usch sein vater 6 flor. item der Czallel mit 3 fl, darczu
Salman der Jek lin von Odenburg aydcm mit 3 gulden, und
eltlich auch in der zeit zu solicher arrnuet in der zeit sein
chornen, das sy furbaser sovil nit haben ze geben alsdann
var ir losung ist gewesen von meniger sach wegen, dy wir
aueh euern genaden mogen weisleieh erzeln und auch selbs
wol verstet. Auf daz gcdcnk wir, ir werden sich villeicht
mer von dann ziehcn Iurbaser, das uns dann nit lieb wer
durch manigerlay sach willen, als wir eueh zerkennen werden geben und auch das als selbs wol versten mogt. Auf
das wer nu unser beger von euern genaden. uns aus euch
drey ader vier ze geben, dy euern gen,aden wol gevieln und
gewalt hicten mit uns ycczlichen ze tuen und tay (dingen .... )
auch mit uns yedcm furbaser ....
Pozsonyvár.
leui., új
beadványnak
töredéke cím

leotárt
szám
5149. Papirosra
és kelet (s pecsét) nélkü!.

írt

eredeti

61.
Buda 1451 július 4. Bodó Gergely budai várnagy megkeresi
o pozsonyi polgármestert,
hogy az ő számlájára Isa char jelenleg budai zsidónak fizessen ki huszonöt vagy több aranyforintot a pozsonyi zsidók kikiildottei előtt.
Circumspecte vir sincere nobis honorande amice noster
carissime! Ecce enim misimus unum judeum ad vos nomine
Isachar nunc commorantern
in civitate Budensi. Ideo petimus vos presentibus
diligenter.
quutinus prenotato judea
ad racionem nostrarn dare veIitis viginti quinque florenos
6*
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puri auri vel plus, si pecierit, coram specialibus judeorum
ibidem commorantibus. Aliud facere non velitis. Datum in
castro Budensi die dominico proximo post festum visitacionis Marie virginis anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo.
Gregorius Bodo eastellanus Budensis,
(Kívül:) Circumspecto viro N magistro civium de civitate Posoniensí amico nostro sincere dilecto,
Papiroson,
Pozsonyvár.

z áró
leui.,

hátnecséf

nyomaival.

új It. sz. 4294.

Bécsújhely
1458 július 4. Walstarffer
András bécsújhelyi
város- és zsidó bíró a pozsonyi polgármesterhez,
bíróhoz és
tanácshoz intézett levelében sürgeti Gmoitel István pozsonyi
polgárnak Trostl bécsújhelyi zsidóval szemben fennálló tartozásának megfizetését.
Ersamen weis en mein willig dinst bevor. Mich hat anpraerit Trostl jud hie in der Newnstat, wie im Stetfan
Gmaitel'] eur mitburger schuldig beleib, darumb er brief
und sigl hab. Nu haben unsers gnedigisten herren des Romischen keyser etc. hofmarschalch und auch Erasem Kressen pach er vormaln juderrrichter hie geschriben, daz ir mit
dern benannten Steffan Gmaitel schaff'en soltet den juden
seiner geltschuld zu entrichten, daz aber uncz her nit beschehen sey, Beger ich auch an eur weishait von llnsers
vorgenanten gnedigisten herren des keyser etc. und pitt eu
von mein wegen, ir we1t darab sein und noch ernstlich mit
dern benanten Steffan Gmaitl ernstlich schaff en, in da ran
weis-en und dartzu halten, daz er den juden seiner geltschuld entricht und unklaghafft mache, damit daz hinfúr
nicht grosser scheden und müe aufersten, und das au ch
darumb ander die euern hie und an andern stetten nicht
') V. Ö. ez adósnak
bécsújhelyi
Jakab zsidóval szemben fennálló s 1454 július 3-án kelt nem regestált és a telekkönyv
99/1b. sz.
birtoklapján
feljegyzett
tartozását.

1462 MÁRC.!.
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aufgehalten werden. Und lat mich daru mb eur verschriben
antwort wissen, Geben in der Newnstnt an sand VIrcichslag
anno ele. LVIn o.
Andre Walstartfer stat und judenrichter in der Neunsta t.
(Kívül:) Den érsamen und weisen burgermaister richter
und dem rat der stat Prespurg mein gu len freuriden und
gonnern.
Papiroson,
Pozsonyvár.

záró
leot,

hátpecséttel.
jelzet

nélkü/.

63.
Duda 1462 március 1. Kaaz Mihály budai zsidóbíró és hurmincados megkeresi a pozsonyi bírót és tanácsot, hogy a
nekik küldött királyi parancs értelmében is gondoskodjanak
arról, hogy Bernát özvegye
pozsonyi
lakosnő
megfizesse
annak a háznak a vételárát, amelyet (hitelbe) vásárolt Missel
budai zsidótól és Jakab pozsonyi zsidóelőljárótói.
Providi et circumspecti
viri, domini et arnici nobis
sincere honorandi, salutem et omnis honi conlinuum incrementuml Scituri, quod nos juxta libertales et consuetudines
vestras in tricesimís hic in civitate Budensi de rebus vestris
exigi solitis, vobis in omnibus, uti levius potuimus, recipi
fecimus et adhuc faciemus imposterum. Ideo scire damus
eisdem vestris dominacionibus, quod hijs proximis dicbus
quidam duo judei, videlicet Missel judeus (in civitate) Budensí comrnorans et Jacobus magister judeorum in civitate
Posoniensi commorans, improperaverunt domino nostro regi
super eo, quod ip si cuidam domine reliete videlicel eondam
Pernhardi in ipsa civitate Posoniensí commoraubi quandam
dornum pro eerto preelo vendidissent, de cuius precio ipsi ••
judeis usquernodo minime satisfecisset, super quibus eciam
ipsis veslris dominacionibus et amicijs Iiteras preceptoriales
regales apportaverunt. Ergo petimus easderu véstras dominaciones el amiolelas serie presencium, quatenus juxta prefatas domini nostri regis literas preceptoriales prefatis judeis
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ex parte ipsius domine relicte condám Pernhardj de precic
ipsius domus plenoriarn
et omnimodam
satisfaccioncm
impendi et exhibere ('1) faciatis. Alioquin cornmissum est
nobis per dom.inum nostrum regern et dominum palatinum,
quod si secus feceritis, nos per detenciones et occupaciones
rerum et bonorum
vestrorum
eisderu judeis satisfacere
debeamus. Datum Eude predicta feria secunda proxima
post festum beati Mathie ap li anno etc. sexagesimosecundo,
Michael Kaaz de Buda, judex judeorum et tricesimator
Budcrisis in persona regie maiestatis, ves ter in omnibus.
(K íviil:) Providis et circumspectis viris judi ci et jurafis
civibus civitatis Posoniensis, domin is et arnics nobis honorandis.
Papiroson,
POZSOn!lvár.

záró
leut.,

hátpecsét
jelzet

nyomáva\.
nélkül.

64.
Buda 1475 október 12. Mátyás király megparancsolja
Balázs:
pozsonyi uárruupjnak: és Scharrach Burkhard
pozsonyi királyi vámszedőnek,
hogy hajtsák végre a királunak:
azt fl'
rendeletét,
amellyel Sommer bognárnak és feleségének
elengedte zsidótartozásaikat
és azok kamoiait, valamint oissznadatta adósoknak házukat, amelyet a zsidó hitelezők kielégítése végett már elvesztettek.
(Mathias) dei gracia rex Hungarie, Bohemie etc. Nohiles fideles nobis sincere dilecti! Quia nos miserti huius
paupercule mulier is et nihilominus puerorum ipsius, qui
iam ad extremam paupertatem devenerunt, eidern mulieri
ac marito suo Sumrner pynnter vocato omnem usurarn
necnon et capitalern pecuniam, pro quibus domus ipsorum
iudeis nosfris Posoniensibus iam de facto eonflscata Iuerat,
dc bcnignitate nostra regali relaxamu.s, et quamquam nos
hic oculatum Méndel iudeo commisimus, ut litteras suas
super hac nostra libertacione ad ipsos iudeos daret, quas
tandem non sine rnolestia sua dedit, unde suspicamur aliquantulum, ne ipse litLere dicti Mendel ipsis domine et con-
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sequenter rnarito et pueris suis magis preiudicio
quam
utilitati forent. Mandamus
fideli ta ti vestre harum serie
firmiter aliud habere nolentes, quatenus id quod semel in
facto dicte paupercule mulieris et mari ti ac puererum ipsorum de gracia nostra fecimus observare facere per dictos
judeos faciatis, ne ulterius eundem pauperculam pro hac
ad nos recurrere sinatis, quoniam hec est omnimoda voluntas nostra, aliud nulla ten us facturi. Datum Bude feria
quinta proxima ante festum beati Colomanni martiris anno
domiru etc. LXXVto, regnorum nostrarum anno Hurigaric
etc . .xVIIIo, Bohemie vero septirno.
(Kiuűli) Nobilibus Blasio castellano castri nostri PDsoniensis ac Purkhardo Scharrach exactori vectigalis sacre
corone in civitate nostra Posoniensi constituto, fidelibus
nobis di1ectis.
Papiroson,
Pozsonyvár.

a kirány
leot.,

Sb:

záropecsétjével.
liozzúí

űzue a IOOd. sz. ház

birtoklapjálicz,

65.
Buda 1481 december 19. Buda város birája és tanácsa megkeresi Pozsony város bíráját és tanácsát,
hogy zsidónak
nevezett Mihályt (vagyis
Mihály kikeresztelkedett
zsidát),
pozsonyi polgárt, aki Márton zsemlyeárus
budai polgár feleségétől, Borbálától húsz aranyforint
értékű aprópénzt avval
az ígérettel vett kölcsön, hogy ezért húsz oratujiorintot
fog
fizetni, idézze maga elé és szolitsa fel tartozásának
megfizetésére, s ha ezt megtagadja vagy erre nem képes, vesse
börtönbe addig, amig a tartozás összegét teljesen meg nem
fizeti.
Prudentes ac circumspecti viri arnici fautoresque nobis
sincere honorandit Cum enim non parva displicencia bonesta
domina Barbara
consors Martini venditoris semeJlarum
concivis nostri nobis exposuit, quomodo quidarn Michael
alias judeus nunc vero concivis vester in festo sancti Nicolai
proxime elapso (1481 december 6.), quo nundine in civitate
Pesthir-nsi nobis convicina celebrantur, monetam pro florenis
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auri viginti verbis blendicicsis et mellibeis, que non ipsius
concivis nostre propria, sed cuiusdám Johannis Frannk dicti
concivis nostri fuisset, accomodasset tali modo, ut ipse
memoratus Michael florenos auri puri viginti pro eadem
rnoneta ipsi domine Barbare dare et assignare debuisset.
Et cum sepissirne aput nos consuetudine ex inducta concives
nostri pro cambiendo florenorum monetam
venditoribus
semellarum et aliis dare consuetí sunt, ob id ne ipsa domina
Barbara antedicta tam grave dampnum paciatur, requirimus, hortantur et petimus dominaciones
véstras instanter.
quatinus ipsurn Michaelem coricivern vestrum supratactum
in vestri presenciam accersiendo ad satisfactionern plenaria III
eorundern viginti florenorum iií continuo coartare velitis.
Quod si facere non posset, nollet aut non curaret, extunc
persona sua delenta vinculis vestré civitatis mancipare ct
tamdiu in eiselem ten ere curetis, quousque eosdem florenos
viginti in specie ad manus vestras deposuerit, ut idem huiusmodi delusionum materys postpositis ad cor revertens se
meri tam videatur reportasse penam. Cuius vicissitudincm
et nos vestratibus tempore oongruo curabimus rependere.
Datum Bude feria quarta proxima ante fest um beati Thome
apostoli anno domini etc. octogesimoprimo.
Judex

juratique cives civitatis
Budensis.

(Kívül:) Prudentibus
ac circumspectis viris judici juratisque civibus civitatis Posoniensis amicis et fautoribus
sincere honorandis.')
Pozsorujoár, levt., új ll. sz. 4874.

1) E levél hátlapjának
üresen maradt részét a városi Jegyző emlékeztető Ieljegyzésére,
illetve feljegyz-és fogalmazására
használta
fel:
Item Erhardt
Ebmer hat einbekannt,
das der NicJas Gruenbalt drei.i
kinder

hab

gelassen...

(stb.).
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66.
Pozsony 1.i98 július 2. Tamás péknek és neje, Margitnak
közös végrendelete,
amelyben
pénzköveteléseik
és tartozásaik [elsorolásánál
elismerik Gddl (pozsonyi) zsidóval szemben fennálló 26 forint összegű tartozásukat.
Hie ist verrnekht und geordent das geschéíf't und leczter
wille, so der ersarn Thoman pekch und Murgaretha
sein
hausf'rau von den guetern ·in von got verlihn und bede tail
in gutn willn und ainigkait, auch von den genadn gots bei
gesunlm leib und mit wolbcduchtn
mut gclan habn, das
sei ir beder gannczer entlicher wille und worl in aller der
mass und weise wie hernach geschribn stet.
Vermerkcht

die geltschuíd.

Item dem Gádl judn bin ich schuldig wordn 26 gulden
munss, die er mir zuainzigk gelihen hat und an schadn
biB auf den nagstkunfftigen sand Mertentag nach datum
des briefs (1493. november 11). Auch hat rnir derselb jud
und meiner hausfraun geredt, er welle sőlh geltschuld auch
zuainzigk von mir nemen in massen wie er rnir die gelihen hat.
III

Und zu krefftn meines letztn willn also beschehn hab
ich obemelter Thoman pekch mit vleiss gebetn die ersamen
weisen 'hern Thoman Behem diezeit gesworner burger des
ra ts und Hannsen Piberger mitburger, daB ir yeder sein
bedtscheid zu gezeugnuB meines letzten willn auf den brief
gedrukcht hat doch in und irn erbn an schadn. Dátum in
festo visítacienis Marie virginis anno domini etc. LXXXXlIIo.
Papiroson,

Pozsonyvár.

pecsétek

hiányzanak.

leot., Lad. 23-22.

sz.
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67.
Verőce 1495 január 31. ll. Ulászló királijnak
Po::sony vóros
bírájához
és tanácsáho:
intézett rendelete
Rusa zsidónö,
Metulel pozsonyi zsidó előljáró nővérének kézizálogra
adott
pénzkö[csöne
behajtása
ügyében.
Comrnissio propria dom ini regis.
Wladislaus dei gracia rex Hungarie et Bohemie etc
fidelibus nostris prudentibus
et circumspecfis
judici ct
jurafis civibus civitatis nostre Posoniensis salutem et graciarn. Exponitur maiestuti nostre in persona provide Rusa
judee, sororis Mendel prefccti judeorum riostrorum in illa
civitate nosira Posoniensi commorantis, qualiter superioribus
his ann.is ipsa exponens cuidam subdito nostro cer tam summam pecunie ad certum pignus mutuo dedisset atque res
huiusrnodi impignoratas
honeste domine relicte condam
Bwk ardi Scharer causa tucioris conservacionis et hac lege
ac condicione, ut ipsa domina relicta dum et quandocunque
per prefutam judearn fuerit requisita, vel Pígnus huiusmodi
vel dictam summarn pecunie modo premisso
mutuatarn
eidein judee reddere et restituere deberet, nunc autern ipsa
domina relicta neque summam huiscemodi neque res impignoratas ad sopissimas suas requisiciones hac ten us reddere et restiluere curasset, et nec eciam de presenti in
preiudicium eiusdem exponentis et dampnum valdemagnum.
Et quia iusticia unicuique quod suum est rcddi iubel, mandamus idcirco fidelitati vestre harurn serie firmissime, qtlJUlinus acceptis presentibus ct rebus prernisso modo se habentibus eidem judee exponenti
vel prescriptarn
summam
pecunie vel res impignoratas per prefatam dominam relleturu
integraliter et absque aliqualí defectu reddi el restitui facere
modis omnibus debeatis' ct teneamini
auctoritute
nostra
prcsentibus vobis in hac parte attributa et iusticia mediaute.
sccus non faciuri, prcsentibus perlectis exhibenti restitutis.
Dátum in oppido Wercwczc sabbato proximo ante purificaelonis beatissime Marie virginis anno domini millesimo
quadringentesirno
nonagesimo quinto.
Papiros.
alul táillesztctt
pecséttel,
Po z sorujuúr,
leui., ú] ll. sz. 4975.
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68.
Buda 1501 április 6. Bornemisza
János királyi kincstartó
királyi parancsra felhívja
Pozsony
város bíráját, polgármesterét és tanácsát, hogy haladéktalanul
hajtassák be azt
az adót, amelyet Mendel Jakab zsidó előljáró a pozsonyi
zsidokra
vetett ki és azt fizettessék Mendel embere kezéhez.
Prudentes et circumspecti amici honorandi! Rogamus
vos et nihiIominus de mandato serenissimi domini nostri
regis vobis harum serie committimus, quatinus acceptis
presentibus iIIam taxam, quam Jacobus MendeI prefectus
judeorum ad judeos in illa civitate Posoniensi cornmorantes
imposuit, exigifacere et ad manus hominum ipsius Mendel
per ipsum ad hoc deputatorum assignari facere, ipsosque
judeos ad exolucionem huiusmodi taxe cum consuetis gravaminibus astringere debeatis, ut huiusmodi taxa cicius regic
maiestati valeat administrari. AIiud nulla racione faciatis.
Daturu Bude feria secunda proxima post dominicarn palmarum anno domini etc. quingentesimo primo.
Johannes Bornemissa
regius thesaurarius
(Kívül:) Prudentibus et circumspectis judici et magistrocivium juratisque civibus civitatis Posoniensis amicis
nobis dilectis,
Papiroson,

lekopott

Pozsonyvár.

leut.,

záró

hátpecséttel.

rendezetlen

levelek.

69.
Buda 1503 június 21. Ujlaki Lőrincz (szerémi) herceg hivatkozással
az esztergomi
bíboros-érseknek
hasonló tárgyú
levelére, kéri a pozsonyi bírót, tanácsot és a város egész
közönségét,
hogy tekintsen el a pozsonyi zsidóságot új és
szokatlan módon megterhelő szabályzat hozatalátóI.
Prudentes ac circumspecti viri, amici nobis honorandi.
Intelleximus "OS ad miseros judeos istic in vestri medio
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degentes velle quandarn novarn et inusitatam legern ordinare et ponere, pro qua re eciam reverendissimus dominucardinalis Strigoniensis etc ad vos scripsit, petentes vos,
ne ipsos iudeos huiusmodi nova lege oneraretis. Quare et
nos vos tanquam honos amieos nostros harum serie rogamus
aperirne, quatenus
dicti dom ini cardinalis
Strigoniensis
etc. ob respectum et nostri eciam contemplacione
dictos
miseros judeos pref'ate nove legis ordinacione et imposicionc
ne impediatis, sed eosdem in antiquis juribus et consuetudinibus ipsorum dimittatis ct conservetis. QU9d nos vobis
cum prenotato domino cardinale Strigonicnsi etc. dum se
tempora exhibuerint,
vicissitudinaria
amicicia refundere
studebimus.
Datum Bude feria quarta inter octavas festi
sacratissimi corporis Xpi anno nati vitat is eiusdem rnillesimo quingentesimo terelo.
Laureneius

dux de Wylak

etc.

(Kluűl:)
Prudentibus ac circumspectis VIrIS judici juratis ceterisque civibus et inhabitatoribus civitatis Posoniensis amicis nobis honorandis.
Papíroson.
Pozsotujuár.

elveszett

zár6 hátpecséttel.

leot., Lad. 20. sz. nélkül.

70.
Buda 1503 június 22. Bornemisza János királyi kincstartó
megkeresi
Pozsony város hatóságát
és közönségét,
hogy
véglegesen intézzék el egy.etértésben a hozzájuk utazJ Mendel Jakab országos zsidóelőljáróval
a közöttük és a pozsonyi zsidók között felmerült vitás ügyeket és viszályokat.
Prudentes et circumspecti arnici dilectil Rogamus vos
presentibus diligenter, et nichilominus eciam de voluntate
et mandato serenissimi domini nostri regis harum serie
requirirnus, quatínus causas et differencias inter vos et ceteros eciam homines universos de districtu Posoniensi pertinentes ab una atque judeos ibidem in illa civitate Posoniensi commorantes iam pridem motas et vertentes. que
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coram regia maiestate ecíarn iam non semel conrnote et
concusse sunt, pro quarum revisione el finali concordacione
providus Jacobus judeus Mendel prefectus
universorum
judeorum huius regni Hungarie cum literis regie maiestatis
et eciam regina lis necnon et certorum precipuorum dominorurn ad vos est profecturus, de quibus rem clariori modo
intelligefis. ita et taliter cum ipso Mendel concordare decidere que ac modis omnibus flnali decisione ponere velitis,
ut amplius pro huiusrnodi diff'erenciis quisquam vestrórum
conqueri vel maiestatem suam impedire vel molestare presumat. Quoniam Mendel prefatus omnino in illum finem
nunc ad vos et in illarn civitalem ivit, ut huiusmodi causas
sinistras et differencias apud vos et una vobiscum decidat
et de iIIis bonomodo concludat, ut decetero nec vos aut alii
christiani, hoc est sirnplices rustici, nec quoque ipsi judei
qui tanquam tempore necessitatis sunt sicut thavemici sue
regie maiestatis, quoquomodo impediantur vel 'molestentur,
sed quod omnino justicia mediante in omni parte procedendum sit. Concordetis igitur cum ipso Mendel quo meliori modo scitis; quoniam alioquin regia rnaiestas commisit ad Arnbrosium Sarkan comitem Posoniensern, ut ipse
in utraque parte judicium et bonarn revisionem administret
atque faciat fieri. Aliud igitur iterum rogamus ne faciatis,
ne de cetero ad hec curam et expensas faciatis, Datum Bude
feria quinta proxima post festum sacratissirni corporis Xpi
1503.
Johannes Bornemyza regius thesaurarius
etc,
(Kívül:) Prudentibu.s et circumspectis judici et juratis
ceterisque civibus civitatis Posoniensis amicis nobis dilectis.
Papiroson,

levált

Pozsonyvár.

leut.,

záró

hátpecséttel.

új ll. sz. 5190.
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71.
Pozsony 1508 ttuuus 17. Dávid zsidó neje és Pachenlaibet
János megegyeznek
a pozsonyi városbíró előtt egymással
a zsidónő követelésének
uisszafizetése
ügyében.
Hem Dauid judin und Hanns Pachanlaybel send fuer
mich chornan dyzeit als fuer ein statrichter und haben sich
far mein geaint von wegen sehuld 3 fl, die der Pachanlaybel sehuldig zu tuenn ist und peezallen sehol auf drey tag
an allen gesuech: den ersten tag zu sand Laurenezentag
(1508 augusztus 10.) sehol der Pachanlaybel
niderlegen
1 fl naxtkehunfftig, den andern tag zu sand Michelslag in
der lessen (1508 szeptember 29.) sehol er niderlegen mer
1 fl und zu dern naxtkehunfftigen
mitfassten (1509 március 14.) mer 1 fl, und sehol sten an allen schaden, Ob ab er
der Hans Paehanlaytbel dy tag nit hiellt, so sehol er hinfuer der iudin den gesuech und haupLguet miteinander peczallen. Und der sprueh ist gesehehen des mitiehen naeh
Pangraci anno domini M Vc und 8 im.
(Egykorú
hozzálűzési)
Hem von dem ist mier David
judin sehuldig 1fz fl.
Hem der Pachanlaybel hot erlegt 1 fl zu Laurenezentag dy erst werung der iudin.
Hem mer hat er erlegt 1 fl an sand Miehelstag dy
arrder werung.
Pozsonyvár. levt.: Egyszerű papírlap jelzet és pecsét nélkül, úgy
látszik,
egy később kötésekre
felhasznált
városi ítéletk őnyvnek
egy
lapja, amelyre feljegyezték
fenti egyességen kivül az 1508 július 26-án
kelt egyességet is.

72.
Pozsony 1508 július 26. A pozsonyi városbíró előtt Moiscs
zsidó neje egyességet köt Wagner Merttel és nejével kiinctelése uisszafizetése
ügyében.
Hem Moises judin und Mert Wagnar und sein hausfrau
scnd fuer mieh kchornen an sand Annatag und haben sich
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miteinander vertragen von wegen eines gulden der an ist
gestanden lenger den ein iar, darumb dy judin phant gehapt hot und dem Wagnar und der hausfraun dy phant
ausgegeben hot noch sellichen versprechen, das der Wagnar
und sein hausfrau getan hat: sehol erlegen zu sand Laurenezentag naxtkchunfftig
(1508 augusztus 10.) 6 B 5 und
darnach
zu sand
Partholmestag
nax.tkchunfftig
(1508
augusztus 24.) mer 6 B 5, und stet alles an sohaden. So aber
solches nít geschach, würd dy iudin ier hatu) pguet und
gesueeh fadem wie recht ist, wywol sy dy phant hinausgeben hot.')

73.
Komárom
1510 augusztus 25. Batthyan
Benedek
királyi
kincsiartá
megkeresi a pozsonyi
bírót, polgármestert
és
tanácsot, hogy Metidel Jakab budai zsidóelőljáró
emberének kérésére hajtsák be a pozsonyi zsidóknak adó- s egyéb
tartozásait.
Prudentes et circumspecti
amici nobis dilecti ! Dicit
nobis Jacobus Mendel prefectus judeorum de Buda, quod
essent nonnulli judei istic in Posonio, qui nondum taxam
regiam super eosdern impositam solvissent, et alii certi dehitores ipsius, quos modo abinde recessuros intelligit. Rogamus ergo vos et nichilominus
regia in persona vobis
harurn serie committimus. quatinus dum et qu.ando homo
ipsius Jacobi Mendel previa racione vos requisitos fecerit,
extunc taxam huiusmodiet
eciam omnia debita sua ab
i1Iis judeis, quos vobis duxerit nominandos,
amministrari
f~cere et sibi ornnimodarn sutisf'accionern impendi facere
modis omnibus velitís et debeatis et intereá tales judeos
ahinde exire ne permitatis, donec restituerint
omnia premissa, quibus tenentur sibi. Aliud non facturi Valéte. Ex
') Ugyanazon
a papírlapon,
mint az 1508 május ,17-ikén a pozsonyi városbíró
elött kötött egyesség, amelynek szövege alapján állapítotlam
meg fenti feljegyzés
évszárnát
és a határozatot
hozó személyiséget.
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Komarom die dominico
tholornei apostoli 1510.

proximo

post festum

Benedictus de Batthyan thezaurarius

beati Bar-

regius etc.

(Kívül:) Prudentibus et circumspectis magistro
judicique et jurati.s elvibus civitatis Posoniensis
nobis dilectis,
Papiroson,
Pozsotujuár,

levált

záró

civium
amicis

hátpecséttel.

leut., ú] It. st. 5267.

74.
Buda 1511 március 24. Perényi Imre nádor és királyi helytartó, akinek elmondotta Mendel Jakab zsidóelőljáró,
hogy
Pozsonyban
az ottani zsidókat régi szabadalmaik
megsértésével eltiltották új ruhák árusitásátál,
megkeresi a pozsonyi
polgármestert,
bírót és tanácsot, hogy a királynak Magyarországba való oisszatéréséiq
oltalmukba
vegyék a zsidókat
és Orozlán és Nazly pozsonyi zsidó bíráknak seqédlcezzenek
különösen
a királyi zsidóadó behajtásánál.
Prudentes et circumspecti
nobis dilectil Dicit nobis
circumspectus judeus Jacobus Mendel judeorum pref'ectus,
qualiter vos universos judeos in illa civitate Posoniensi a
vendicione novarum vestium prohibuissetis,
que contra
ipsorum antiquam libertatem foret. Cum autem nos a regia
maiestate informacionem
habeamus. ut eosdem in suis
justis juribus manutenere et protegere debeamus, requirimus propterea vos et hortamur diligenter, quatinus u·squc
felicem dicte régie maiestatis domini nostri gracíosissimi in
hoc ipsum regnum Hungarie regressum seu vestrurn ~uc
Budarn descensum ne ipsos judeos quoquemodo impedire
vel molestare, quinpocius eosdern nostri in persona defendere tuerique et protegere, et insuper judeis Orozlan et
Nazly dictis judicibus judeorum in dicta civitate Posoniensi
residentibus in omnibus justis rebus et precipue in exaccione taxe regie maiestatis, que ex mandato sue maiestatis per nos ad eosdem imposita est, omni auxilio adesse
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velitis nostri conternplacione. Ex Buda feria secunda post
dominicam oculi anno dom ini 1.5.1.1.
Emericus de Peren comes et palatinus ac regio maiestatis locumtenens etc.
Prudentibus et circumspectis magistro civium
et juratis CiVIDUS civitatis Posoniensis nobis di-

(Kioill.}

ac judici
lectis.

Papiroson,
Pozsorujoár,

levált záró
hátpecsétteJ.
l eut., új It. sz. 5281.

75.
Buda 1511 április 14. Perényi Imre nádor és királyi
tartó {elszólítja Foijtli Frigyes pozsonyi polgármestert,
vegye hathatós oltalmába az ottani zsidókat.

helyhogy

Prudens ac circumspeetc nobis dilecte, Quamvis nos
superioribus diebus tibi, ac judici et juratis elvibus istius
civitatis Posoniensis per literas nostras commiseramus, ut
judeos in ista civitate Posoniensi commorantes quovismodo
impedire, moJestareque facere non debeatis, tamen prout
nunc ex querela pro parte et in persenis eorundem judeorum nobis oblata accepimus, nonnulli
forent in medio
vestri, qui videlicet nedum eosdern judeos diversis impedimentis afficere cessassent, verum eciam ad eosde.m quasdam
innovaciones ordinare imponereque et eos perturbare nitterentur, ob quod ispi non nulla dampna in rebus et person is
ipsorum paterentur. Et quia nos, qui in presenti absencia
regie Maiestatis in person a eiusdem presidemus, nostri interest off'icij, prout eciam ab ipsa Maiestate regia domino
nostro habemus in mandatis, ut eosdem judeos contra
quoslibet illegitimos impetitores in juribus ipsorum defendere et indempniter
manutenere
debeamus:
Pro eo te
harum ser.ie requirimus diligenter. ac in person a et auctoritate regia, qua fungimur, tibi firmiter precipiendo oommittimus et mandarnus, quatenus acceptis presentibus et
premissis suomodo se habendo. universis judici ac jurafis
ceterisque civibus et cuiusvis status et condicionis hominibus dicte civitatis Posoniensis committere debeas eosdemMOllumenla

Hungariae

Judaica.

IV.

7
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que prohibeas, ut iidem eosdem judeos a modo imposterum
in personis aut rebus ipsorum indebite impedire, molestare,
aut quovismodo dampniflcare aliquasque innovaciones ad
eos ordinare seu imponere nulla racione presumant- nec
sint ausi rnodo aliquali. Tuque presertim eos contra quoslibet defendere cures, id quod nos a te bono recipere possimus animo. Ex Buda, feria secunda proxima post dominicam ramispalmarum
anno domini miIIesimo quingentesimo undecimo.
Emericus de Peren comes et palatinus ac regis Maiestatis locumtenens etc.
(Kívül:)
Prudenti
ac circumspecti Friderico
magistro civium civitatis Posoniensis nobis dilecto.
Papiroson,

levált

PozsonyvárNi

záró

Foyth

hátpecséttel.

Ieot., Lad, 20. sz. nélkül.

76.
(Buda) 1511 április 24. körül.
A szabad királyi városok
Il. Ulászló király
elé terjesztett panasziratának
a zsidók
árukereskedeltnére
és a zsidó jel viselésének
elhagyására
vonatkozó
pontja.
maiestuti

Anno 1 5 1 1 articuli liberarum civitatum
regie circa testum beati Georgii et post porrecti.

Sacra maiestas domine graciosissime! Fideles et subditi maiestatis vestre electi seniores liberarum civitatum in
eorum ac aliorum incolarum earundem (persona) maiestati
vestr« querulose
exponunt
oppressiones
earum
in eo
videlicet.. ..1)
') A zsidókra

vonatkozó

panasz

előtt felhozzák,

hogy nem veszik

figyelembe vámmemességüket,
de külőnböző
vásárokon
másban és vámfizetés kikényszerítésében
van részük, -

súlyos elnyotovábbá, hogy

a városi ingatlanok
iránti perekben
egyesek
(jelesül
az esztergomi
káptalan
az esztergomi
érsek ellen az érsek budai palotája
iránti perében) az egyházi bíróságokhoz,
még II római kúriához
is fordulnak,
- s továbbá, hogy idegen kereskedők
és vásárlátogatók
(forenses) az
árulerakási
helyeken
kívűl is üzérkednek.
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Hem judei olim temporum nullam mercaturarn ausi
facere, sed tantummodo usura congrua contenti fuerunt.
nunc autem, serenissime rex, ipsi judei asueti sunt in omnibus rebus venalibus. etiam que ad mechanicos pertinent,
mercaturam exercere, in plateis ipsorum portas enstodiendo
more christianorum tenent, et de his non contenti ad singulas nundinas in ambitu huius regni currunt et ibidern
mercantias faci unt abstrahendo per hoc christianis et omnibus illis qui cum mercaturis vivere sollent quottidianum
alimenturn, Et quia idem judei per disposicionem et ordinationern antiquissimorum regum signa sive caputia deferre
solebant, nunc autem abiectis ilIis more christianorum vestimentis utuntur, sic quod judeus a christiano et christianus a judea non cognoscitur in scandalum et dedecus totius
christiane religionis, supplicarit eapropter omnes libere civitates maiestati vestre, ut maiestas vestra consentiat ex sua
regia clementia, quod judei non faci ant mercantias, sed de
congrua usura sint contenti, et quod aliquod signum in
vestimentis ipsorum deferre coguntur .... 2)
Papiros,
Pozsonyvár.

egykorú

másolatnak

leot.,

látszik,

pecsét

nélkül.

új It. sz. 5283.

77.
Buda 1512 június
keresi a pozsonyi

16. Herendi

Miklós királyi kincstartó

bírót és tanácsot,

hogy legyenek

meg-

segítségére

Mendet Jakab zsidóelőljáró
emberének
a magyarországi
zsidókra kivetetett rendkioiili királyi adó behajtásánál.
') Ezt követik a következö
panaszok:
a városok kereskedői
és
más üzletemberei
(negotiatores)
már egy mértföldnyire
a városokon
kívül gonosztevők támadásainak
varinak kitéve, kérnek ezért intézkedést a módfelett elszaporodott
gonosztevők ellen, - továbbá: a városi
polgárokat
idegen bíróságok elé idézik rendes (városi) bfróságuk megkerülésével, - továbbá: egyes földesurak
és azok tiszttartói megakadályozzák jobbágyaikat
abban, hogya
szabad városokba heköltőzhessenek, - s végül: a magyar-lengyel
kereskedelmi
forgalom új, tilos és
szokatlan utakra terelődött a felsőmagyarországi
városok nagy kárára.

7*
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Prudentes et circumspecti
amici nobis honorandi ! VoIumus vos non latere, quoniam serenissimus
dominus noster rex ad universos judeos in hoc regno Hungarie existentes certam summam
pecunde pro taxa extraordinaria imposuít, pro cuiusquidem
taxe exaccione
Jacob
Mendel
prefectus judeorum
ad judeos istius civitatis Posoniensis
misit et deputavit hunc horninem suum presencium scilicet
ostensorern. Rogamus igitur vos et nichilominus de mandato
regáe maiestatis requirimus,
quatinus visis presentibus
homini prescripti Jacob Mendel prefecti judeorum in exigenda
illa summa pecuniarurn,
quam ad judeos dicte civitatis
vestre imposuerit,
auxilio et juvamine
adesse, eosdemque
judeos ad solucionem huiusmodi
summe omnino artare et
conpellere velitis ct debeatis, Aliud non facturi ; presentes
vero pro vestra poteritis expedicione reservare. Datum Eude
feria quarta proxirna post festum beatorum Viti et Modesti
martirum anno 1512.
Nicolaus

dc Herend

thezaurarius

regius etc.

(Kívül:) Prudentibus et circumspectis
judici et juratis
ceterisque civibus civitatis Posoniensis amicis nobis honorandis.
Papiroson,
Pozsonyvár.

levált
leot.,

záró

hátpecséttel.

új [cl zés 5308. sz.

78.
Pozsony
1519 szeptember
17. Sch/omo
Mordocnay
fi«,
kántor és Ascher Schmoyl fia templomszolga
tanuskodnck
amellett, hogy előttük kijelentette
Mosche Benjamin
fia,
hogy köteles mitiden a város által kioetett adóját Lebl kezeihez szolqáltatni.
Wir die unnten gesiglt sein, bek henncn und sein
gen zu allen dy da sehen disen brif und dy wesiglung
ten, das ist khumen fur unns Mosche des Wingumin
(und) hat gesprochen: seyt es auf mich zeugen, das ich
schuldig zu geben in des Lebl hannd alle steuer und

zeuunsun
pin
gab,
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die auf mich werden geborfTell und geraichen was sich
gepurdt alls auf ain inboner zu Prespurg zu aller zeyt so
man aufhebt steuer ader gab, wis auf 14 tag var unseren
faschang nagstkhunftig (1520 január 21 vagy február 24).
Ich soll auch mich ader mein guet nicht weschirrnen mit
judischen noch kristen rech ten noch mit khain gbalt noch
herrschafft von kristen in kainer gestalt. sunnder ich will
sein willig zu geben zu seiner hannd ader zu hannden dy
da khumen von sein wegen obgemellter steuer wis auf obgemelte zeyt an alle list und geferd. Und all das oben geschriben ist geschehen fUT unns heut amb freitag 21 tag
in manad Tischrj 280 jar nach unnser zal,'] alhie zu Prespurg haben wirs geschriben und gesiglt.
Schlomo des Mordochay sun, sannkhmayster
Ascher des Schmoyl sun mcsner alhie.
Papíroson.

pecsét

nélkül

(egykorú

Pozsonyvár leut., lad. 26a-145a.

egyszerű

másolat).

sz.

79.
Buda 1520 december 29!) Báthory István nádor megkeresi
a pozsonyi polgármestert
és a városbírót, hogy védelmezzék
meg a pozsonyi zsidókat mitulennemű támadóik ellen s továbbá, hogy segédkezzenek
Meadel Jakab zsidóprefektus
emberének az úi-esztendei királyi adó tninél gyorsabb behajtásánál.
Prudentes ac circumspecti arnici nobis dilectil Quia
regi:a maiestati domini nostri clementissimi commisit nobis
1) Ez a nap

szornbatra

esett, v. Ö. a kelet megfejtésére
Knauz:
11. és52. §. 568. s kk. ll. Az évszámban
csakúgy
mint gyakran
a középkori
keresztény
időszámítás
szerinti
kcltezésekuél
is, elhagyták
az czres szúmot. A teljes évszám 5280.

Kartan (1876) 53. §. 574. skk.

0) Nem egészen bizonyos, hogy 15HJ. vagy lö2(). évre teendő a
lCH~1 kelte. Valószínű azonban,
hogy ez a levél Búthory
István
1;;20
december N-·én kelt levelének folytatása,
v. Ö. MH!. 1. 306-307.
Az
évkezdetre
nézve v. Ö. Knau z . Kortan
C. i. m. 32. §., kűlönösen
98.
lapon.
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per Iiteras suas preceptorias, ut nos univer.sitatem judeorum
ubique in hoc regno commorancium in jpsorum justis juribus contra quoslibet eorum impetitores defendere deberemus, quos ut accepimus in plerisque rebus et negocys istic
nonnullis Xpianis diversimodo turbari atque molestari permitteretis, ideo requirimus et hortamur vos, quatinus dictos
judeos in ipsorum justís jurihus nemini opprimi permiltatis,
Ham regia maiestas et nos post suam maiestatem non paciemur indigne eos opprimi permittere. Preterea voluntas
est regie maiestatis, ut taxa ista novi anni de medio ipsorum
judeorum quantoeius exigalur ubique obhoc vos quoque
eosdem judeos Posonienses ad solueionern eiusdem ta xe ad
manus hominis et familiaris prov:idi Jacobi Mendel prefecti
judeorum fiendam artarc et compellere debeatis, neminí
ipsorum in parte parcendo. Secus non facturi. Ex Buda in
festo beati Thome presulis et marliris anno 1520.
Stef'anus de Bathor palatinus et comes etc.
(Kívül:) Prudentibus et circumspectis magistrocivium
et judici civitatis Posoniensis amicis nobis dilectis,
Papiroson,
Poz somjuár,

elveszett
leut.,

záró

hátpecséltel.

új It. sz. 54·01.

80.
Buda 1521 április 4. György pécsi püspök megkeresi a pozsonyi polgármestert
és a városbírót, hogy a pozsonyi zsidókat hajtsák
Mendel Jakab zsidóelőljáró
hatalma
alá és
védjék meg őket igazságtalan
támadások
ellen.
Prudentes et circumspecti domini et arnici nobis honorandi! Quia providus Mendel prefectus judeorum rogavit
no.s, ut literas nostras ad amicicias vestras daremus, rogamus easdem, velint judeos illos, qui in ista sunt civitate
Posoniensi, sub potestate ipsius Mendel prefecti judeorum
habere commendatos, ipsosque protegere ab iniustis eorum
persecutoribus et molestatoribus.
Facient amicicie vestre
rem in hoc dignam equitati el nobis gratam. Quos bene
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valere optarnus. Ex Buda feria quinta
pasce anno 1521.
Georgius episcopus

proxima

post festum

ecclesie Quinqueecclesiensis

etc.

(K ívül:) Prudentibus et circumspectis
magistrociviu m
ac judici civitatis Posoniensis dominis et amicis honorandis.
Papiroson,
Po zsomjoúr,

reányomott
leut.,

zár6

új je/zés

hátpecséttel.
5430.

sz.

81.
Buda 1522 maius 19. Pozsony város kiküldöttei a nádornak
az ő udvarmestere
által tolmácsolt kérelmére levelet adnak
a zsidóadó behajtásával megbízott (budai) zsidónak, s kérik
a város kormányát,
hogy segítségére legyenek ezen adó behajtásánál.
Fürsichtig E(rsame) W(eise) herren! Wir fugen E(uer)
W (eisheit) zu wissen, daB auff heu! dalo der groBgraff zue
un B geschickt hat seynen hoffmaister und piten lassen, daB
wir an E (uer) W (eisheit] ein schrelben th un solten, dall
E(uer) W(eisheit)
disern gegenburtigen
juden zayger deB
britTs an allen verzug verhelffen wo It dem anschlag oder
lossung, dem die juden schuldig sein geweBen auff Gőry
martiris nagstvergangen
(1522 április 24) einzuebringen.')
Darinne bhut E (uer) W (eisheit) dern gros·en graffen ein gut
gefallen etc. Datum zue Offen montag nach cantate anno
etc. XXII jar.
Gaspar Lewpoldt
Jacob Korbler
E(uer) W'(eisheit) m(it)b(ruder).
(Kívül:)
Papiroson,
Pozson!1Vár.

D. f. e. w. h. r. b. d. g. r. d. s. P. v. 1.b. (sic) 2)
levált
leot.,

záró
új

hátpecséttel.
It. jelzés

5464.

sz.

') E szó után kóvetkezik:
"dar und", azonban kétségtelen elírás
és a levél szerkesztésekor
törölve.
2) Megfejtése:
Den fursichtigen
ersamen
weisen herren richter
burgermaister
(und) dem ganzen rat der stat Prespurg unseren liehen
brudern.
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82.
Buda 1522 június 11. György esztergomi érsek megkeresi a
pozsonyi polgármestert,
bírót és tanácsot, hogy szolqáltassanak

igazságot

Mendel

Jakab

zsidónak.

Prudentes et circumspecti amici nobis honorandi! Dominus palatinus locumtenens regius scripsit ad amicicias
vestras in quodarn negocio Jacobi Mendel judei.') Rogumus
nos quoque arnicicias veslras, velint eidem justiciarn administrare. Easderu bene valere optarnus. Ex Buda feria
quarta prox ima post festum Penthecosles
1 522.
Georgius archiepiscopus
Strigoniensis, primas Hurigarie, legatus natus, summus cancellarius regius etc.
(Kívül:) Prudentibus et circumspecfis magistra civium,
judici celerisque juratis civibus civitatis Posoniensis, amicis
honorandis.
Papiroson,
Pozsotujuár,

záró
leot.,

hátpecséttel.
új /1. [el zés

5471.

83.
Pozsony 1524- március 3. Kochanofftzky
Miklós és Mesernitzky Mátyás, Szapolyai György örökös szepesi gróf [amiliarisei (udvari szolqái ), valamint Izsák, Szegedről származó
(Szegeden tartózkodó?)
és nevezett gróf szolgálatában· ( védelme alatt?) álló zsidó, uruk nevében
letétbe helyeznek
Pozsony
város hatóságánál tíz darab dráqakinres
aranyékszert egy, Izsák budai zsidónak, fentnevezett
szegedi zsidó
unokaöccsének
közvetítésével
keresztény vagy zsidó kereskedőnél felveendő háromezer forint összegű kölcsön zálogos
') Ilyen megkeresés
nem maradt
a nádor megkeresésének
tolmácsolását
május
19-én kelt levelében.

fenn, hacsak annak nem vesszük
a pozsonyi kiküldötteknek
1!!22

105

1524 :VIÁRC. 3

biztosítéka

gyanám,

s megállapítják
a letét
nak feltételeit.')

lciszolqáltutúsú-

Wir nachbenanntten
Nikolesch
Kochanoff'tzky
unnd
Mathiesch
Mesernitzghy, des hochgeporen
groBmechtigcl1
herrn. hem Georgen ebigen gra ven im Zyps ek. hoff diener ,
und Ysac jud von Segendin, seiner gnaden verwandter, bekennen offenniich mit dem briefT, das wir an heut data
mit vleyssigem gebethe in namen yetzgemellten
unnsers
gnedigen herren graff Jorgen etc pey den ersamen, f'ürsichtigen und weysen herrn richter, burgeruiaister und ratt der
slatt zu Pressburg so vil vennögt, das sy zehen stugkh klainatt von gold und edelern gestaine, nernhlich neun hiifftel
in ainem vierögketten ladel vierfach verpettschafTt und ain
gulden feder mít edlen gestainerr in ainem langlechten
scháctelin zwyfach verpetschaff't, von unns behaltnus und
erlegnusweiB in massen wie hernach
volgt angenemen
haben. Allso wae Ysac jud zu Off'en gesessenn mein obbenariten Ysac juden von Segendin vetter, so au ch in erlegung sőlher klainat mit und pey gewesen, ettwo kunfl'tiglich mit ainem kauffrnan handein und tractiren mőchte er
were crist ader jude, der druetausent gulden auff ain bestimpten tage widerum zu bézalen ime dem Ysac juden
von Ofen zu handten stőlte und gebe, so sollen von stund
an obangezaigt erlegt klainatt in namen desseiben kauílmans umb solh druetausent
gulden pey gemelten richter,
burgerrrraister und ratt Iigen als sein des kauffmans warhafften, gewissen, unverk umberten underpfandt. AIso wan
') Kétségtelen, hogy az oklevél kft keresztény kiállítója
Szapolyai
György
udvari,
azaz .belsö szelgálatra
alkalmazott
familiarisa
volt,
Épp oly bizonyos, hogya
"verwandler"
szó, amellyel az oklevél megjelöli anagyúr
és a szegedi zsidó között fennállott
tényleges és jogviszonyt, nem fordítható
a "rok'on" szavával. A német szó használatára és e használat
értelmezésére
v. ö. Schmeller-Fromann.
Bayrisehes Wörterbueh
II. 944. Eszerint "alkalmazott"
vagy "szolgálatban
álló" kifejezésekre
fordítható.
Az így mint valamely nagyúr alkalmazottjaként
szereplő zsidó egyúttal ura védelme alatt áll: nem ismeretlen a gyakrabban
ha sznáít "Sehutzjude"
kifejezés mellett a "Sehutzverwandter"
szó is.
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der tag der bezalung gemeIter druetausent
gulden auff ir
baid enthalb uberainkomung
und ge geben contractsbrieff
vorangen dem kauffman
vorgemeIten
richter und raU zu
PreBburg sőlh druetausent
gulden erIegt werden, so sallen
sy uns den erIegern wer andern, die sy mit irem versigelt
brieff unns deBhalben
gegeben,
neben uberanttwurtung
gnugsamer
quittung
ersuechen,
sőlhe klainat
widerum
herauűgeben,
Wa aber der kauff'man sy mit yelzgemeltem
irem briefT sampt dem contractsbrieff
von gemeltem Ysac
juden von Ofen umb gedacht sein dargeraicht
druetausent
gulden ime gegeben nach verschinén tag und zyle der bezalung ersuechcn wurde, so mógen und sollen gemelt richter
und ratt dem kauffman
sőlhe klaynat samptlich wie wir
die zu innen erlegt haben zu sein sicheten hand len und
gwalt ze Pressburg gentzlichen
uberantwurten
und geben,
verrer sein frumen
darrnit ze handeIn
und ze betrechten
als mit seinem aigen guelt an allen iren und gemainer
statt nachtayl
und schaden
hinfuro
zu ebigen zeitten.
Darfur wir innen auch pey unnsern cristenlichen
und judischen trauen und glaub en: hiemit stergklichest
versprechen und verleben alles treulich on all arglist unnd geverde,
mit urkundt
crafTt ditz brieffs
unnder
dem pettschaff't,
damit wir die obgemelten
erlegten klainatt
verpettschafft
haben pei enndt der schrifft auch angetrugkt
und verfertigt.
Geben zu Pressburg am phintztag nach dem sorinttag oculj
in der fassten
anno dom ini etz funff'zehenhundert
unnd
darnach im vierundtzwaintzigisten.
Papiroson,

pecsótül

Pozsomjuár.

leut.,

reányomott
Lad.

26-44.

kameával.
sz.

84.
Krumau 1525 július 14. Jan, (Cseh-) Leipa és Krumau ura,
a Cseh királyság örökös /őudvarnagya,
megkeresi Pozsony
város hatóságát, hogy mint a (pozsonyi) zsidók ura békésen
intézze el a főúr szolgái és e zsidók közt [elmerűlt vitás
iigyet.
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Mein grues in guetten wiJlenn erssam weis besonder
lieb freindtl Eurer weisheit freintlich
erpietten hab ich
vernómen unnd in allem gu ettem annim, so ir willig als
obherrn der judenn meinen diener Isidor Berankhs unnd
Martin Kle beruerundt irer zusprich gegenn inen friederIich
zu vertraglicher ent schafTt der pillichaidt verhelfTen. Demnach ich eure weishait als obherrnn der juden aberrnals
mit vleis wil erpeten haben die sachen entlich zu handIn,
da mit nit ferrer unkhostung unnd scheden daraus ersten,
wann es schwer zu gedulden. Unnd wo sollich mein freindlioh pitt unnd guotlich begeren bei eurer weisheit ansehnlich erkhennet, pin hierauff erpietig allzeith guetwillig in
andern weg zu bedenkhenn. Geben aufT Kromnaw freitag
nach Margarethe anno etc. im XXV .
.Jan her von der Leippen und aufT Krornnaw obrister
erbmarschalk des kunigreichs zu Behaim.
(Kívül:)
Denn ersamenn und weissenn herrn richter
burgermeister
unnd ratte der statt Brespurg meinenn besunder lieben freundten.' )
Papiroson,
Pozsonyvár.

levált
ieot.,

z:író hátpecséttel.
a rendezel/en

iratok

közt.

85.
Pozsuny 1527 mdrcrus 31. Mária özvegy királyné hivének,
H'olffelser Mártonnak
aiándékoz za azt a pozsonyi zsidóutcai
házat, amely előbb Schwartz Mendl zsidó tulajdona volt.
Wir Maria von Gottes gnaden zu Hungern, Bohem etc
kunigin, marggrafTin zu Merhern etc bekennen und thuen
kunth vor jedermenigklich, das wir haben unserm getreuen
Martin Wolffelser in ansehung der treuen und vleissigen
dienst so er uns und unserm Iiebsten hern und gemahI
milder gedechtnus gethan und hínfúr wol! thuen mag und
soll, im und sein erben zu Prespurgk in der Judengas ain
haus fre)' und ledig gegeben,' wellichs etwan des juden
') Későbbi

kéztől

a levéltrő

címével

megtolrivn.
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Swartz Mendl genant gewesen und bey Sand-Lorentzenthor
tzwischern dem Paul Schmid und Jacoben Vaspinter gelegen anstasende an dy sta tm auer, und geben im sein erben
und nachkumen
dasselbig in kraff't ditz unsers brieffs mit
allen gerechtikaiten
und zugehorungen
namJich also, das
er und sein erben wi rt (sic) sollen und mugen nun hinfur
zu ewigen ízelten gedachts
haus zu seinem besten nulz
inhalten,
geprauchen
und besytzen,
auch sollen macht
haben, wo es dy nottdorfff erfforderet, das haus versetzen.
verpf'enden ader verkauffen an menigkhche
aintrag, irrung
und widersprechung.
Gebieten darauff
unsern lieben getreuen jetzigen ader zukunfftig.en
richter,
purgerrnaister
und rathe gemelter stat Prespurgk
ernstlichen und wellen,
das ir genanten Martin, seine erben und nachkumen
bev
sollicher unser begabung, begnadung
und donaeion unverhindert fridlichen
haltet und handhabet
(und) hierin im
und sein erben kain aintrag thuet, au ch nimands anders zu
thuen gestattet bey vermaidung unser ungenad. Zu urkunth
haben wir dysen brieff mit unserm kunigklichen
autfgedruckten insigl wyssiklich
verfertigen
lassen. Datum zu
Prespurgk arn suntag letnre anno domini etc im XXVTTO.
Maria kunigin etc mpp.
Papirosori

reányomott

pecséttel.

Pozsonuoár

. lent,

22-33,

Lad,

sz,

86.
(Pozsony?)
1530 [úlius 15. Held Anna, Szerenesés
lInre
özvegye s jelenleg Khle (Klee) Márton pozsonyi lakos neje.
felhatalmazza
férjét, hogy békés vagy peres úton érvényesítse a felhatalmazának,
valamint
annak
fia, Györgynek
Szerenesés
vagyonára néző jog igényeit.
Ich Anna Heldin, so varmals
Erririchen
Serensches
burger czu Ofen elichen gehapt und icz Martin Khle fan
Prespurk elichen hab, beken hiemit offéntlich mit meiner
a (i) gen hantgeschrift
in khraft dises pryefs fur mich und
aus miterlicher macht fur mein elaiblichen sun Görgen, das

1530 JÚL. 26
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ich an viI orten manigerlay
rechtlich
spruch (und) <lllfordrung etlicher gueter, geltschulden und andern nustund,
so ich langher in aigner person nit nachkernen,
ersuchen,
arifordern
(und) ainpringen
mugen, auch icz nit nachsten
noch auswarten kan, derhalb ibergib ich wissentlich, freywillig und wolbedacht meinem Iiben g(e)machl Martin Khle
mein gancz volmechtigen unwiderruef'lichen
gwalt aJso, das
er ab me in gerechtikhaid
fuern, handln
und .sunderlich
mein morgengab
und donaeion samt meins suns austand
segshundert
gulden, die obgemeIter mein veriger hauswirt
Emrich Serensch(es)
saligor urnb a(i)n h(a)u.s so gedachtes
me(i) ns suns gewesen enbphangen und ausgehebt, auf bemeltes Emrich Serensches meins hauswir(t)s
saling verlassen ligund (und) varund hab und gut ersuchn, namIich
auch pay und gegen denjenigen so mirs schuldig oder czu
denen ich ander reichtlich spruch hab, wo die allenthalbell
wonen und genennet migen sein, niernbts nindert noch gegen
inen nichts ausgenomen
gitlich ader reichtIich anfordern,
einbningen, erobern und habhaf't werden sol und mag hierinnen thain und las (slen, gib ime auch selichen
gewalt
noturftig und gancz khrcftig wie ain yeder volmechtiger,
genuegsamen
gwalt khreftig ibergeben und ausgericht wirt.
Czu urk hunt gib ich ime disen pryff mit meinen a(i)gen
fuergedrukhtem
petschaft
verfertigt.
Beschehen
am finfzehe ín] ten july im tausent finfhundert
und inn dreysigistem jar.
Papiroson,
Pozsotujuár,

reányomolt
Ieot.,

!Íj

pecséttel.
It. sz. 5631).

87.
(Pozsony)
1530 július 26. Held Anna újból felhatalmazza
második férjét, Khlee Mártont, hogy nevében és fia, György
nevében békés vagy peres úton érvényesíthesse
a [elhatalmazó első férjének, Szerenesés Imrének hagyatékára
né::6
jogigényeiket.
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Ich Anna Heldin Martin Khlees eeliches gema hel bekhenn vor allerrnenigklich hiemit (mit) meiner aigen handschrifTt in kraff't dizs brieff's, das ich inn aigner person mein
rechtlichen spruch und geltschulden wo ich die allenthalben
hab, sonderlich mein morgengab und donaeion von vorigem
meinem gema hel Emerich Serenszees seling herrruerundt,
selbs nit nachstellen, ersuechen und einpringen khan, derwegen hab ich obgerneltern
meinem geliebten gemahel
Martin Kleen angezaigt all mein spruch und gerechtigkhait
niendert und nichts ausgenomen, daruber gantzen volmechtigen gwalt ubergeben. Und was er inn solchen rechtlichen
spruchen und sachen mir ausrichtet, einbringt und erobert,
soll aus canlioher lieb und gunst umb sein mue, sorg und
urbait von allem und jedem obverrnelten erobertem und
einprachtem
guet, nichts dovon gesundert noch vorbchallen, mit rneinem wolbedachtem, volkhurnen und unwiderrueflichen wiIlen hal ber tail ime frey ledig volgen, aigen
gegeben sein und hairnfallen, doch ausgeslossen, was ich
jelz zuvorhin inn meiner gwaIt, auch was ich ausserhalb
phandtweis, behaltweis und nicht beihendig hab mir VOI"behaltcn, und weitter soferr er die sechshundert
gulden
innhalt des gwalLsbrieffs meinem son Jörgen zugchörig,
welche obgemelter mein voriger hauswirt Emrich Serénszees seliger enphangen und gedachts meins suns hans
darumb verkaufft, auff genants meines hauBwirts Emrich
Serenzeesselinger
verlasnem ligundt (und) varund hab und
guet erIangt, einpringt und erobert, sollen von solehen
sechshundert gulden ime ainhundert gulden frej (und) ledig
heimfallen und aigen gegeben sein, verpind ich mich bei
irieinen weiblichen treuen und ercn. Zu urkhund und sicherhait gib ich ime disen brieff mit meinern aigen furgetrukhten petschad verfertigt. Beschchen :1111 sechsundzwaintzigsten july im tausent funfl'hundert und im dreissigistem jar.
Collacionata et auscultata est hoc presens copia per
mc Stephanuni Phafslettcr dc Posonio Strigoniensis diocesis publicuru sacris apostolica et imperiali auctoritatibus

1530 SZEPT.

29

III

notarium, que concordat de verbo ad verbum cum suo vero
originalj. ideo me in fidem subscripsi rogatus et requisitus.
Egyidejű
Pozsotujoár.

másolat,

pecsét nélkül,

papiroson.

leut., új It. sz. 5639.

88.
Augsburg 1530 szeptember
29. 1. Ferdinánd
király meghagyja Buda város kormányának,
hogy szolgáltasson igazsáfJOt Szerenesés Imre özvegyének
Khiein (= Klee-in) Annának és gyermekének,
Györgynek Po ok Jánossal szemben,
akit Mária özvegy királyné parancsára bevezettek Szerenesés
ingatlan javaiba.
Ferdinandus dei gracia rex Hungarie et Bohemie etc
infans Hispaniarum
archidux Austrie etc fidelibus nostris
prudentibus et circumspectis judici et juratis civibus civitatis nostre Budensis salutem et graciam. Expositum est
maiestali nostre in persona honeste Anna Khiein uxoris
condam Emerici Zerenches, quod is maritus suus Emericus
dum adhuc in vivis egisset, animo sana et bene deliberáto
bona sua universa mobilia scilicet et immobilia perpetuo
et hereditario
jure sibi ac filio suo Georgio resignasset,
donasset et contulieset atque id coram venerabili capitulo occlesie Veterisbudensis
solemniter
fassus corroborasset et aff'irrnasset, eidemqueexponenti
literas desuper authenticas
dari peciisset et accepisset. Cum autem
idem maritus suus superiori anno vigesimo sexto ipso die
miserande eladis in regno nostro Hungarie accepte mortem
oppetuisset, bona ipsius omnia rnobilia direpta, immobilia
vero penitus exusta fuissent. Et cum nos postea regnum
hoc nostrum ingressi fuissemus, vos utcunque ex mandato
serenissirne domine Marie Hungarie et Bohe mie etc regine
soronis nostre charissime fidelem nostrum egregium Johannem Pook in bonis eiusdem Emerici mari ti sui immobilibus
introduxissetis, quod in magnum preindieium et damnum
eiusdem exponentis et .filii sui manifestum oederat. Suplicatum itaque per eandem exponentern nobis fuit, quatenus
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allegato jure suo attento desuper sibi oportuno remedio juris
graciose providere dignaremur. Qua re cum nemini iusticia
denegari debeat, fidelitati vestre harum
serie firmissime
precípimus et mandarnus, quatinus visis et requisitis presentibus partes predictas in certo brevi terrnino coram vobis
vocare auditisque eorum proposicionibus et responsis absque
ulla procrastinacione
verum et rectum judícium faoere ct
administrare et si iusticia tulerit in eiusdern bonis immobilibus eandem exponentern et filium suum secundum morcm
ct consuetudinem civitatis introducere et in ea manurenere
debeatis et terreanimi authorirate
nostra regia presenlibus
vobis in hac parte attributa et iusticia mediaute. Secus nulla
racione facturi, presentibus
perlectis exhibenti
restituris.
Datum in civitate imperiali Augusta in festo beati Míchaelis
archangeli anno domini milJesimo quingentesime
tricesimo.
Ferdinandus

m. pr.
Wylaky

Papiroson.
Pozsorujnár,

alul
levt.,

reányomott
Lad.

k irál yi

38. Fasc.

(m. pr.)

pecséttel.

1, nr. 24,

ú] jelzet

27i"6. sz,

8~.
Prága 1531 július 2. Ferdinánd
királi;
ismétli (/ pozsonyi
tanácshoz intézett s u. a. év május 18-ikán kelt rendeletél
néhai Metulel Jakab zsidó előljáró fiának, Tóbiósnak
érdekében." )
Pozsonyvár.
levi .. bejegyezvc
5 királyi
rendeletek
másolatainak
lapján.

.

a "Liber mernorialis't-nak
nevezett
feljegyzésére
szánt vá rosk önyv 73.

') Ez a rendelet szővege a kelet k ivételével, amelyet a másolat
ekképen
ad: Daturu Prage in festo
visitacionis
beatissirne
virginis
Marie anno 31-mo, - majdnem
szóról-szóra
egyezik a királynak
1,531
május 18-ikán kelt és egykorú másolat alapján
a Mii I, l . 422-42,~.
lapokon
k őzzétett
rendeletével.
Eltérések:!22.
lap, alulról
15, sor:
foreni tum nonnulli, u. o. 1-3. sor: damnificari
pateremur, - u. o.
1;1. sor: cuicumque maluerit, - u. o, 9-8. sor: quatinus dum et quum,
- u. o. 5. 50r: sed eundem aut il/um quem és u. o. 4. sor: paciflce
neqocia -Iomorum.
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90.
Pozsony 1564 június 5. Izsák zsidó üveges nyllgtat ja Tenk
Lénárt városi kamarást
9 forint összegről, amelyet (/ plébánia ablakainak
űoeqezéséért
érdemelt ki.
Ich Isaac jud glaser pekhen, das ich vom Liennhard
Tennkchen
chamrer völligkhlich eingenomen
und ernpf'angen nein urigerisch gulden, die mir herr Arnoldus Laurentianus darumh, das ich im pf'arhoff die Ienster verglas!,
schuldig gewesen. Sag derhalben
gedachten chamrer eder
wer deshalben ferner quittierns nothürftig soleher nein glllden halben ganz quit frei und ledig im uerchundt
diser
quittung,
mit meiner hier unden gestelten handtgeschritTt
verfertigt. Beschehen den 5 junij anno domini 1564.
(Egykorú
megjegyzés az oklevél
glasers quittung -- 9 fl ungerisch.
Papiroson,

pecsét

Pozsonyvár.

.11onumcllta

leot.,

llunau,.iac

hátán. ) Isaac

juden

nélkül.
Lad. 260-165.

Judaica

1 V.

sz.

8

II.
VÁROSKÖNYVI FELJEGYZÉSEK
1428-1527

8*

_~ I

AJ A pozsonyvárosi középkori telekkönyv
(Satzbuch) feljegyzései.
telekkönyvi zsidóregistrum hitelezőinek
regestráIt és nem regeatralt követelései.

a) A

1.
Pozsony 1436 április 12-1445 szeptember
20. Ifjú
zsidónak, idős Musch vejének, (1 pozsonyi telekkönyv
reqistrutiuiban feljegyzett követelései.
Jung Musch
eriben VIlI.

jud

des alt en

Musclien

ayden

Musch
zsidó-

und

sein

1. Item') Jacob Osterreicher mitburger
ze Prespurg,
Barbara sein hausfrau und ir baider er iben tenentur unverschaidenlich dem jung Musch juden 5 fl auri auf teglichen
schaden, alle wochen von yedem fl auri 4 Wienner 5 ze
gesuch. Dafúr steet den juden ze phannde ir weingarten
gelegen in Schondorff'ern.P)
Und was den juden daran
abgieng, das sullen si haben und bekomen auf allem andern
guette und habe des obgenanten Jacob Osterreicher, seiner
1) ELDeu ~. :J kövctkezö
jegyzetekben
közlöm a megfelelő telek'
könyvi birtoklapoknak
a zsidóregestákra
néző feljegyzéseit.
A birtoklapok számozására
nézve v. ö. Zschrjt. 1. Sav. Siiitq. Genu. Abt. XXXIX.
(19t8). 54-55.
Riioidlt ésel«: reg. = regesta.
registro, - sch. = (a reg. szövegében is)schuld'ig,
- (1439-----) = a tulajdonos
neve előtt jelenti, hogy ő
1:439. évtől kezdve a tulajdonosi
rovatban szerepel, (144Q--..1442) =
1440. évtől 144.2. évig telekkönyvi tulajdonos,
(E. i. a r. k.)
időben a rege sta keltévei ,(to i. került az adós neve az ingatlan
lapjára),
H. = ház, - S7). = szöllö, sz. = szám, körülhelül.

=

Egy
birtokkb. =

la) Sz. in den innern Schondorien
73j6d: i(143~)
Jacob Osterreioher - Item terretur dem jungen Muschen juden 5 fl auri auf leglichen

schaden

reg (ist ro ). VIlI.
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hausfrauen und irer eriben. Acta sunt hec feria quinta proxima post festum pasche domini in anno etc. XXXV po
(1436 április 12).
2. Hem Michel Pawr mitburger ze Prespurg und Cristan
Pawr sein SlUl tenentur unverschaidenlich demselben Musch
juden 18 fl auri an schaden ze betzalen auf den kunftigen
sand Michelstag (1436 szepternber 29). Dafűr steet dem
juden ze phannde ir weiugarten gelegen im Ftantschír.')
Acta sunt hec feria sexta prox.ima post festum pasche anni
XXXVpi (1436 április 13).
Hem daran haben si den juden den gesuch gantz betzalet untz auf den mittichen vor sand Colomanstag anni
XXXVIIi (1437 október 9).
8. Hem Niclas von Tirna, Anna sein hausfrau und ir
balder gecriben tenerrtur unverschaidenlich dernselben juderr
3 'a Wienner 15 auf tcglichen schaden. Dafúr steet den juden
ze phannde ir weingarten gelegen in der Poshait."] Und
was den juden daran abgieng, das sullen si haben auf aller
hab und gu ettem des vorgenanten Nicklas von Tirna, seiner
hausfrau und aller irer erben. Acta sunt hec feria quarta
proxima post festum Agnetis anni XXXVIIi (1437 január 23).
9. Hem Michel Pawer tenetur demselben Musch juden
5 fl auri und % 'a Wienner 15 an sohaden ze betzalen auf
den nachstkúnftigen vaschang od er 14 tag darnach (1437
február 12-26).
Dafűr steet den juden ze phannde sein
hausgelegen auf Schondarfl'ergassen."]
Acta sunt hec in
vigilia conversionis sancti Pauli anni ele XXXVIIi (1437
január 24).
2) Sz. Flantschier
66/2c: (1439-)
jung Musch juden 18 fl auri reg. vin.
mivel később hoz ráírva:
Cristan.
3) Birtoidapon
sem a tulajdoros
jegyezve.
') H. Scbondorierqossen
schuldig
Wientu-r

auf das haus dem
II reg. VTlI.

-

Michel Pawr tenetur dem
A tulajdonos
nevéhez vala-

sem a zálogbavetés

6'3c: (1439-)
júngen

Muschen

Michel Pawr -

nincs

fel-

und bleibt

jud en 5 fl auri und

y~

li:

1436-1445

119

Daran hat der obgenant Michel Pawr den juden geben
ze gesuch 1 fl auri am mittichen yor Colomanni anní etc.
XXXVIIi (1437 október 9).
10. Hem Hanns Tramppler, Margareth sein hausfrau
und ir háider
geeriben tenentur
urrverschaidenlich
denselben juden 8 fl auri an schaden ze betzalen auf den
nachstkűnftigen
sand Mertteinstag
(1437 november 11).
Dafűr steet den juden ze phannde ir weingarten gelegen in
Kramern mitsambt den frűchten.") Und was den juden an
dernselben weiugarten
abgieng, das sullen si haben auf
allem andem
guete und habe des obgenanten
Hanns
Tramplers, seiner hausfrauen und ir baider geeriben. Acta
sunt hec in festo beaterum Philippi et Jacobi aplorum anni
etc. XXXVIIi (1437 május 1).
34. Hem Nicklas von Tirna tenet ur demselben juden
10 B Wienner b auf téglichen schaden. Dafűr steet sein
weingarten dem juden, gelegen in Kramem.") Und was dem
juden daran abgieng, das sol er haben auf aller andrer
habe des egenariten Nicklas von Tima. Acta sunt hec feria
sexta post Martini anni XXXVII Ji (1438 november 14).
52. Hem Nicklas Waxgiesser
(und) Margaretha
sein
hausfrau tenentur unverschaidenlich
demselben Musch juden 4 fl auri und 70 Wienner b an schaden ze betzalen
auf sand Jórigentag
schirigstkunftigen
(1440 április 24),
da mach sol teglicher schaden darauf geen. Dafűr steet dem
juden ze phannde ir weiugarten gelegen in Kestenpawmen.')
G) Sz. in Kuniglein und Innern Kramern 47/4c: (1439-) Hanns
Trarnpler - und bleibt schuldig dern Muschen juden min liS 10 b 12 fl
rninus 30 b (sicll) .
0) Nicklos von T'irna tulajdonosnak
az Aussere Kramer dülőbeli
szőlleje birtoklapján
'44/12a) e zálogba vetés nincs feljegyezve.
7) A zálogba vetés két egymás mellett elterülő szőllő birtoklapjára
feljegyezve,
mindkettejük
(1439-)
Niclas Wachsgiesser nevén: Sz. in
Kestenpawmen 99/9c: Hem tenetur dern jung Musch juden 4 fl auri
reg. VIII, és u. o. 93/3d: und bleibt SChllldig dem júngen Musch
juden 4 fl auri reg. VIlI.
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Und was ym daran abgieng, das. sol er haben auf allem
andern guette des vorgenanten Nicklas Waxgiesser, seiner
hausfrau und irer eniben. Acta sunt hec feria secunda proxima post festum beate Lucie virginis anno XXXIXo. (143!J
deoember 14).
210. Item Michel Feyrtag und Dorothea uxor mitsambt
irn er ben bleiben schuldig dem jungen Muschen des allen
Muschen juden aidem 6 fl auri zu bezalen an schaden auf
sand Mertentag nachstkunftig uber ain ganz jar (1446 november 11). Stet es aber lenger. so get fúrbas darauf teglicher schaden und gesuch. Fur haubtguet
und gesuch
seczen sy den juden ze phant iren weingarten in der Vnderen Poshalt gelegen. den sy umb daz gelt von dem benanten juden chauft haben,") doch in solichem beschaiden:
ob sy den weingarten lassen urigepaut ligen, so sollen sy
den juden fur dy dreurigen frucht geben 3 fl auri. Actuni
an montag (in) vigilia Mathei apli anno XLVto (1445 szeprember 20).
Pozsonyvárosi
leut. Sb. Zsidóreg.
19a (az 1., 8., 9., 10., 34., 2. és
52. sz. regesták) és Wb (a 210. sz. reg.). E hitelező számára összesen
hat lapot tartalékolt
a városi jegyzö (vagyis a következö zsidóhitelező
regestalapját
a 22.1.. lapon kezdte). de ezek közűl a Wa., 2Ja. és 21b.
üresen

maradt,

míg a 20b. lapra

Lazar és l sserl fia Salamon

hitelezők

egy-egy regestája
került (H46:232.
és l!55:383. reg. sz.). Ifjú Musch
összes itt közölt feljegyzései
torölvék,
azaz szövegüket
a telekkönyvvezető jegyző vízszintes és ferde vonalakkal
áthúzta s jelezte ezáltal,
hogy a követelés és annak biztosítása
megszünt. A k övetkező regestaközlések
is törölt tételekre
vonatkoznak,
kivéve azokat,
amelyeknél
külön

emeljük ki a törlés elmaradását.
A telekkönyvi
birtoklapokon
még három ízben szerepel ifjú Musch
hitelezőként
anélkül,
hogy követelései
regestáltattak
volna."]
Külöuösen érdekesek
ezek közt a bork övetelések,
amelyekröl
v.
Magy.
Gazdaságtört.
Szetnle VIll. évf. (1901) 317. 1.
ö.

8) Sz. in der Vnttern Posliait 55/3d: (1455 február 23-án) Michel
Feyertag Dorothea uxor - hat aufgeben Musch jude dez alten Muschen
juden aiden, - ezt követi: und bleibt sch. dem Musch juden dez allen
Musahen juden aidern reg. retro, A fenti kelet (fer. 2a in vígilia
Mathie XLV) azonban úgy látszik, elírás s a helyes kelet a reg. kelt je
(in vigilia Matheit ).
0) Sz. Wotzengrunt
20/5d: (1439-)
Hanns Trampler - und bleibt
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2.
Pozsony 1436 május 19-1441 november 27. Gád! zsidónak,
kismartoni
Salamon
fiának, a pozsonyi
telekkönyv
zsidóregistrumában
feljegyzett
követelései.
Gádi jud Salotnons
erbeti IlII.

sun von der Eysnin

Stat und sein

3. Itern Jorg Schokkl mitburger ze Prespurg und Elspet
sein hausfrau bleiben sch. unverschaidenlich
dem obgeschriben juden 6 fl auri an sohaden ze betzalen auf sand Mertteinstag schiristkunftigen
(1436 november 11). Acta sunt
hec feria tercia post festum beatorum Viti et Modesti martirum anno domini etc. XXXVIo (1436 május 19).
14. Item rner bleiben si (Jorg Schokkl... und Elspet...)
und ir geeriben sch, den benariten juden 14 fl auri, item
sch. dem jungen Musch juden
auf zwo weinachten
11 fl auri an
schaden, anzeheben
von den nachstkunftigen
weinachten
uber ain jar
5'/2 fl, darnach dovon űber ain ja!' dy andem 5'/2 fl. (Egész bizonyosan - tekintettel
a hosszú visszafizetési
határnapokra
- vételár vagy
annak hátráléka.
Valószínű,
hogy a 1:0. sz. reg. tartozása
evvel a tartozással fűgg össze, vagyis ez utóbbi 1437 május 1-e előtt kelt, az adós
3 fl auri összeget lefizetett, s a hátrálékes
8 aranyforintért
zálogba
vetette másik szőllejét.)
Sz. Tutunusacz
Hűnerpuhl
2f2d: (1439-)
Stephan Peham - und bleibt
vini auf alle jar nocheinander
anno XXXVIIlo (1438). - Sz.
vetéssel)
Nicklas Ainfald dem Muschen juden 13 eimer

sch. dem jungen Museh juden 27 urnns
ze betzalen halben wein. Acta sunt hec
Tunaursacz (etc.) zit«. (E. i. a zálogbavermerkt,
das Nicklas Ainfald tenetur
weill, ze belzalen alle jar mit halben

fruchten
des weingarten.
Actum ante vindemium
anno etc. XLo (1440
október
eleje), da ran hat er bezalt 7 urnas, als der jud selber
bechant
hat in abwesen
des Ainfald. Actum an montag VOl' Vrbani
anno LIIIIto (1454 május
20). A birtoklap
szerkesztése
idejében
(1"439) telekkönyvi
tulajdonos
Ainfald pedig a zálogbavetés

volt: "der jung Musch von ... ", Nicklas
feljegyzésével
egyidőben
kerűlt a tulaj-

donosi rovatba Musch helyére. Lehetséges,
hogya
hitelező nem e
regestalap
zsidója,
hanem ifjú Muschel, budai Jakab
sógora, nagyszombati
származású
zsidó (jung Muschel VOll Tirna}, akinek
első
regestaja
14H. évben, utolsója
1453. évben kelt.
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2 'fC 80 ti Wienner auf teglichen schaden. Dafúr alles stet
ze phande ir haus gelegen in der stat bei dem nonnénkloster") und ir weiugarten gelegen in Saxen mitsambt den
frűchten.il
vauch steent den juden ze phannde die frúchte
irs weingartens gelegen im Iwanusch.")
Acta sunt hec am
mántag noch Petronelle anni XXXVIIi (1437 június 3).
22. Hem Hanns Lawterhofer der jűnger, Elizabeth sein
hausfrau und ir geeriben tenentur demselben Gadl juden 1
fl auri auf téglichen schaden. Acta sunt hec in die Dorothee
virginis anni etc. XXXVIIJi (1438 február 6).
24. Hem mer bleiben si (Hanns Lawterhefer ... Elizabeth sein hausfrau) sch. den benanten juden 1 fl auri auf
teglichen schaden, Acta sunt hec feria quinta ante dominicam palmarum anni XXXVII Ji (1438 április 3). Und fur
das alles stet den juden ze phannde ir weiugarten gelegen
am Hawsperg."]
33. Hem Hanns Huetter und sein eriben tenentur dem
Gadln juden 8 fl auri und 44
an schaden ze betzalen auf
sand Merttcinstag schirigstkűnftigen
(1438 november 11).
ő

') H. in der stat

des

ersten

lails

12gb:

(14;39~1440)

Hem Jorg

Schockel - frei - und bleibt sch. dem pharrer zu sand Mert! 35 'ti l'i
[42 fl), davon jerIich ze dieneu 31/2 'fl: [4 fl] tzu tzwaien jartagen
davon zu be.geen...
und steet dem Gádl juden reg. lIll. Ez
után következik:
(1440-)
Item Stephan
Mair verrnerkt,
daz der
pharrer
zu sand Mertt mit dem rechten hat erlangt des Jorg Schockleíns hans, das hat der Stephan Mair kauft von dem pharrer. Es hat
au ch derselb pharrer nicht hat műgen zalt werden seiner geltschuld
VOll dem hause,
noch der G~d,l jud. Item Stephan Mair bleibt sch.
dem pharrer
zu sand Mertt 42 fl auri davon jerlich zu dienen zu
zwaien jartegen
als vorgeschriben
stcet auf Martini. Acta sunt hec
an phincztag
vor Andree anno etc. Xl.mo (1440 november 24).
2_3) Megfelelő birtokJapokon
sem az adós neve, sem a zálogbavetés

nincs feljegyezve.
') Sz. Langentail
hiniter
dem Hawse
22/1b:
(1439-)
Hanns
I.awterhofer
- Hem und bleibt sch. dem Salomon juden (1) auf teglichen schaden ab anno XXXVIII
(valamivel későbbi hozzáfűzés)
2 fl auri reg. IllI..
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Dafúr steet den juden desselben Hanns Huetter weingarten
genant der Satler neben des Hanns Wagners und Benedict
Vngers weingerten gelegen. 0) Acta sunt hec in festo beatorum Simonis et Jude apostolorum anni etc. XXXVIIJí (1438
október 28).
65. Hem Hanns Stifter, Margatetha
sein hausfrau und
ir baider geeriben
bleiben sch. den ohgeschriben
juden
lOlIz fl auri ze betzalen an schaden auf Martini schiristkunftigen
(1440 november 11). Und dafúr stet den juden
des Hanns Stifter haus gelegen auf der Nonnenpewnt")
und ain weiugarten im Schawken.") Und was den juden an
den phanden ahgieng, das sullen si haben auf allen andern
irem guete. Es sol au ch noch dem benanten tag teglicher
schaden darauf geen. Acta sunt hec feria sexta proxima
post trinitatis anno etc. XLmo (1440 május 27).
70. Hem Jacob Tzerrengast
bleibt sch. mitsambt sein
érben den obgeschriben
juden 6 fl auri an schaden ze hetzalen auf sand Merlteinstag
schirigstkunftigen
(1441 novernber ll). Dafúr
steet den judea
desselben
Jacoben
Tzerrcngusts ha us gelegen auf der Normenpewnt."]
Und was
den juderr daran abgieng, das suilen die juden haben auf
allen andern guette des benanten .Jacoben Czerrengasts und
spiner geeriben, das si allenthalben
haben, darinne nichts
ausgenorncn ungeverlich. Acta sunt hec feria tertia proxima
ante festum beati Valentini unni XLprimi (1441 február i).
5) Sz. Hey/igprun
Tz/abat
Gayswcg
(et Sattler)
24/4d: (1439--)
Hanns Hueter kramer
und Anna sein hausfrau
und bleibt (sic)
sch. dem Gadl juden auf den weingarten
8 fl auri 44 b reg. Hl le,
8) H. Nonnenpewnt
sch. dem

Gádl juden

24a:

(E. i. a r. k.) Hanns

10'/2 fl auri

Stifter

-

und bleibt

reg. nIL

7) Sz. in Sachseti und Schawkan
25/2d: (1439-)
Hanns
und bleibt sch. dem Gadl juden 101/. fl auri reg. IllI.
8) H. Nonnenpewnt
23c: (E. i. a reg.
vermerkt,
daz der J. Tz. bleibt sch. dem
6 fl auri reg. IlII.

Stifter -

k.) Jacob Tzerrengast
Gadl juden auf das ha us
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71b. Hem mer bleibt der Jacob Tzerrengast sch. dem
berranten judcn 7 fl auri ze betzalen auf Martini nachstkunftigen (1441 november 11). Dafűr steet den juden ze
phannde ain weingarten in Dűnnen reg. XXIX.9) Acta sunt
hec an phintztag noch oculi anno etc. XLprimo (1441 március 23).
H. Hem Jorg Sneydenwint und sein érben tenentur
dem Gáden
jud 2 gulden in gold und 3 B 15 Wiener un
sohaden zu beczalen zu der heiligen drei kunige tag schiristkunftig uber ain gancz jar (1443 január 6). Dafur stet den
juden der weiugarten gelegen im Wolfleinsgrunt und Scheiben neben dez Niclas Vnger weingarten.")
Stet es lenger,
so get furbas auf den gulden 4 Wiener 15der swarczen muns.s
alle wochen ze gesuch. Acta sunt hec feria secunda proxirna
nach Katherine anno etc. XLprimo (1441 november 27).
Poz sorujoárosi
leut., Sb. Zsidóreg.
9a. (az összes regesták).
Az c
hitelező számára tervbevett
további három lap, 9b, lOa és lOe üresen
maradt.
E hitelező nem regestált
tosírását
egy ház hirto1ldap'ján

kővetelése
jegyezték

zálogba vetés útján
Ifel.tI)

való biz-

") Sz. Smidel Vngerl Volredel Dsjenoil (et Dúnnen)
29/2d: (1439-)
Tzerrengast
- Hem tenetur dem Gadl juden 7 fl auri reg. Il l lto.
'0) Sz. Wolffleinsgrunt
und Sebeiben
23/1c: Jorg Sneydewint
-und bleíbt sch. dem Geri jud dez Salman sun von der Eysnen Stat
reg. lIlL
") H. Nonnenpewnt
18c: Hem Grosz Peter ... hab das haus
kauft von dem Hanns Stifter und bleibt darauf sch, dem Niclas von
Teben ze betzalen auf Martini schicigstkűnfbigen
[4J 3 f.l auri. Acta sunt
hec in dac Katherine virginis anni etc XXXLXi (1439 .november 25). Hem tenetur dern Gadel juden 3'/2 fl auni reg. IlliJto. - Az eladó a következö
évben maga is adósa Gadl zsidónak
(65. sz. reg.) - a
vevő vételárhátrálékát
(4+31/2 fl auri összeget) a maga hitelezölnek.
Jacob

N. v. T.-nekés

Gadl

zaidónak,

utaltatta

áto .'1. vevő,

úgy látszik,

rövid

idön belül fizette ki a zsidót, úgy, hogy a tartozás regestálása
elmaradt,
noha a birtoklap
feljegyzésében
utaltak
a registrumra,
a keresztény
hitelezőt pedig :,; részlethen
elégítette
ki (elöszőr
fizetett 1 forintot,
amikor

is a 4-es számot

3-ra javították

ki a feljegyzésben)

.
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3.
Pozsony
Budáról

1436 tuajus 25-1445 november 29. Budai (azaz
származó) Jakab zsidónak a pozsonyi telekkönyv
zsidoreqistruttuiban
feljegyzett követelései.
Jacob jud von

Ofen 1.

4. Hem Paul Stór bleibt sch. mitsambt seiner hausfrauen f'rauen Agnes demselben juden 6 fl auri an schaden
ze betzalen auf den nachstkunftigen
sand Michelstag und
drey wochen darnach (1436 október 20). Dafűr steet ir
haus gelegen in der stat ainhalb zenachst des Wentzlab
Pernhertleins haus und anderhalb zenachst des Augustin
Pawl hause, alsdann das daselbs bey dem hause im gruntpuche begriffen ist.'] Acta sunt hec in die Vrbani anno
domini millesimo quadringentesimo XXXVIo (1436 május 25).
7. Hem Jene Furman und Katherina
sein hausfrau
bleiben sch. dem Jacob juden von Ofen 12 B Wienner l')
an schaden ze hetzalen auf mittefasten
schirigstkúnftige
(1437 március 6). Dafúr setz sie im ze phande ir haus gelegen auf 5chondarffergassen
tzwischen des Pruker und
des Nurinberger heusern.") Acta sunt hec Gm freitage var
trium regum anni XXXVII (1437 január 4).
12. Hem Hanns Halhs Ori schuster und Elspet sein
hausfrau bleiben sch. demselben juden und seinen eríben
20 'H: Wienner an schaden ze betzalen auf den nachstkúnftigen sand MerUeinstag (1437 november 11). Dafűr
steet ir weiugarten gelegen in Kuttnern ainhalb zenachst
des Nicolaus Wolf weingarten,
anderhalb zenachst des
1) H. in der stat des ersten toils 128a: (1,439-)

Paul

Stőr -

bleibt sch. dem Jacob juden von Ofen 6 fl auri auf teglichen
Dafur steet das haus ab anno XXXVIIJo.
2) A szomszédok

megjelölése

alapján megállapítható
ház (Schonsem az adós, sem a zálogbavetés
fel1439. évben a ház már más egyén tulajdona.

dorff erqassen 52a) birtoklapján
jegyezve

nincs,

und

schaden.
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Hainreich Stífter") weingarten,
mitsambt den íruchten.')
Und was im daran abgieng, das sol er fűrbaser haben auf
allen unseren guettern. Acta sunt hec feria sexta proximu
post festum penthecostes domini anno eiusdem millesimo
CCCCmo xxxvn- (1437 május 24).
13. Hem Cristan Feiertag mitburger ze Prespurg bleibt
sch. dem Jacob juden von Ofen 10 B Wiener 5 an schaden
ze betzalen auf den nachstkúnftigen
sand Michelstag (1437
szeptember 29). Dafúr setzt er im sein weingarten gelegen
im Purkstall tzwischen des Werl Fullenwolfs
und des
Hanns Henner wein ígarten] ;") und ob er den juden tzalet
14 tag noch sand Michelslag, das sol demselben Cristan
Feiertag dennoch kain schaden bringen. Acta sunt hec dominica proxima ante festum corporis Xpi anno XXXVII
. (1437 május 26).
25. Itern Thoman Piber und Kathrei sein hausfrau
bleiben sch. dem Jacob juden von Ofen 4 fl auri an schaden ze betzalen auf Michaelis anni XXXVIII (1438 szeptember 29), item % 'tí 5 auf teglichen schaden. Acturn am
mantag vor Georgij anni XXXVIII (1438 április 21). Und
fúr das alles steet ir weingarten gelegen im Dienviel mitsarnbt den fruchten ;6) und was im daran abgieng, das sol
er haben und bekómen auf aller irer hab und guettern.
30. Hem Jacob HéckI bleibt sch. dem Jacob
Ofen 12% fl auri an schaden ze betzalen {luf
nachstkúnftigen
(1438 szeptember 29). Dafúr
weiugarten gelegen im Hiersman mitsambt den

juden von
Míchahelis
steet sein
frűchten.")

') Stifter után valamivel később beiktatva:
"tochter".
<) Sz. Kottner
und Wúrslegel
76/2c: (1439--) Hanns Halbsorl und bleibt sch. dem Jacob juden von Ofen reg. 1.
") Sz. Kappher
(a Purgsta! dü!ö mellett)
17/1e: (1439-)
Cristan
Feyertag zálogbavetés
feljegyzése
nélkül,
6) Sz. Smide!
Ungerl
Volredel
Dietuiil 29/10a-b: Taman Piber
1444. évben tulajdonosnak
bejegyezve, zálogbavetés
elmaradt.
7) Sem tulajdonos,
sem zálogba vetés feljegyezve nincs. V.
még
az 51. sz. reg. jegyzetér (128. old.).

csak

ö.
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Und ab im daran ichts abgieng haubtguts ader gesuch,
dafúr ist purgl und vorstand die Larentz Loyschlin. Actum
am mantag noch Georgij XXXVIII (1438 április 28).
38. Hem Steffel Essel von Seldendarf bleibt sch. dem
Jacob juden von Ofen 4 fl auri anni XXXVIi (1435. -), item
und 2 ti ti anni XXXVIIl (1438. -); und fur das alles stet
sein weingarten
gelegen im Hanischgrunt
tzwischen des
Hanns Hader und des Jorg Tralathscz weiugarten mitsambt
den fruchten"] (1438 után).
46. Item Larencz N űczel tenetur dem Jacob juden von
Offen 15 fl auri auff tegIichen schaden. Dofúr stet im eze
pfannt sein halbe műll in der Weydricz unbegriffen, was
der Gángl mautner darauff verpaut hatt."] Auch darczű
stennd im die frűcht auf seinem (weingarten) Twnawleytn'")
und auch auf seinem weingarten Sacz genant."] Acta sunt
hec anno etc. XXXVIIIIo in die sancte Margarethe (1439
július 13).
47. Hem Hainreich Kursner und sein erhen bleiben
sch. dem Jacob juden und sein ériben 6 fl auri ze betzalen
14 tag noch ostern an schaden (1440 április 10). Darnach
sol auf ieden gulden alle wochen ze gesuch geen 3 'Wienner 5. Dafűr steet sein haus utsupra. 12a) Acta sunt hec
8)

Sz.

Hamischgrunt

39/2d:

(1439-)

Steffl

Essel

-

und

bleibt

sch. dem Jacob juden von Ofen reg. I. Sem a tulajdonos
neve,
sem a zálogbavetés
nincs törölve. Kétségtelenül
elhagyás esetével álo
lunk szemben.
0) Szárazmalom
Weydriczmul
172a: (1439-)
Larentz Nutzel et
Gengel mawter Hem Larentz Nutzel tenetur dem Jacob juden von
Offen reg. 1.
10) Sz. Gber Tunawleiten
15/1c: (1439-)
Larentz Nutzel und
sch. dem Jacob juden von Ofen reg. ID.
") Sz. Tuenawsatz
Hűnerpuhl
2/5a: (1439-)
Larentz NlÍczl.Zálogba vetés nincs feljegyezve.
12a) H. in der stat des ersten
toils
127c:
(1439-)
Haínreich
bleibt

Kursner -- Item und bleibt "ch. dem Jacob juden von Ofen auf das
haus reg. 1. - Ezt a zálogbavetést
megelőzi a 44. sz. reg. alapján
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MOCCCCo XXXIXo des nachsten
confessoris (1439 október 7).

mittichs

51. Hem Jacob Herib und sein eriben bleiben sch. dem
Jacob juden von Ofen und sein geeriben 10 fl auri ze betzalen auf tzwen sand Merttenstag nacheinander
kűnftige
(1440 és 1441 november 11), auf ieglichen tag 5 fl auri.
Acta sunt hec des nachsten mittichs noch Martini anni ek
XXXIXi (1439 november 12). Daf'űr steet sein haus gelegen
auf der Gaisgassen utsupra. \', )
59. Hem Ludweig Kunixfelder und (Lienhart Horndl) 12C)
bleiben sch, dem Jacob juden von Ofen und seinen geeriben
350 fl auri. an sohaden ze betzalen auf weinachten schiristkúnftige (1440 december 25). Dafűr steent ze phannde den
juden die kúnftigen
früchte die gevaIlen werdent
im
Trewff'enkess, Tyemir, Hawbner,
Goldfuess und Weintegcln."') Acta sunt hec anno domini millesimo ccccmoXLmo
dominica proxima ante festum beati Georgij martíris (1440
április 17).
67. Item Hanns Halbsőrl
und ir paider geeriben tenentur

und Elspet sein hausfrau
dem Jacob juden 'von OtTen

Isserl von Budweis
hitelező
javára
feljegyzett
zálogbavetés,
amely
még törletlen
a második zálogba vetés idejében. Ezért a második feljegyzés k ötöszava.
ab) H. Gaisgassen
Be: ,(A .szerkesztés idejében Larentz Loyschlin,
- azután egy időben a regesta keltével.]
Jacob Herib. Das haus
hat er kauIt von der Larentz Loyschlin umb l() fl auri regist-;o 1. Ez egyike a legérdekesebb
feljegyzéseknek,
amely
talán
összefügg
Loyschl Lőrincnének
a 30. sz. regestában
emlltett kezességővel.
12e) A zárjelbe tett név helye az eredetiben
üresen hagyva. A nevet a birtoklapok
egyöntetű
tulajdonosrovatai
alapján
interpolál tam.
Horndl
és Kunigsfelder
nagykereskedelmi
társaság
13) Egyformán
mind az öt szöllő birtok lapján,

beltagjai voltak.
még pedig Tyemir

12/2d, Ober Tunauleitea
(Haubner)
15/6a,
Steff endlein
und I;!ó/zer
a7j3d (szomszédja
a 68. sz. Goldfues
dülőnek).
Aussere
Wein/egel
95/.~(), és Iiulel Treulfenkás
Jud 10B/3a:
(1439~)
Leonhart
Hornd!
et Ludweig Kunigsf'elder - ltem die kúnftigen frúchte des weingarten
steent dem Jacob juden von Of'en umb 350 fl auri reg. I.
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18 fl auri czu beczallen auff Martini nágstkúnf'tig an schaden (1440? november 11). Daff'űr stet im sein weiugarten
im Pőllu 14) mit frűchtcn
mit aU und auch sein weingarten im Kunter")
czusambt
dem weingarten
in Pőlln
auch mit frúchten mitsambt;
und rner bleibt er schuldig
dern egenunten
juden 24 ~ (') Wyenner
auff tegleichen
scha den (1441 előtt).
71 a. Itenr"]
(Larencz Núczel)
bleibt sch. ab (er) dem
genanten Jacob juden 4 fl auri aufT teglichen schaden in
die sancti Johannis baptiste anni quadragesimiprimi
(1441
június 24).
77. Hem Swarcz Hanns und Margareta
uxor bleiben
sch. dem Jacob juden von Ouen 43 fl auri an schaden auf
dy nachstchunf'tigen
weinachten
anni XLII (1442 december 25), darnach auf teglichen schaden.
Dafur stet sein
weiugarten
ze phannt genant der Stamphaer
auf der stat
gepiet gelegen,"]
und mer stet den juden ze phannt ain
weingarten
genant im Vestell auch auf der stat gepiet;")
bayd weiugarten
sten den juden mit fruchten mit ali. Acta
sunt hec feria secunda ante festum pénteeostes anni XLrI
(1442 május 14).
83. Item Swarcz Hanns bleibt mer sch. dem Jacob
juden von Ouen 4 fl auri, dafur sol er ein halbe Ramfart
begen, daf'ur er im seinen weiugarten
setzt ze phannt in
14) Birtoklapfeljegyzések

hiányoznak.

U) Ide is vonatkoznak

a 12. számú

regesta

'6) Hozzáfűzés
a 46. sz. regestához,
erre a tartozásra
is érvényesek.
17) Sz.

Oberusurtzenpacli

Stampher

Swartz Hanns -- und bleibt
1. - Az összeg előbb törölve,

feljegyzései.

amelynek

Tzehcntner

zálogbavetései
106/4a:

később a 83. sz. reg. összegével toldottak
meg. Vagyis:
ICrleszteUe a 77. sz. reg. összegét, mint a 83. SZ.-é!.
lS)

Ott

.\lonumcnta

(32. sz. dülö)
Hungariae

nincs

Judaica..

(1439--)

sch. dem Jacob juden [43 fl auri] reg.
mint a zálogbavetés
feljegyzése, amelyet

IV.

az adós

reljegyzés.

9

előbb
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Starnphaern.")
Und wann er dy ausricht, so ist im der
weingarten wider ledig. Actum feria secunda post Laurentj
anno etc. XLIIo (1442 augusztus 13).
85. Item Michel Feyertag schuster und Dorothea sein
hausfrau bleiben sch. dem Jacob juden von Ouen und
seinen erben 100 fl auri, die er im heczalt solt haben auf
dy nachstvergangnen pfingsten anni XLII (1442 május 20 1,
und sider her sten sy auf teglichen schaden, Dafur setzt
er im ze phannt von erst sein weingarten gelegen im Gespott
auf der stat gepiet zunachst ains phrundtweingarten
Gotsleichnamb pruederschaft ab ain tail und am andern tail
zenachst der Katerina dez Potendorfer (hausfrau) weingarten,") mer setzt er den juden ze phannt sein haus gelegen inner der stat ainthalben zenachst dez Smerber hausung und anderthalb zenachst dez Heinrich Lukner hausung.") Und was daran abget, das haben dy juden auf
aller anderer irer hab. Acta sunt hec an montag nach sand
Michelstag anno etc. XLIIo (1442 október 1).
LD) V. Ö. a li.
SlZ. reg. jegyzetet.
- A "RomJar!"
(azaz Rómába
való zarándoklás)
ügyét a következő
feljegyzések
magyarázzák:
A
Smidel
etc. nevű 29. sz. dülőben elterülő, 29/6c. lapszámú
és Schiltl
nevű szőllő birtoklapjában
olvassuk:
(1430-)
Cristan Fridolt und
sol davon ausrichten
ain halbe romfart. - Und bleibt sch. dem Jekel
juden von Ofen 10 fl auri ze bezaln auf tzwei vaschang anno XXXVIII.
Und die halb ramfart
hat ausgericht
Jacob jud von Ofen, dez
hat sich underwunden
der Swarcz Hanns, Actum feria secunda post
Laurentj
anno etc. XLTIo (a reg. kelte), und seczt dafur sein weingarten genant Stamphaer
reg. CVI.
zOl Sz. in Jorigergrund
Kottseer
Gespbtte 38/2d: (1439-)
Michel
Feicrtag schuster -- und bleibt sch. dem Jacob juden 100 fl auri reg.
10. - Ezt az ingatlant adós kénytelen volt 1446. évelőtt
budai Jakab
nejének (őzvegyének)
átengedni, aki a szőllőt 1446 július ll-én Gocz
Arnoltnakés
nejének adta el (240. sz. reg.). Előzetesen a zsidóasszony
a szőllő ~ulajdonába
ikt atva lett: Jacob [iuiin von O/enn.
21) H. in der stat des andern Tails 146b: (1439--) Michel Feiertag schuster und bleibt sch. dem Jacob juden von Ouen 100 fl
auri reg. 10. - Adós ezen felül még a kórháznak
(spital sand LasIa)
is tartozott &0 aranyforinttal
és 10 'ft /')-ral 1439. év óta. A ház még
eli;bh cserélt gazdát, mint a szőllő:
1445 február
28-án (dominica
oculi anno XLVto).

131

1436-1445

113. Hem Hensel Abmesser und Dorothea uxor mitsambt irn er ben bleiben sch. dem Jacob juden von Ofen
und seinen érben 12 1315 an sohaden zu bezalen auf pfingsten
nachstkomund
(1444 május 31). Stet es av er lenger. so
get furbaB alle wochen auf yeden pfund phennige ·1 r,
Wyenner zu gesuch. FuI' haubtguet und gesuch seczen wir
in ze phanndt unser haus gelegen auf der Nonnenpeunt
mit aller zugehorung."]
ausgenomen den dienst der den
nunnen darauf stet, 23) gelegen zenachst dez Niclas Gewdner
haus. Und was daran abget, das haben dy juden auf aller
ander- irer hab. Actum an montag vor Thome apostoli
anno etc. XLIIlo (1443 december 16).
133. Hem Wolfgang Ortel und Elspet sein hausfrau
bleiben sch. dem Jacob juden von Ofen und sein en erben
9 gulden und 5 B 15 Wyenner, daruber sy ainen weingarten
haben von den juden chauft, der her ist chornen von der
Wohnerin wegen."] und sol dem juderr dyselben geltschuld
zalen an gesuch halb auf weinachten
nachstchomenden
(1444 december 25) und halb auf dy weinachten darnach
uber ain gancz jar (1445 december 25). Wer aver daz sy
mit der zalungen den juden verczugen, so get nach yedem
benanten tag auf yeglich vorgeschribnen
tail geItschuld
teglich gesuch, daz dy juden sollen haben auf den benanten
weiugarten. Und was daran abget, das haben dy juden auf
aller ander irer hab. Actum an montag VOl' oculi in der
vasten anno domini etc. XLIIIIo (1444 március 9).

22) H. Nonnenpewnt Ige: (1439-)
Hennsel
Abmcsser
und
sch. dem Jacob juden von Oven reg. 10.
23) A ház örőkbére:
dient 60 15 und 1 hun auf weinachten
den
nunnen.
24) Sz. Un/e.re Hohenay 113j9c: (E. i. af. k.) Wolfgang Ortel Elizabeth uxor und bleibt sch. dem Jacob jud von Ofen reg. 1. -A szöllö telekkönyvi
tulajdonosa
143'9-1444
Peler von Wohen volt,
aki feleségével együtt 1440 április .l ő-ik én 1'2 aranyforint
tartozást
ismert el Lewbman zsidóval szemben (reg. 58). Az asszony az a Wehner in, akitől a szöllö származott.

bleibt

9'
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150. Hem Gengel Varurieben und sein erben bleiben
sch. dem benanten Jakel juden und sein erben 6 fl auri zu
bezaln an gesuch auf sand Kolmanstag
nachstkomund
(1444 október 13). Stet es abel' lenger. so get f'urbas darauf
teglicher schedenn. FuI' haubtguet und schaden seczen sy
dem juden ze phannt irn weiugarten in OJ.erin gelegen zenachst dez Michel Zephel weingarten."]
Und was an dern
phannt abget, das haben dy juden auf aller ander irer hab.
Actum an montag Viti anno etc. XLIIlIto (1444 június 15).
151. Item Leonhart Freysleben sneyder und Anna sein
hausf'rau und ir bayder crben bleiben sch. dern Jacob juden
von Ouen und s'einen erben 13 fl auri und 3 B Ö Wyenner
zu bezaln an schaden auf sand Joharrnstag sunebennd
(1444 június 24). Stet es abel' lenger, so get furbas auf
yeden guldein 4 Ö Wyenner alle wochen zu gesuech. FuI'
haubtguet und gesuech setzen sy den juden zu phannt ir
haus gelegen in dem Newen gesslein zenachst dez Peler
Jungetel hausung!") Und was an dem phannt abget, daz
haben dy judenn auf aller ander irer hab. Actum an montag
sand Veitztag anno etc. XLIIIIlo (1444 június 15).
170. Hem Hanns Zwiualer und Margaret sein hausfrau
mitsambt irn érben bleiben sch. dem benanten Jacob juden
von Ouen und seinen erben 20 fl auri in goIt zu bezaln
an sebaden auf sand Michelstag nachstkomund
(1445 szepteruber 29). Stet es abel' lenger, so get fúrbas auf yeden
guldein 4 o Wyenner alle wochen ze gesuech. Fu~ haubtgu et und gesuech seczen sy den juden zu phannt von erst
ir haus auf der Nonnenpont gelegen zenachst dez Jacob
Osterreicher hausung ;"] darnach seczen sy den juden ze
25)
neben

Sz. in

Amá/ern

Orto/ff

Olerin

102/5b:

(1439-)

Gengl Va ru-

- und bleibt sch. dem Jacob juden von Ofen reg. 10.
26) fl. in der stat dcs ersten tails 142a: (1443-)
Leonhart

leben

Freys-

Anna uxor - und bleiben sch. dem Jacob juden von Ofen
fl 3 II reg. 10. Kőzzétéve Zeitschr, Sav. Stift. i. m. XXX/X. 79.
27)
uxor -

H. Nonnenpewnl
21c: (E. i. a r. k.)
und bleiben sch. dern Jacob juden

13

Hans Zwiualer Margareta
von Ofen reg. 10.
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phanl irn weiugarten im Sterffgrunt zenachst dem Laurenz
Vogler'") [und mer irn weiugarten in Elwein gelegen, zcnachst dez Kress VIIein gelegen].")
Und was an denn
phanden abgot, das haben dy juden auf aller arider irer
hab. Und dy weingarten haben sy dem juden gesaczt rnitsarnbt den f'ruchten. Acturn an montag nach sand Niclastag anno etc. XLIIIIto (1444 december 7).
Und30) den wcingarten
dum Zw iualler (kb. 1445).

hat der Muschcl jud aufgeben

Item'") dy phant alle hat dy f'rau, dez Hanns Zwiualer
hausfrau, dem juden alle gancz aufge.sagt. Actum an montag vor Martini anno etc. XL Vl!? (1446 november 7).
171. Hem Thoman Piber und sein erben bleiben sch.
dem Jacob juden von Ofen 4 fl auri an schaden zu bezalen
auf Michaelis anni XLVIO (1445 szepternber 29). Und dafur
seczen sy dem judcn ze phant ir zwaytail weingarten mitsambt den fruchten inn Dienuil,"] und mer seczt er inn
[sein weiugarten mitsambt den fruchten] dy frucht seins
weiugarten in der Hoheney;"]
und uber daz seczt er im
mer ze phant sein ha us im Pekengessel auf der Hohenstrass zenachst dez Salornon hausung.v') Und was an den
phanden abget, daz sollen dy juden bechomerr auf aller
andrer irer hab. Actum an mont ag vor Thome anno XLIIIIto
(1444 december 14).

28_29)

Hanns

Sz.

Sterilorunt

Tzwifaler

-

und

8/10d
bleibt

és Eiusein

sch....

30) Egykorú
hozzáfűzés,
amellyel
Elwein dülöbeli
szöllö zálogbavetésérc
zárójelek
közt},

31) Egykorú
32) Sz. Smidel
Zálogba vetés nincs

(második)

-

72/3d:

(11i39

és

1440)

előbb).

egy időben külőn törölték
az
vonatkozó
mondatot
(szögletes

hozzáfűzés.

... Duenvil
feljegyezve.

33) Sz. Un/ere Holieiuni
logbavetés
nincs feljegyezve.

(mint

29/tOa,
113/I3a:

l Ob: (1444-)
(1443-)

Tamari Píber. -

Taman

Piber.

34) H. Hoclistross
39a: (E. i. ar. k.) Thomari Piber Katerina
und bleiben schuldig dem Jacob juden von Ofen reg. 10.

-

Záuxor
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Iterrr") und Andre Nurenberger
hat sich verv,angen
dem Jacob juden zu bezalen an der obgeschriben geltschuld 12 B 5 auf dy pfingsten an schaden (?1446 június
5). Also vil get dem Thoman Piber ab an seiner ge1tschuld;
und wan dy 12 B 5 beczalt seyn, so wirt daz haus ledig
von der phanntnuss
(kb. 1445-1446).
176. Hem Wolfgang Ortel und EIizabeth uxor bleiben
mitsambt irn erben sch. dem benanten Jacob juden und
seinén erben sch. (sic) 4 guldein und 5 B 5 Wyenner der
swarczen muns.s von ain.s weingartens wegen, der herchombt
von der W ochnerin, dy er im an sebaden und an gesuch
sol zaln auf dy weinachten nachstchunftigen
(1445 december 25). Stet es aber lenger. so get furbas darauf teglicher
gesuch. Und payde haubtguel und gesuch sollen dy juden
haben auf dcm benanten weingarten in der Vndern Hoheney gelegen."] Und was an dem phannd abget, daz haben
dy juden auf ander irer hab. Acturn an montag der chindlein tag anno etc. XLIIIpo (1444 december 28).
183. Hem Hanns Tunhafen
Margareta
uxor und ir
balder erbcn bleiben sch. dem benanterr Jacob juden von
Ofen und sein en érben 12 fl auri zu bezaln an schaden auf
sand Jórgentag nachstchornund
(1445 április 24). Stet es
aher lenger, so get furbas darauf teglicher schaden, Fur
haubt(gut) und gesuch seczen sy den juden ze ph ant [ir
haus, gdegen auf der Hochstrass zenachst dez Jacob SauIuegel hausung,") und mer seczen sy den juden ze phanntj
35)
pár

Egykorú

kevéssé

hozzáfűzés.

144\5. év után

And re Numberger
váltja

fel

Cristein

a tulajdonosi

uxor

rovatban

házasaPiher

házaspárt.
36) Feljegyzések

a 133.

Si..

regestáéival

azonosak.

37) fl. Hochstrass 29b: (E. L a r. k.?) Hanns Tunhafen
Margareta
uxo r - und bleibcn sch. deru Jacob juden von Ofen reg. suo. - Ez a
zálogbavetés
(a szögletes
zárójelek
közötti
szavak
tanusága
szerint)
korábban
szűnt meg, mint a szőllőé. A 202. sz. regesta már csak a
szülJő!

említi

(az

ott

ptiant die weingarten").

újonnan

zálogbavetett

másik

szőllövel:

.Ptujde
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ausim weiugarten gelegen in Ausserén Weintegeln,")
genommen dy nücz. Und was an den phanden ab get, das
haben (dy) juden auf aller ander irer hab. Acturn an montag conversionis sancti Pauli anno etc. XLVto (1445 január 25).
193. Hem Margaretha des Hager satler hausfrau und
ir selbs erben bleiben sch. dem benarrten Jacob juden von
Ofen und seinén erben 29 fl auri Hungrischen zu bezaln
auf die nachstkunftigen
sunebenten an schaden (1445 június. 24). Stet es aber lenger. SD get furbas darauf teglicher
schaden. Fur haubtguet und sohaden seczen sy den juden
zu phannt ir haus gelegen in der stat Prespurg gegen dem
Visehertor zenachst dez Niclas von Papa hausung ;") und
was den juden an dem phanndt 'abget, das haben sy auf
ander irer hab. Actum am erchtag nach letare in der vasten
anno etc. XLquinto (1445 március 9).
202. Hem Hanns Dunhafen mitsambt sein erben bleiben sch. mer dem benanten Jacob juden von Ofen 4:1;2 fl
auri an schaden zu beczaln auf Kolmani (1445 október 13)
zusambt den 12 fl, darumb der Hanns Tunhafen stet vor
dem juden verschriben. Und darumb fur dy summ alle, die
da pringen wirt 16:1;2 fl auri, seczt er im mer ze phannt zu
den phanden dy vm dern Jacob juden von Ofen verschriben
sind, sein weiugarten inn Grillenpuhel zenachst dem Reich
Thoman.")
Payde phant die weiugarten sten den juden
mit frucht und grundt. Actum an montag vor pénteeostes
anno etc. XLquinto (1445 május 10).
38) Sz. In den Aussern Weintegeln 95/2b: (E. i. a r. k.) Hanns Tunhaf'en Margareta uxor - und bleibt sch. dem Jacob juden von Ofen
reg.

10.

39) H. in der stat des andern tails U8d:
und bleibt sch, dem Jacob von
zálogba lett vetve Aserl zsidónak
40)

Sz. Grilleupuhel

zálogbavetés
nincs
sz, reg. jegyzetét.

3/3a: (kb. 1440-)

feljegyezve,

-

(143~)

Hager

satler

-

Ofen reg. la. A ház előbb (1444)
117 aranyforint
tartozás biztosításául.
A másik

Hanns
szőllőre

Dunhafen.
nézve v.

Ö.

-

A

a 183.
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212. Hem Margatetha dez Hager satler seligen hausfrau
und ir selbs erben bleiben sch. dem benariten Jacob juden
von Ofen und seinen erben 38 fl auri Hungrischer auf teglelchen schaden, und get alle wochen auf yeden gulden
iS b zu gesuch. Fur haubtguet und gesuch seczen sy den
juden ze phant ir haus gelegen in der stat Prespurg zenachst dern Niclas von Papa") und [mer seczen sy dem
juden ze ph ant irn weingarten
in Kunther gelegen mit
allen nuczen];"] Acturn an montag vor Andree anno XLVto
(1445 november 29).
217. Hem Paul Stőr und sein hausfrau
bleiben sch.
mitsambt irn erben dem Jacob jud von Ofen und seinen
erben 10 fl auri zu bezaln auf tegleichen schaden von datum
dez inschreibens. Fur haubtguet und schaden seczen sy
den juden ze rechtenn furphannt ir hans in der stat gelegen
zenachst des Peruhertel
mayerhof',"]
und mer seczen sy
den juden ze ph ant ir mul in der Weydricz ."] Acturu ,an
montag vor demo heyligen weinachtag
anno etc. XL V'?
(1445 december 20).
Pozsonyvár.
leot., Sb. Zsidoreq.
2a. (4.,7., 12., 13.,38.,47.
és 5'1. sz.
2b (25.,30., 46., 59.,67., 71a., 77.,83. és 85. sz. reg.), 3a (113.,133.,
150., 151., 170. és 1,7-1. sz; reg.) és 3b (176., 183., 193., 2002., 212. és
217. sz. reg.). Regestalapjához
még a 4a. lap is tartozik, amelyen rok onainak
és más hitelezőknek
regestái
találhatók.
Ilyen regestákat
ul
előző lapokban
is jegyeztek
fel: a 2a. lapon Jacob Kolman
és Todres
zsidókat
(1470:425. sz. reg.), a 33. lapon budai Jakab
65 Leuibmun
zsidókat
(1443:101. sz. reg.}, S a 3b. lapon budai Jakab és veje Muschel
reg.;'

&1) V. Ö. a 193. sz. reg. jegyzetét.
42) Sz. Kat/ner und Wúrslege/ 76/2c:

(kb. 1445-)

Mainhatt

Hager

(a zálogbavetéssei
egy időben) - und bleibt sch. dem Jacob von Ofen
reg. 1. - A szöllő előbbi tulajdonosa
Halbsőrl
cipész volt, aki szj nt én
adósa volt budai Jakabnak
[v, Ö. a li2. és 67. sz. regestákat).
- A szőllő
zálogbavetését
korábban
törölték, mint az egész regestát.
43) H. in der stat des ersten tails 128a: (1439-)
Paul StÖr
und bleibt sch. dem Jacob juden von Ofen 10 fl auri reg. 10. - Az
előző
bleibt

zálogbavetést
lsd. a 4. sz. regestánál.
44) Szárazmrrlom
Weydriczmúl
172b:
sch. dem Jacob

juden

von Ofen

(1439-)

reg. 10.

Paul

Stőr

--- und
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zsidókat

(1445:191.

sz. reg.)

regesták]

megillető

követelésekről.

és budai

Jakab

nejét

(1446::2-100. és 2-106.sz.

A 4a .. lapou szereplö

rokonok:

budai

Jakab neje (vagyis özvegye ·1447:266. sz. reg.), b. J. örökösei
(145;1:
351. sz. reg.], veje Jakab, lI1aisterl fia, bécsújhelyi
zsidó (1453:364., 3M.,
1461:413., 1464:417., 1466:421. és 1468:424. sz. reg.) 65 fia Jakab (1457:
3\)7. és 1458:401. sz. reg.). Rokonságat
nem állapíthatunk
meg soproni
Henndlein (M58:4<l4., 14l>9:408. és 1464:416. sz. reg.) és Viselllein
zsidóknál
(1465:418.
sz. reg.). Fivérének,
Józsefnek
külön
regestalapot
(II) ad-ak a zsid6rey.-ban.
Budai
Jakabnak
regcstúlt
követelésein
kívül
még egyéb zálogjogilag biztosított
k ővctelúsét
jegyezték
fel kiilönbözö
birtoklupok ro.").
Ezenkívül
a telekkönyv
szerkesztése
idejében
tulajdonosa
volt cgy
Kecske-utcai
üres (elhagyott,
puszta)
teleknek,
amelyet
még 1441}. év
elött adott el kereszténynek.v')

45) V. Ö. fent

a 19. sz. jegyzetben

közölt

feljegyzést;

azonkívül:

H. in der stat des ersten tails 120a: (1439-)
Hem Hanns Schuesterin
und ir kind _ und bleibt sch. dem Jacob juden von Ofen 21 'ft Wienner ('), und sol der Jacob jud von ir in der tzalung
nemen
f'űr 7 'f{
weiss gelt, ze bctzalen
auf epyphyanie
an schaden.
Und was die gantz
sum leng er ansteet, so 5·aJ téglícher
sohaden
dara uf geen,
Und was
dem egenanten
judcn an dem h.ruse abgieng, daf'űr ist der vorgenantcn
frauen
vater der Gengel Schuster
sein purgl. Acta sunt hec in die
Jacobi apli anno etc. XXXVIlIo
(1438 július 25). - H. Wedricz
110d:
(14.39-)
Hem Vlreich Krernbser
- und bleibt sch. dem Jacob judcn
von Ofeu 21 fl auri an schaden
auf :2 tége, auf Laurentij
10112 fl
auri und auf Egidij 10'/, fl auri ze betzaleu.
Und ab er das gelt auf
die egenanten
tege nicht
betzulet,
so sol furbas
tegticher
sohaden
darauf
geen. Und dafur steet sein weingarten
gelegen in Hoseng reben
miLsambt dom hause.
Acta sunt 'hec am freilag vor Martini anno etc
XXXV.IIIo (1"438 november
i"). Hozrátartozik
Sz. in Rosengreben
46j;;d:
(1439-)
Item Vlreich Krembser
und Elizabeth
sein hausfrau
und
bleíbt sch. dem Jacob juden von Ofen 21 fl auri auf tzwen tag. Dafűr
steet der weiugarten
mitsambt
seinelll haus als vorgeschríben stet. ll. in der stat des ersten tails 142a: (1441-1443i
Hanns
von Haidenhaim vermerkt,
daz Hanns
Haidenhaim
terretur
dern Jacob juden
von Ofeo 27 fl auri registro
(!). Hem tenetur
27 fl auri dem Jacob
juden. - Ezt az 54 aranyforint
összegű kövctclést
kevéssel
utóbb átveszi idős Isserl. Közzétéve
Zeitschr.
Sav. Stift. i. m. XXX/X.
79. -Sz. im Hamischgrunt
39/2d: (1439-)
Griess Hllndd und bleibt sch.
dem JekJ. juden von Ofen 7 fl auri. - Sz. Ortureinqarten
Frosclujrunt
86/2.d: (1 {39-)
Eysenin
Nickl und bleibt sch. dem Jacob jnden
gen (sic) Ofen 2 fl auri.
'8) H. Gaisgassen

td:

(1439-1439)

Hem ain

őde des

.Jeckl juden
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4.
Pozsony 1436 július 5-1443 december 3. Győrszentmártonból származó idős lsserl (pozsonyi)
zsidónak
a pozsonyi
telekkönyv
zsidó reqistrumában
feljegyzett kiioeielései.
Alt lsserl

jud

von Satid

Mertlenperg

und sein eriben

lll.

5. Hem Jorg Srnőkl burger ze Prespurg und Anna sein
hausfrau bleiben sch. unverschaidenlich
dern Isserl juden
von Sand Mertteinsperg und sein eriben an schaden ze betzalen 11 fl auri auf sand Michelstag nachstkűnftigen
(?
1436 szeptember 29). Daf'űr steet yrn ir lediger freier weingarten gelegen unterrm Hawensperg
zwischen des Peter
Hewschuttler und des Swartz Pertleins weingertten.') Darnach sol auf ieden gulden geen ze gesuche fúr den obgemelten tag 3 Wienner o ze gesuche.
6. Hem Peter Strebmár und Katrey sein hausfrau bleiben sch. unverschaidenlich
den obgeschriben juden und
seinén eriben 8% fl auri ze betzalen auf den nachstkunftigen sand Mertteinstag an schaden (1436 november 11).
Dafűr stet yn ze phande ir weingarten gelegen in Késtenpárnen mitsambt den frúchten.") Acta sunt hec feria quinta
post festum Vdalricí confessoris anni XXXVPi (1436 július 5).

von Ofen -

fr ei (szerkesztéskorbeli

feljegyzések,

azután

még 1439. év

körül:)
(1439-)
Hanns
PÜhler das haus hat der Hanns Puhlor
kauft von dem Jeckl juden von Of'en umb 1 fl auri. und ob hinfúr
icht brief fűrkamen,
nincs törölve.)

die sullen

nicht

schaden.

(Ez az utolsó

feljegyzés

1) A szomszédok
szerint
(Schwartz
Pertel 22/6d és Peter Hcwschűtler 22/7b) a zálogba vetett szőll
azonos Die langen Tayl hintter dem. Haws
(Hrnispero ) 22/7a sz. birtoklapján
nyilvántartottal.
Telekkönyvi
tulajdonosa
1439-ben, a 'birtok lap szerkesztése
korában,
azonban
már Mertt Kno.II, a zálogbavetés
feljegyzése
pedig elmaradt.
"1 Birtoklapos
feljegyzés nélkül.
ő
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15. Item Andre Tzách und Kathrey sein hausfrau
tellentur unverschaidenlich
dem obgeschriben juden 7 fl auri
auf téglichen schaden. Dafúr steet ym ze phannde ir hans
gelegen auf Schondorff'ergassen"]
und ir weiugarten
gelegen auf der Strass")
Acta sunt hec feria quinta ante
festum Egjdij anni XXXVIIi (1437 augusztus 29).
17. Hem Erhard Klinsler und Margaretha
sein hausfrau bleiben unvcrschaidenlich
sch. den obgeschriben juden
15 fl auri an sohaden ze belzalen auf sand Michelslag schiristkűnftigen
(1437 szeptember
29). Dafűr
steet ir tail
weingarten
gel egen in Kyenhartsgrében
tzwischen
dcs
Hainrich Smitzer und des Stephan Pair weingarten. S) Und
was yn daran
abgieng, das sullen si haben auf uns und
unsern guette. Es sol auch noch dem obgemelten tag auf
ieglichen gulden alle wochen 3 Wienner o ze gesuch geen.
Acta sunt hec feria quarta quatuortemporum
ante festum
beati Michaelis anni XXXVIIi (1437 szeptember
18).
21. Item Nicklas Rúeppl und Katharina sein hausfrau
und ir ériben bleiben
unverschaidenlich
sch. demselben
Isserln von Mertenperg
8 fl auri auf teglichen
schaden.
Acta (sunt hec) in festo purificacionis
gIoriose virginis
Marie anno domini etc. XXXVIIIo (1438 február 2).
Hem mer bleiben si demselben juden und sein erben
sch. 17 fl auri an schaden ze betzalen auf sand Mertteinstag schirigstkűnftigen
(1438 november
11). Und íúr das
alles steet yn ze phannde ir weingarten
gelegen im Wurtzenpach") und ir haus gelegen auf der Nonnenpewnt.')
Acta ut supra.
3_') H. Schondorff erqossen 53a és Sz. Dye Awsser Strass 40 6a:
(1439--) André (4Q/6a·: Anderl) Tzach und bleibt soh. dem alten
IS5e1'1 juden
7 f.J.. auri reg. Ill.

sch.

S)

Birteklapos

feljegyzés

nélkü!.

6)

Birtoklapos

feljegyzés

nélkül.

7) H. Nonnenpewnl
26c: (1439-)
Niclas Rueppel
und
dern alten Isserl juden von Sand Mertteinsperg
reg. III<>·

bleibt
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Item"] den weingarten hat im der jud gefreyt, und daz
haus stet nu allain auf ain verhorn. Acturn feria 2-a Barbarc anno etc. XLprimo (1441 december 4).
29. Hem [Mert Frawenkind
mitburger ze Prespurg und
Elizabeth sein hausfrau] ,O) und ir baider geeríben bleiben
sch. dem vorgeschriben
Isserl juden und seinen eribcn JO
['il: Wienner <5]b auf teglichen sohaden. Dafűr
steet den
juden ze phannde tzwen weingarten,
der ainer gelegen ist
im Wotzengrunt."]
[der ander in Langentailen
untter dem
Hawse]")
mitsamht
Iiren] c jerlichen
fruchten, Acta sunt
hec anno dom ini miIIesimo
quadringentesimo
[tricesimo
octave]" in festo sancti Georgij martiris
(1438 április 24).
lltem dye früchte in unserm (weingarten)
Judlein sullen
auch der juden phannd sein.j '"]
8) Egykorú
hozzáfűzés.
A szőllőt Rueppel
még a telekkőnyvi
birtoklapok
szerkesztésének
Ideje előtt adta el, úgy hogy neve nem
szerepel a Wurtzenpach
(104. és 106. számú) dűlők telkeinek
hírtoklapjain.
9) Ebben a feljegyzésben
a szögletes zárójelek
közötti szavakat
az egész szöveg. végleges törIése előtt, a szőllőnek 144Q május l ő-ikén
(festo penthecostes)
végbement
tulajdonosváltozása
alkalmával
törölték ki és helyükbe a kővetkező
szavakat
írták: a: Hanns Abusch und
Hanns
Hawer b: .fl auri c: iseyn és d: quadragesimo.
Értelme e javításoknak,
hogya
Woczengrunt-dülőbeli
szől1ő megvétele
alkalmával
a vevök átvették a szőllőt terhelő adósságnak
nagy részét
is (40 font bécsi dénárból.
mely összeg egyenértékű
1438. évben 45
"/7 aranyforinttal,
40 aranyforintot).
Ugyanakkor
megszűnt a két
másik szöllö zálogos kötelme
is, amelynek
tulajdonosa
148~, illetve
1453. évig maradt
az eredeti adós Mert Frawenkind.
10) Sz. Woczengrun/ 2018d: (1439-)
Mertt Frawenk ind - Hem
[er] bleibt sch. <lern alten Isserl juden von Sand Mertteinsperg
40
['H] reg. Ill. Az előző jegyzetben említett napon Hanns Abusch und
Hauns Hawer nevei kerülnek
a tulajdonos
rovatába:
ugyanakkor
a
zálogbavevés
szövegében
kerül az "er" szó helyébe "sy" és a 'H jele
helyébe

")

"fl".

Sz. Langentaile
unt/er
dem Hauise
22/1d:
(1439-)
Mertl
Frawenkind
(1482. évig) Hem bleíbt sch. dem alt Isserl juden
von Sand Merttensperg
40 'ti: Wienner <5reg. Ill. - A zálogbavevés
törlésének
időpontjára
nézve lásd a 9. sz. jegyzetel.
12) Sz. in der Loeken und Krantztier
(Judel)
10712c: (1439-1
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31. Hem Hanns Meixner peckh und Anna sein hausfrau und ir eriben tenentur unverschaidenlich
den obgeschriben juden 26 fl auri auf teglichen schaden, auf ieglichen gulden alle wochen 5 Wienner helbling (zu gesuch).
Dafűr steet yn ze phanndt ir haus gelegen auf der Pfaffengasserr") mitsarnbt ir Tunawműl."]
Acta sunt hec feria
quarta proxima post Laurencij anni XXXVII Ii (1438 augusztus 13).
23. Hem") mer bleiben si sch. den obgeschriben juden
6 'fl: Wien ner
auf téglichen schaden. Dafűr steent auch
die vorgemelten phannd, und was yn daran abgieng, das
sullen si haben auf yn und iren geeriben unverschaidenlich und auf allen ir en guette und habe nichts ausgenomen.
Acta sunt hec dominica judica anni XXXVIIIi (1438 március 30).
ö

36. Item Damunkusch
Janusch Helena sein hausfrau
und ir baider eriben ten en tur unverschaidenlich
demselben
Isscrl juden und seinén eriben 4 fl auri an schaden ze betzalen von den nachstkunf'tigen
weinachten uber ain jar
(1439 december 25). Daf'űr steet densolben juden ze phannde
il' haus gelegen auf Schondorfergassen.t")
Acta sunt hec
dominica proxima
ante festum nativitafis
domini anni
XXXVIIIi (1438 december 21).
41. Hem Edel Mathes Kúnigund sein hausfrau und ir
baider geeriben tenentur unverschaidenlich
dem benanten
Mert] Frawenkind
(1453. évig). A termés záloglbavevése nincs feljegyezve.
13) H. in der stat des ersten tails 125d: (1439-)
Hanns Meixner
peck h - und 'bleibt sch. dem alten Isserl juden reg. Ill.
14) A dunai vagyis hajómalmok
telekk őnyvezése
csak 1440. év
után

történt, amiér! is a követelés birtoklapon
feljegyezve nincs.
15) Az időrendi
sorrendet
a szövegezés miatt kellett megváltoztatni. A 13. sz. jegyzetben k özőlt zálogbavetési
feljegyzés erre a reg.vra
is vonatkozik.
und

'0) H. Schondorffergassen
48d: (1439-) Damunkusch
Januschbleibt sch. dem alten Isserl juden auf das haus 4 fl auri reg. Ill.
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Isserl juden und seineriben 17 fl auri auf teglichen sohaden.
alle wochen von ieglichen gulden 3 Wienner b ze gesuchc.
Item tenentur 4 fl auri ze betzalen auf das kunftige lesen
an schaden (1439 október 1). Dafűr stet den juden ze
phannde ir hans gelegen auf der Sluttergassen'")
und ir
weiugarten gelegen in der Vnttern Poshair") mitsambt den
fruchten. Es steent auch den juden ze phande die fruchte
des heunigen jares, die gevallen werden in irem weiugarten
gelegen Vntter dem Hawse."] Die versaczung ist bescheen
mit der erbern Caspar Vénturs und herren Cunradten seins
capplans guettem willen und wissen."] Acta sunt hec dominica oculi anni XXXIXi (1439 március 8).
53. Itern Michel Eck kel Margatetha sein hausfrau und
ir baider eriben tenentur
unverschaidenlich
demselben
IsserIn juden und seinen ériben 9% fl auri an schaden ze
betzalen auf sand Mertteinstag schiristkűnftigen
(1440 november 11). Dafúr stet ir hans gelegen auf der Hochstras'"]
und ir weingarten gel egen in den Rosengrében.")
Acta
sunt hec dominica proximu post Lucie anno domini etc
XXXIXo (1439 december 20).
11 és 18) H.
Slutterqassen
lOd és Sz. Un/ere
Poshait
55!6b:
(1439'-) Edel Mathes - und bleibt sch. auf das haus ,(auf den weingarten) dem alten Isserán juden 17 t1 auri, item 4 iti! auri reg, Ill.

19) Sz. die Lanqentail
un/er
Mathes zálogfeljegyzés
nélkül.

dem

Hause

22/2d:

(1439-)

Edel

20) A 22/2d birtoklapon
nyilvántartott
ingatlan ugyanis a "Gocz.
leichnamscapell"
(Urtestecóh
kápolnája
a Hosszú utcában)
javadalma
részére 20 'H: b vételösszegű
s ez összegen
megváltha tó évi 2
t=i: b szolgálattal
volt megterhelve.
A javadalom
kegyura
(mint a javadalom alapítójának
leszármazottja
(v. ö. Or/vay.
Pozsony
tört. II.
1. 32-33.)
Ventur
(Bon aven tura]
Gáspár
volt, javadalmasa
pedig
Konrád
21)

"káplán".

H. Hochstrass
31c: (1-439-) Miohel Ekkel Hem
Ekkel und Margareth
sein hausf'rau tenentur
unverschaidenlich
allen Isserl juden 9 "1. fl auri reg. Illo.

Michel
elem

22) Sz. in Rosenqrebeti
46/2d: (143\}-) Michel Ekk.l Hem M.
E. und Margareth
sein hausfrau tenentur
dem alten Isserl juden 9 li.
fl auri auf den weingarten
reg. lIT.

143

1436-1443

57. Hem Peter Frankch viseher und sein geeriben tenentur den benariten juden 22 fl auri auf sand Larenczentag nachstkunftigen
(1440 augusztus 10) ze betz alen an
schaden. Bescheech des nicht, so sol Iurbas all wochen auf
ieglichen gulden 4 Wienner Ö ze gesuch geen. Und daíúr
steet dem juden ze phannde des benariten Peter weiugarten
gelegen in Bechweingertten.")
Und was yn daran abgieng,
das sullen si haben auf aller seiner hab. Acta sunt hec anno
domini millesimo quadringentesimo
XLmo, feria sexta proxirqa post festum beati Ambrosij episcopi (1440 április 8).
62. Hem Anna Maindhardtin
und ir geerben bleiben
sch. unverschaidenlich
demselben juden 19 fl auri auf teglichen schaden, alle wochen von ieglichen gulden 4 Wienner
Ö ze gesuch. Dafur steet ir haus gelegen auf SpitalnewsidJ
II tail'") und ir weingarten
gelegen im Wotzengrunt."]
Acta sunt hec in die beati Georgij martiris anno etc. XLmo
(1440 április 24).
66. Hem Sebold Goldsmid und alle sein erben bleiben
sch. dem obgeschriben Isserl juden und sein erben 26 fl
auri ze betzalen auf die nachstkunftigen
weinachten (1440
december 25). Bescheech des nicht, so sol fúrbas auf ieglichen gulden alle wochen 5 Wienner
helbling ze gesuch
geen. Dafúr steet den juden ze phannde ir weingarten ge23) Sz: in Ko/ern (Rechweingarten)
viseher und 'ble.iht sch. deru alten
spcrg 22 fl auri reg. Ill.
24)

J-/.

Spita/newsidel

57c:

48/2b: (1439--) Peter Frankch
Isserl juden von Sa nd Merttein-

( [439-)

Vlrcich

Mainharttin

-

an

dern hause 'hat f'rau Margareth
des Castner hausf'rau, derselben irauen
Annert der Vlreich
Mainhardtin
tochter,
den dritten
tai!. Hem so
steet tzwaitail des hauss unvergriff'en
der benanten
fraun Margarethen
dritten
tail, mitsarnbt
iren weingarten
gelegen im Wozengrunt
dem
Isserl juden von Sand Merlteinsperg
19 fl auri auf teglichen schaden,
alle wochen auf igleichen
gulden 4 Wienner
Ö ze gesuch. Acta sunt
hec anno etc Xl.mo, in festo beati Georgij rnartiris
(a reg. kelte).
25)
bleibt

Sz.

Woczentgrunt

sch. dem

Isserl

juden

20/7b:

(1439-)

von Sand

Anna

Maindharttín

Mertteinsperg

19 fl auri

-

und

reg. In.
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legen an der Lasterleiten'"]
und ain dreiling wein, der da
leyt bei dem Hainrich Stengel. Stuenden aber die phannd
solaring auf gesuch, daz es die juden verdriessen wurd, so
súllen die juden vallen gantzen gewalt haben, denseiben
weingarten
zu verkaufen
umb hauptgut
und gesuch. Und
was yn daran abgieng, das sullen die juden haben auf aller
andrer hab und guetter des benariten
Sebold Goldsmids
und seiner geeriben ungeverlich.
Acta sunt hec in festo
heati Nicolui episcopi anno dc. XLmo (1440 december 6).
12. Hem Michel Stebenentel und all sein erben bleiben
"ch. dem ebenschriben
Yserl juden und sein er ben 14 fl
auri zu beczalen auf den nachsten sand Michelstug (14.11
szeptember
29). Bescheech dez nicht, so sol fúrbas
auf
veglichen guldein alle wochen 3 weiss l5 zu gesúch gen.
Dafur stet ze pha nnd ir weingarten
geIegen in der Lasserlevtten.:": Stuenden aver dy phanud so lanng auf gesuech.
das es dye juden
verdruss, so súllen sy ganczen
gewalt
haben dyseIben weingarten
zu verchaufTen umb haubtgut
und gesuech. Und was in daran
abgieng,
das suIIen dv
juden haben auf aller andrer irer hab und guetter des benanten Michel Stebenentel ungeveclich. Acta sunt hec feria
secunda vor Marie Magdalene anno etc. XLImo (1441 július 17).
73. Item mer stet dern obgenanten Iserl juden von oem
Michel Stebentel der ander tail dez weingarten in der Lasterleyttcn'"] fur 15 gulden auf dy weinachten
(144t december
25) zu betzalcn, Stet es lenger, so get fúrbas
auf yden
'6)

Sz.

Lastetlesjten

und

uti».

Hoclujetutel

(143\1-)

Sebold

Goldsmid
vermerk t, daz der Sebold Goldsrnid
tenetur
dern allen
Isserln juden von Sand Mertteinsperg
26 fl auri reg. Illo.
21) Sz. Lasterleyten
und Hochqenqe!
ll/b:
(E. i. a reg. k.] Michel
Steoenentel
reg. Illo.
'8)

Sz.

benentel
weinachten.

-

und

bleibt

Lasterlegten
unu

bleibt

sch.
und

sch.

dern

aJten

Hochoerujcl
de m

nlten

Ysserl
11/10:

Isscrl

judenn
(H:l9-)

juden

14 fl auri
Michel

15 guld

auf

Sle(h
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guJden alle wochen 3 weiss b ze gesuech. Was darun abget,
das haben dy benanten juden auf aller andrer ir hab.
Actum die utsupra (1441 július 17).
75. Hem Niclas [Rueppel] 28,} und Katherina uxor und
il' baider erben bJeiben sch. dem aJten Isserl juden und
seinén érben 17 fl auri ze betzalen auf Michaelis (1442
szeptember 29) 4 fl auri und auf Martini 13 fl auri (1442
november ll). Phannt ain haus auf der Nonnenpont gelegen'"] [rnitsambt dem weingarten gelegen auch auf der
Nonnenpewnt].")
Was daran abget, OOZ haben dy juden
auf aller ander irer hab. Acta sunt hec f.eria secunda proxima post oculi anni etc. XLIlo (1442 március 5).
111. Hem Hainreich Smiczer und sein érben bleibcn
sch. dem aJten Isserln juden von Sand Merleinsperg 26 fl
auri an schaden ze beczallen auff sand Merteinstag negstkúnftig
(1444 november 11). Dafúr seczen sy im ze phannt
ire payde tayl weingarten gelegen in dem Kyenhartsgráben,
unvergrifIen 10 fl auri, so darauff hat dy Ffritz Kőchin.")
a)

28

A reg" végleges

törléss

előtt,

·való.szlnűen

nem

sokkal

a fel-

jegyzés után, törölve és helyébe "Wismer"
Irva. E név viselője Rueppcl
jogutóda
a szőllő birtoklapján
s úgy látszik
Rueppel
özvegyének
második
férje.
29) H. Nonnenpewnt
26c: A reg ..-ára vonatkozó
tulajdonosi
és
zálogbavetési
feljegyzés azonos a 7. sz. jegyzetben
kőzöltekkel.
1442
körül Rueppel helyére tulajdonosnak
kerül: Niclas Wismer Katharina
uxor házaspár,
amely az előbbi jegyzetben leirt adósnévkijavítás
tanusága szerrnt elvállalta
a tartozást.
vetés

30) Sz. Nonnenpeumt
sttte.
nincs feljegyezve.
Ruepel

hogy
a 75. sz. regesta
lése nem ellrás rniatt,

eredeti
hanem

tént. Wismer-nek
dülöben.

volt

nem

(1439-)
Niclas Rúepel. A zálogbaszőllötulajdona
bizonyíték
amellett,

adósa Ruepel és nevének
a jogutód
tartozásvállalása

ingatlana

a

Nonnenpewnl

előzetes
miatt
nevű

tör-

tör-

szőllő-

31) Sz. in Kienhartsqreben 50/3b: (1439-) Hainreich Smitzer und bleibt sch. der Fritz Kőchin 60 fl auri und [hat dy schuld]
hcznhlt bis auf 10 fl auri. Actum in anno XLo dominica
judica (1440
március
13). (A birtoklapnak
elkülönített
részén, jeléűl, hogy új
parcellára
Monumenta

vonatkoznak
Hungariae

a

feljegyzések:)

Judaica.

IV.

Hainreich

Smitzer

-

10

und
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Stúnd es aber fúr den benanten tag, so gieng alle wochen
auff yeglichen gulden zu gesűch 3 b Wyenner, [Und was
im an den bcnanten weingarten abgieng, das sol er furbas
haben auff allen unsern gÚt.)32) Actum am eritag yor
Nicolai anno XLIIIcio
(1443 december 3).
reg.),

Pozsonyvár.
leut., Sb Zsidóreg.
6a (5., 6., '15., 17., :W. és 23. sz.
6b (29., 21., 53., 36., 41., 62. es 57. sz. reg.) és 7a ,(66., 72., 73.,

75. és lll. sz. reg.). A 6a lap on azonkívül
a 11. sz. reg., amelyben
alt
Isserl a brucki
Isserl zsidóval
együtt szerepel
hitelezőként.
Azonkíviil
még 3 lapot tartottak
fenn alt Isscrl
regestái
számúrn
(70, 8a es
8b), amelyazonbar.
üresen maradt.
Nem regestült
követelése
a budai . Jakab-tói
átvett 5-1 aranyforint
összegű, feljegyez -e azon a há7.lapon, amelyet
a pozsonyi
telekkönyv
ismertetése
kapcsán
tettem
közzé.33)
Szerepel
azonkivül
mint tulajdonos egy szőllü birtoklapján
1440--1443.
évek között.''')

ble ibt seh. auf den weingarten
deru Isserl juden von Sand Merteinsperg 11 fl auri ze beczalen
auf sand Mertteinstag
negstkűnftig
(1440
novernber
11). Acta. sunt hec anno XLo in die Georgij (1440 aprilis 2-11;
und den weingarten
hat der Hainreich
Smit zer kauft von dem Tsserl
juden. - A szőllőnek
egyik része (parcellúja]
tehát a telekkönyv
sze rkesztése
idejétől
14-40 aprilis
24-ikéig idős Isserl tulajdona
volt. aki
ezt a részt telekkönyvvezető

.bizonyára
városi

hosszú alkudozások
után, amelyek
miatt "
jegyző
függőoen
tartotta
a zsidó
tulajdon-

jogának
a birtoklapra
való feljegyzését
a jelzett napon
eladta
a
szőllő
másik
parcellája
tulajdonosának.
A ) 1L reg. feljegyzésével
egyidőben
azután
minrlkét
parcella
birtokláprészére
feljegyezték : und
bleibt

schuld-ig

Isserl

A szögletes

32)

a reges-ta

többi

juden

von

zárójelek

San d Mertteinsperg
közőttí

mondat

ut pate!

korábban

33) H. in der

Sz.

stat

Ubere

des

Posliait

(1440 körül:)
AIt Ysserl
Hafner
Agnes uxor.
doncsa

mint

szövege.
ersten

tails

142a: Hanns

von

Hem terretur deru a~ten Isserl von Sand Merlteinsperg
(1440 táján).
V. Ö. Zs chr. Sav. Stift. i, m. XXXIX.
79.
3t)

reg. IIIno

törölve,

a szőllőnek.

53/3e:

(1439--)

Kathrey

Haidenhaim
54 fl auri

Pirchenwarter

in,

jud von Sand Mertenperq.
(1443 körül:)
Peter
Idős Isscrl tehát 1440--1-143. évek k őzt tulaj-
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5.
Pozsony
1437 június
10. Győrszentmárfonból
származó
idős l sserl és prucki Isserl pozsonyi zsidóknak
a pozsonyi
trlekkönyv
zsidóregestrumában
feljegyzett
együttes
követelése.
11. Item Peter Kurtzúngel,
Katharina
sein hausfrau
(und) juncfrau Anna ir baider toehter tenentur unverschaidenlich dem obgeschriben
(ait) Isserl juden (von Sand
Merttensperg)
und dem Isserl von Pruckh und iren baiden
geeriben 46 fl auri an schaden ze betzalen auf sand Giligentag schiristkűnftigen
und acht tag darnach
ungeverlich
(1437 szeptember 9). Daf'úr sleet yn ir weingarten genarit
der Schiltel.'] Aeta sunt hec anno domini etc. XXXVI1°
feria secunda ante festum beaterum Viti et Modesti (1437
június 10).
Pozsomjvár,

lent.

Sb

Zsidóreg.

6n

t

idős

Isserl

regestalapján).

6.
Puzsony 1437 sze ptember 17 - november /.'J. József
nak, budai Jakab fivérének a pozsonyi
telekkönyv
registrumában
feljegyzett
követelései.
Joseph

jud des Jacob juden

zsidózsidó-

brudet pon Ofen lI.

16. Hem Hanns Mutt satler gesessen zu Sand Marcin
tenetur dem obgenanten Joseph juden von Ofen 8 fl auri
an sehaden ze betzalen 4 fl auri auf weinachten (1437 december 25) und 4 fl auri auf mittef'asten nachtskunftige
(1438 március 19). Daf'űr steet sein weingarten gelegen in
den Awssern Krarnern tzwischen des Hanns Lawterhofer
')
zűnglin
Anna

Sz. Flaken
Pretnagel
(Schiltel)
Peter Kurtzungl
Katharina

ir tochter

46 fl a uri

reg.

tenerrtur

97/2e: (1439-) Hem Kurtztsein hausfrau
und junofrau

un verscha idenlcich

den

tzwaien

Isserl

!II.
10'

juden
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und des Hanns Rorenpach weingarten.') Und was im darun
abgieng, das sol er haben auf aller seiner hab. Acta sunt
hec in die sancti Lam pert i, anno domini millesimo CCCmo
XXXVIlo (1437 szeptember 17).
19. Item Katherina Loyschlin bleibt soh. dem Josepen
juden von Ofen 11 fl auri und 60 'Wiener 5 an schaden ze
hezalen auf sand Michelstag schirislkunftigen
(1438 szepternber 29). Daf'űr steet ir weingarten gelegen im Hiersman
mitsambt den fruchten.") Und was ym daran abgieng, das
sol er haben auf allen anderen iren guette und habe. Acta
sunt hec am nachsten mittichen nach Martini anni XXXVIIi
(1437 november 13).
Pozsonyvár.
levi. Sb Zsid6reg.
4b (külön regestalapon}.
E hitelező javára azonkívül
még feljegyeztek
egy regestálatlan
követelést
a
belváros
egyik házának
birtoklapjára"]

7.
Pozsony 1437 október 29 1452 január 10. Buduieisbél
származott
Isserl pozsonyi zsidónak a pozsonyi telekkornn)
zsidóregistrumában
feljegyzett
követelései.
Issrl von Budweis und sein ertben IX.
18. Hem Hanns Pewkl und Margareth sein hausf'ruu
hleiben sch. dem obgeschriben juden 6 fl auri auf teglichen
') Sz. in den Aússeren
Kramern
44/13b:
(1439-) Hanns Muet
satler - und hleibt sch. dem Josep juden von Ofen reg. ll. - A tulajdonos nevét nem törölték,
csak a zálogosítást,
jeléűl, hogy a szöllöt
később elhagyták.
2) Megfelelőbirtoklapon
3) H. in der stat der

feljegyezve
anderen
tails

nincsen.
150d: (1'439-)

ltem André

Vngerl - Hem tenetur dem Josepen juden 35 fl auri auf teglich scheden nach laut ains briefs.
Ha el is maradt a budai jelző, mégis
tekintettel
a feljegyzés
időpontjára
s arra,
hogy
más J 6zsef nevű
zsidóhetelezönek
vagy csak a feleségét találjuk a telekkönyvben
(Joseoh
[udin von Teben 1444. évtől kezdve), vagy más Józsefet magát igen
későn (Joseph des Leben sun 1454-55),
ezt a feljegyzést
is budai
Jakab fivére k övetelésci
k özé iktathatjuk.
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schaden. Dafúr stet den juden ze phannde ir weingarten
gel egen in Rorsetzzen;')
und was yn daran abgieng, das
suLlen die juden haben auf allen andern irem guett und
hab.
Ada sunt hec anno domini
millesimo
CCCCmo
XXXVI1°,
feria tercia post festum beatorum
Simonis et
Jude apostolorum
(1437 Október 29).
28. Hem Larcntz Tierner und Katherina sein hausfrau
bleiben sch. dem obgeschriben
juden 3 fl auri auf sand
Larentzentag
schirigstkunftigcn
(1438 augusztus 10) ze betzalen an schaden.
Dafűr steet den juden ze phannde ir
baide weingertten, ainer gelegen im Scharlachperg,
der
ander im Klepeiű.P)
Acta sunt hec anno domini millesimo
CCCCmo XXXVIII
in die Adalberti regis (!1438 április 23).
32. Hem Wentz lab Pástler (und) Katharina sein hausfr au bleiben sch. den obgeschriben juden 5 fl auri an schaden ze hetzalen
auf sand Jorgentag
schirigstkunftigen
(1439 április 24). Dafúr steet den juden ze phannde ir weingarten gelegen in Spitalern"] mitsarnbt den fruchten:
und
was den juden daran ahgeet, das sullen SI haben auf allem
andern irem .guette nichts ausgenomen
ungeverlich.
Acta
sunt hec anno dornini millesimo
CCCClllO XXXVIIIo
feria
I1I1ta proxima post nativitafis beate Marie (1438 szeptember 10).
35. Hem Mertt Hawer (und) Margaretha
sein hausfrau
und ir baidcr geeriben hleiben unverschaidenlich
sch. den
obgeschriben
jud en 3 'li: Wienner El auf teglichen sohaden
')

Sz. in der Rorsecz
45/1c:
(1439-)
Hennsel
PeWkl un d
sch. dem Isserl julien von Budweis 6
auri reg. IX.
2) Sz. in den Vnttern
Schurlacnperq
6/7d:
(1439-)
Larentz
Thyemer - und bleibt sch. dem Issrl ','on Budweis 3 fl auri reg. IX.
- A 42. sz. szöllödülőben
(Kratzengráben
Clepeiss) sem az adós neve,
sem a zálogbavetés
fel nem található.

bleibt

3) Bírteklapon
fel nem jegyezve;
gyanánt
a Spitaler
und Gereun ncvű
csak 1447. évben jegyezték fel!

m

az adós házaspárt
tulajdonos
dülő egyik szőllejére
(87!1d)
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Dafúr steet den juden ze phannde ir ha us gelegen auf der
Hachstras") unu ir weiugarten im Wotzengrunt."]
Acta sunt
hec anno dornini millesimo CCCCmo XXX VIllo feria qu.arta
proxirna post festum beate Elizabeth
(1138 november 26).
3i. Itern Peter Medlinger bleibt sch. den obgeschribcn
juden 4% fl auri an schaden ze betzalen auf sand Mertteinstag schiristkunftigen
(1439 november 11). Dafűr steet
den juden ze phannde
sein haus gelegen im PruchgessIcin.") Und was den juden daran abgeet, das sullen si haben auf allenanderen
seinen guette nichts ausgenomen
ungevetlich.
Acta
sunt
hec
anno
domini
millesimo
CCCCmo XXXIXo, feria tercia ante festum
circumcisionis
domini (1438 december 31).
39. Item Peter Hertler und Katherina
sein hausfrau
bleiben sch. deru Isserl judert von Budweis und seinén
geeriben 6 fl auri eder sovil phennig als zu den zeiten gib
und geb ist, ze betz alen auf millevasten
schirigstkunftige
(1439 március
11) an schadon. Dafúr sleet den juden ir
haus gelegen auf Spitalnewsidel")
und ir weingarten
gelegen an der Vnttern Hachney.t')
Und was den juden an
den vorgcschriben
phannden
abgieng, das sullen si haben
auf allen andern iren guette und hab nichtsausgenomen
ungoverlich. Acta sunt hec anno domini millesimo quadringcntesimo XXXI Xo, feria sexta post festum circumcisionis
domini (1439 január 2).
Item") den wcingarten
sol der jud noch aufgeben
(1442--1443
kőrül).
')_5) fl. Il ochstrass
sta és sz. Wotzengmnt 20!5c: (1439-) ~lcrt
Ha wer -- III0el bleibt sch. dcm Isserl judert von Budweis :\ 'íj Wyenuer
reg. IX.
'O) ll. Turuunueursi del (Pruclujessel
) 78b: (1439-) Peler :\fedlin·
gl'r. -Zálogbavetés
nincs feljegyezve.

o

7) ll. Spitulneursidel
63c: (1439-) Peter Herter und ain öde n n r] hlcibt sch. elem Isser-l juden von Budweis 6 fl auri TCg. IXo.
S) SZ. unttere
ll ohc tuuj 113/6d: (J.!3\l-) Peter
[Moly] I-Ierlter
lino

o,,

hlcibt

sch.

I':gyk{}rú

dem

Isserl

hozz.ifűzús.

von

Budweis

6 fl

nuri

reg.

IX.
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44. Hem Hainreich Kűrsner und sem geeriben bleiben
sch. dem obgeschriben juden 4 fl 40 neu O an sebaden ze
betzalen auf sand Mertteinstag schirigstkunftigen
(1439
noverrfuer 11), und darnach sol teglicher sohaden darauf
geen. Und dafúr steet den juden ze phannde desselben
Hainr(ich) Kűrsner haus.") Und was den juden daran abgieng, das sullen si hahenauf
anderen seinen guette und
hab níchts ausgenómen ungeverlich. Acta sunt hec anno
domini millesimo quadringentesimo XXXIXo, feria quarta
post festum trinitatis (1439 június 3).
93. Hem Philipp Hobischauer und sein erben sind sch.
demselben juden Isserln vom Budweis 3 fl auri zu bezaln
auf sand Laurenczentag (1443 augusztus 10) an schaden.
Stund es aver lenger, so (get) darauf teglicher schaden. Fur
hauptguet und gesuech so seczen sy in zu phand ir heusel
hinder Sand Michel auf Sand Michelsgassen zenachst dem
Drexel.i'] Acturn an montag vor invocavit anno etc XLIIlo
(1443 március 3).
123. Hem Niclas Vnger und sein erhen bleiben sch. dem
benarrten Isserln juden 15 B 15 an sohaden zu bczalen auf sand
Michelstag (1444 szeptember 29). Stet es ah er lenger. so get
10) H. in der stat

des ersten

tails

127c:

(1439-)

Hainreich

Kurs-

r.er -

und Jrleibt sch. dem Isserl von Budweis 4 fl 4{) (') reg. IXo.
11) H. Sond Michelsgassen
11d:
(1439-)
Philipp'
Hobitzaner
und bleibt sch. dem Isserl ju den von Budweis 3 fl reg. IXo. 1444. ,éJv!ben ezt a következő
érdekes zálogbavetés
követi: und bleibt
sch. dem Philipp Gikerl 3 fl I ort zu hozalen auf dy nachstchomundell weinachten
in anno XLIIIlo.
Und dyselb
geltschult
seczt der
benant Gik enl dem Isserl judert 'Von Wudweis,
als sieh das crfind(t)
registro suo rnitsarrrbt ainern weiugarten.
Budweisi Isserl regestáinak adósa k özt nem szerepel Gik erl Fülöp, azonban
a Kottner
und
Wúrslegel
dülö egyik szöllöjének
(76/3a) birtoklapján
Gikerl Fülöp
és neje tulajdonjogának
feljegyzése alkalmából,
1414. évben, a k ővetkező
zálogba vetést is jegyezték
fel: und bleibt sch. dem Isserl juden von
Budweis () fl auri ... Ez Gikerl tartozása Budweisi Isserl hitelezővel szemben, amelynek
(létre nem jött) regestájára
hivatkozik
a ház birtoklapjának
fenti feljegyzése.
A szőllö birtoklapját
közzétettem
Zeiiscbr,
Sao. Stilt. i. m. XXX/X.
85-87.
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furbas darauf teglicher sohaden. Dafur seczt er ze phandt
sein weiugarten
im Heyligen Prunn '"] mitsambt
seinem
weiugarten
im Wolff'Igrunt.P]
Acturu an montag nach
Juliane anno XLIIIIo (1444 február 17).
124. Itern Cristan Dreylingin und ir sun Mathes bleiben
sch. dem herranten Ysserln von Budweis 3 (t]; minus 30 (5 an
selladen den juden dy zu hezalen auf sand Michelstag
nachstchomund
(1444 szeptember 29). Stet es aber lenger.
50 get fúrhas darauf
teglicher schaden. Dafur seczen sy den
juden ir haus gelegen auf Schondorfergassen
zenachst dez
Gruen del. 14) Und was daran abgeet, daz haben dy juden
auf aller arrder irer hab. Acturu an montag yor esto mihi
anno etc. XLlIIlo (1444 február 17).
125. Hem Fridreich Vnger und sein erben bleiben sch.
dem benanten Isserln juden vom Budweis 7 B (5 Wyenner.
dy zu bezaln an schaden auf sand Laurenczentag
(1444 augusztu.s 10) nachstchomund. Stet es aber lenger. so get daruuf
furbaser teglicher sohaden. Dafur seczt er im sein haus gelegen in der Gaisgassen zenachst des Bertel Scharrach garten."'] Und was daran abget, daz haben dy juden auf aller
ander irer hab. Actum an montag vor esto mihi anno XLTIIlo
(1444 február 17.)
164. Hem [Benedik]« Vnger und sein érben bleiben sch.
detIllbenanten
Isserln juden [l)b fl auri [30] (5 an sohaden
ze beczallen auff Georgij negstkűnftig (1445 április 24). Stet
es aber lenger, das ist auff teglich schaden. Dafűr seczt er

Vnger
Vnger

to) Sz. Heyligprun
T'zlabat und Gaysweg 24/7b:
und bleíbt sch. dem Ysserl vom Budweis

(1439-)
Xickl as
15 B (5 reg. IXo

13)

(1439-)

-

Sz.
und

Wólfleinsgrunt
bleibt

sch. dem

und

Sebeiben

Isserl

von

23/1d:
Budweis

Nicklas

reg. sua nono.

14) H. Schondorjerqassen
51c: (1439-)
Crislan Dreilingin - und
hleibt sch. mitsarnbt írern sun Mathes dem Ysserl juden von Budweis
3 '\{ mínus 30 (5 reg. IXo.
sch.

15) H. Gaisgassen
dem Ysserl vom

4c: (E. i. a r. k.) Fr idr eich Vnger
Budweis reg. IXo.

-

und

bleibt
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im sein hauss gelegen auff Tunaw Neusidel,'" gelegen zenegst des. Steff'el Vnger ha us. [Und was darun abget, <Las hat
der jud auff aller under yrer hab.] Actum an rnontag var
undecím milium (sic) virginum
anno etc. [XLIIlIlo]c (1444
október 19) .'7)
178. Hem Andre Osterrnan und seine érben bleiben
s·ch. dem benarrlen Ysserln juden 2% fl auri zu bezaln an
schaden auf Laurenti
nachstkunftig
(1445 augusztus 10).
Stet es abel' lenger. so get darauf teglicher schaden, Dafur
seczt er im ze phanndt sein haus zenachst des Mathes Fridalt hausung.l")
Und was an dem pfandt abget, daz haben
(die) juden auf aller irer hab. Actum an montag (var) epiphaníarum
domini anno etc. XLVlo (1445 január 4).
180. Hem Laurencz'")
Tyem und sein hausfrau
bleiben sch. dem Ysserln juden von Budweis und seinén erben
2% fl auri zu bezaln an gesuch auf Georgij (1445 április
24). Stet es abel' tenger, so get darauf
teglicher
gesuch.
Datur seczen sy den juden ze phannt ir haus in der Newnstat gelegen zenachst
dez Hanns Lewtgeben
und Niclas
Pewger. Iga) Und wasun
dem phant abget, das haben dy
16) H. Tunawnewsidel
77b: (E. i. ar. k.) Benedik
sch, dem Isserln von Wudweiss
reg. IX".

Vnger

-

und

bleíbt

17) 1447. évben a ház tulajdonosának
Stephan
Vngert
jegyzik
fel a 77b birteklapon.
Ugyanakkor
az új tulajdonos
a regestabeli
tartozást, amely 2 fl auri "föösszegre"
emelkedett, a magá-énak ismeri el.
Ezt a regesta szövegében
olykép juttatják
kifejezésre,
hogy a szögletes zárójelek közti szavakat törlik, s egy részük helyébe írják: ad a:
"Stephan",
adb:
,,2"és
ad c: "XLVIImo". Az utód a tartozást
reálteherként
vette át: ezért törölték az adós egyetemleges
vagyoni felelősségéről
szól
mondatot.
Röviddel 1447 után
törölték
az egész
zálogba vetési feljegyzést. 14I)2-.ben Stephan Vnger jogutóda már tehermen tesen vet te á t a háza t.
18) H. Sand Michelsgassen
l1d:(E.
i. a r. k.) Andre Osterman und bleibt sen. dem Ysserl juden von Budweis reg. suo. A ház
azonos a 93. sz. regestábari
említettel.
Osterman
jogutódja
Hobitzanernek.
19) "Niclas"-bó!
(elírás!) javitvn.
19a) H. News/at
95a: (E. i. a r. k.) Laureucz Tyem und bleibt
sch. dem lsserl vom Budweis reg. IXo.
ó
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juden auf ander ir hab. Actum an montag
anno etc. XL Vto (1445 január 11).

vor Anthonij

219. Hem Leonhúrt Galiczer und sein erben bleiben
sch. dem benarrten Isserln juden und sein erben 4 fl auri
zu bezaln an sebaden hincz auf dy pfingsten nachstkunftig
(1446 június 5). Stet esaber
lenger. so get fúrbas darauf
teglich schaden. Fur haubtguet und sohaden seczen sy den
juden ze ph ant ir zwen weingarten,
ainer gelegen in
Poln,20) der ander in der Leczten Hoheney.F'] Actum an
montag in vigilia Thome apli anno etc. XLV10 (1445 deoernber 20).
298. Hem Leonhart Schuester Margareta uxor bleiben
sch. dem benariten Ysserln juden und sein erben 10 schilling
auf leglich gesuch. Dafur seczt er (lJ im sein hs as
auf der Slutergassen=)
und sein weingarten in Enterizegeln.P") Acta sunt hec feria secunda vor nauivitatis Xpi
anno XLVIllo (1448 december 23).
ö

312. Item Jorg Schuester und Katrey sein hausfrau
bleiben sch. dem berranten Ysserl juden und seinen erben
4 fl auri auf teglichen gesuch. Dafur soczen sy den juden
ze phant ir haus gelegen auf der Hochstrass im Pekengessleín.v') Actum an mont ag vor vincula Petri anno etc.
XL VIlIID (1449 július 28).
"') Sz. in Wienern und l'blln 64/3c: (1439-) Liendl Galuzer bleibt sch. dem Isserln
vom Pudweis.
'") Sz. Iintt er e l l olterunj 1tstui«.
(E. i." r. k.) Leo nha rt Galitzer
Dorothoa
uxor und blerben sch. dern Isserl vom rsudweis 4 fl reg.
Letzte Hohency-nak
azért nevezi
a zálogbavett
szötlö
dülöjét
a
und

regesta,
keknek.
időben

mert a sző\lő a telekkönyvi
A tulajdonos
házaspár
történt.
"_23)
H. 5luttergassen
6b cs

Lconhart
\Vurlweis
"4)
lI'M

-

sorrendben
feljegyzése
5Z.

Enttentzágel

a

egyike az utolsó
zálogbavetéssel
26/2a:

telegy

(E. i. a r. Je)

Schuester
Margareta
ux ö-r tenerrtur
dem Ysserl
vom
reg. suo.
H. Hoclistross
39d:
(E. i. a r. k.) Jorg
Schuester
Kalerina
und hleiben
sch. dem Ysserl juden 4 fl.
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319. Hem Leonhardt
Schuester
(und) Margareta
sem
hausfrau bleiben sch. dem benanterr Isserln juden und seinen erben 7 fl auri an gesuech hinncz auf sand Lorenczentag nachstkomund
(1450 augusztus
10). Stunden sie aber
lennger an, so get Iurbazer darauf teglicher gesuech. Dofuer haubtgut und .schaden seczen sy dem juden zu phanndt
ir haus gelegen auf der Slutergassen ") und sein en (1)
weiugarten
gelegen in den Entenczegeln."]
Actum an
montag var weinachten
in anno etc. XLVIIIlo (1449 december 22).
331. Hem Benedik Vnger et Anna uxor tenentur dem
benarrten Ysserln juden und sein erben Iunffhalben
gulden
zu bezaln an schaden auf sand Laurenczentag
nachsíkomunden (1451 augusztus 10). Daruber seczen sy den juden
ze phannt im weiugarten im Gerel bey der Olerin.") Actum
an montag noch sand Erhartztag
anno L primo (1451 január 11).
10

342. Hem Benedik Vnger tenetur dem benanten
Ysserln juden und sein erben 1 fl auri auf teglichen sohaden.
Pfant sein weiugarten
im Gerel bei der Olerin."]
Actum
an montag Pauli heremite anno LIla (1452 január 10).
Pozsonyvár. levi. Sb Zsidóreg. 22a. (18.,28.,32.,35.,3'7.,39.
és 44. sz.
reg.] és 22b (a többi reg.). Az eregestalaphoz
még tartozó
23a, 2::lb,
24a és 24b Ioliok üresen maradtak
a 23a lap elejének
kivételével,
amelyre
feljegyezték
Jaclin
oder Tesslebe
judin
egy
(1453:362)
és
lVolffel
iud két (1454:370
és 374) regestáját.
Budweisi
Isserlnek
II
fentieken
kívűl még két, regestálatlan,
k
vetelésót
jegyezték
f'el szöllö-birtoklapra.")
ö-

A feljegyzések
azonosak
a 298. sz. regestáéival,
27_,") Sz. im Mulsliu; Umbeschaiden
T'urnl fOO/7e (Geri
telek, Ol erin a 102. sz. szőllődü!ő):
(A 331. sz. reg. keltével
ben, vonatkozván
a 342. sz. regestára
is;) Benedik
Hunger
uxor .. -- und bleiben
sch. dem Ysserl juden vom Budweis
29) A 93. sz. regesta
jegyzetében
közölten
k ívűl még
kezőt: Sz. Paumgarlen
90/td:
(1439---)
Stephel
Wonnesam
bleibt sch. dem Isserl juden von Budweis 5 fl auri auf tzwai
(1438 novernber
11. és 1439 november
11.), auf ycden tag,
Actum (anno)
XXXVIII
(1438), und sol steen an schaden.
25_26)

= sarokegy időKaterina
reg. SlIO.
a követun d
Merttege
dy helfTt.

156

OKLEVÉLTAR

8.
Pozsony 1437 december 4-1439
január
28. Ifjú lsserl
Bruckbél
származó
pozsonyi
zsidónak
a pozsonyi telekkönyv
zsidó reqistrumában
feljegyzett
követelései.
Jung

lsserl jud von Pruck

und sein er ben V.

20. Item Hanns von Perg initburger ze Prespurg und
Wl Gartnerin sein swágerin bleiben sch. unverschaidenleich
dem jungen Isserln juden von Pruckh 14 fl auri an schaden ze betzalen auf Sand Michelstag schirigstkunff igeu
(1438 szeptember 29) yrn oder seinen erben. Dafúr steet
ze phannde ir weingartten genanl der Partat Pa wer, gelegen tzwischen der StefIl Katzoltin und des jungerr Stebenentleins weingértten mitsarnbt den fruchten.'] Und ab
yn icht fúrbas daran abgieng, das sol er haben auf aller
unser hab. Acta sunt hec in die Barbare anno domilli
rnillesimo CCCCmo XXXVlIo (1437 december 4).
26. Item der obgenant Hanns vom Perg bleibt sch. Hir
sich und sein erben demselben Isserln juden und seinen
erben 3 fl auri an schaden ze betzalen auf sonnewentten
(1438 június 24). Dartzú ist púrgI wurden die obgenante
'VI Garttnerin, und steet auch dafúr ze phande der egenante
weingarHen Partat Pawer.") Acta sunt hec am montag VOl'
Georgij anno domini millesimo ccccmo
XXXVI11° (1438
április 21).
27. Item die obgenante WI Gartnerin bleibt sch. deruselben juden und seinen érben 15 B (5 Wiener. D~f{lr stet
auch der obgeschriben weingarten ze phande,") an sohaden
ze betzalen auf phingsten (1438 június 1). Actum utsupra
(1438 április 21).
40. Hem Andre Koch und Kathrey sein hausfrau und
rr baider geerben bleiben sch. dem jungen Isserln juden
'_3)

A Staynpuhel

szőllődűlőbcn

elterülő

49/3d.

szúmú

és Por-

tathen Pauer-nek
nevezett szótlö tulajdonosa
a telekkönyv
szerkesztése
idejében WI Garttner,
1440. évtől kezdve pedig Hanns vom Perg. A
háromszori

zálogbavetés

azonban

nincs

feljegyezve.
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von Pruck und scinén erben 3 TI; 30 Wienner o an schudcn
ze betzalen auf die nachstk únftigen phingstfeiertége
(143S1
május 24-25). Dafűr steet ze phunnde unser weíngartcn
gelegen im Slabath tzwischen des Andre Schónpachs
und
des Tamari Kreen weingérten,"] dartzu steet ze phannde ir
balder haus gelegen auf der Sluttergassen
tzwischen dcs
Seidel Klock auf und der Schilicherin
heusern."] Acta sunt
hec feria secunda proximu post festum epyphaniarum
domini (111110 eiusderu millesimo CCCCIllO tricesimonono
(H·:i9
január 12).
4;). Hem Sibi lia Kitzrnagin bleibt schuldig dem jungen
Isserln von Pruck und seirren érben 90 fl auri ze betzalcn
auf Martini schiristkúnfligen
an schaden (1439 november
11). Und ob es lenger ansteen wurde, so sol fúrbaser
alle
wochen auf ieglichen guldin ze gesuch geen 3 Wienner (').
Und dafúr steet ir haus gelegen neben des Ventur und des
Kolman Pécken heusern.")
Und was ym davon abgieng,
das sol cr haben auf andern ircn guette und hab. Acta sunt
hec dominica proximu ante festum beaterum Petri et Pauli
apostolorum anno domini millesirno quadringentesirno
XXXO
nono (1439 június 28).
Po zsonuoár,
levt., Sb. Zsidúreg.
t t a. hoz még tartozó
fol. IIb. üres. - .\ h:\,ak
esetben
találjuk
hitelezöként
,.jUllg
l ssc rl'
hitelezö neve csak .Lsserl iud':"),

.\ hitelező
r egestalapjábirtok lapjain
még ('~~.
zsidót,"]
két
esetben
a

'-")
Sz. Hculioprun
Tslobat
und Gny8wrg
'24/1d és H. Slutterflassen 7b: (1439-) Andert Koch -- lenetur dem jungen Isserlen juden
reg. V.
") H. in der stat des ersten tails 121c: (14:~9------)Sibilla Kitzmagin
Hem
rovatába
7)

tenetur
dem jung Isserl juden reg V. 1'446. év körül
(1447. évíg) Jung Ysser/
H. Sand

Michelsgussen

im Neuisidel

:\ ház tulajdonosi
uon Pruk ch kerül.

15c: (14.39-) Liendl

Fud-

macher
und bleibt sch. deru jungen
Isserl juden 41/2 'H \Vienner
(b) ze betzalen
auf Michaelis
in Gem XXXVIII jare (1438 szeptember
29), darnach
sol teglicher
sohaden
darauf geen.
H) H. Sand
Miclielsqasscn
1 l d: \ 1439-)
Phil ip Hohitznner
und bleibt schuldig dem Isserl juden 2 fl auri (luf Michaelis
anno etc
XXXVIlIo
(H38).
E Ieljegvz ést kiegésziti
a k övetkező:
zaJt in die
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9.
Pozsony 1439 április 17-1444 április 6. Letubman zsidénak a pozsonyi telekkönyv
zsidó registrumában
feljegyzett
követelései.
Lewbman

jud

VII

42. Hem Mathes Rawschcr schuster tenetur dem Lewbman juden 2 fl auri ze bctzaJen auf die nachstkűnftigen
sunnewenten (1439 június 24) an schaden. Dafúr steet sein
weiugarten gelegen in Hiersman.'] Acta sunt hec am frcítag
vor Georgij anni etc. XXXIXi (1439 április 17).
43. Hem Lewpold Riemer und Barbara sein hausfrau
tcnentur unverschaidenlich
dem Lewbman juden und sein
eriben on schaden ze betzalen auf die nachstkúnftige sonnewenten (1439 június 24). Dafúr
stet in ze phande ir
haus gelegen an der Lanngengassen tzwischen dern Judenhofe und des VJrich Satler hause.") Acta sunt hec am freitag vor Georgij anni etc. XXXIXi (1439 április 17).
50. Hem Hanns Wolfslaler und Dorothea sein hausfrau tenenlur unverschaidenlich
dem Lewbman juden 4 fl
auri an sebaden ze betzalen auf weinachten (1439 december 25). Dafúr steet ir haus gelegen auf Tunanewsidel.")
conversionis
beali Pauli anni
XXXI Xí (1439 január
26). Valószínű.
hogy Budweisi Isserl volt a hitelező, mert őhozzá
fordult későbben
is az adós. Ellenben egészen bizonytalan,
hogy melyiket a három Isserl
közül értsük a másik esetben: H. in der stat des ersten tails 13őu:
(1439-)
Bertelme Slosser - item und bleibt sch. dem Isserl jurlen
8 fl auri und öo (5). - Meglehet, hogy ez a csonka szövegű feljegyzés
tévedllsen alapult s hogy azt írásközben
törölték.
') Sz. im Iiíersman
56/2b: (1439-)
Mathes Reneiss (sici) - Hem
terretur dem Leubman juden 2 fl reg. VIIo. - A szőllötulajdonos
nevét
kétségtelenül
elírtúk.
-

2) H. in der stat des anderen tails 163c: (1439-)
Lewpold Riemer
und hleiht schuldig dem Lewbrnan juden reg. VII.
') H. Tunawnewsidel
74a: (1439-)
Anthol
Smidin et Hanns

Weber -- Hem frau Dorothea.
die den Anthol Smid gehabt hat und
ir ietz igcr man der Hanns Wolfstalcr
bleiben schuldig unverscha idenlir-h dom Lewbman
juden 4 fl ami reg. VII.
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Acta sunt hec anno domini millesimo etc. XXXIX feria
secunda proxirna ante festum beatorum Simonis et Jude
apostolorum (1439 október 27).
54. Hem Hanns Tzipser tenetur dem Lewbman juden
1 fl auri und 45 neu <5 ze betzalen auf Georgij (1440 április
24). Dafúr steet sein haus gelegen auf der Gaísgassen.')
Acta sunt hec anno etc. XLmo feria quarta post invocavit
(1440 február 17). Und was den juden daran abgeet, das
sallen, si haben auf allen andern seinem guette etc.
56. Itern Nicklas Waxgiesser bleibt sch. dem Lewbrnan
juden 12 B Wienner <5. Dafűr steent sein weingerten baide
in Kestenpawmen.v)
ze betzalen an schaden auf sonnewenten schiristkunftig
(1440 június 24). Darnach
geet
teglicher schaden darauf. Und was ym an den benanten
phannden abgeet, das sullen die juden haben auf allen
andern guette. Acta sunt hec anno domini etc. XLmo, am
montag nach judica (1440 március 14).
58. Item Peter von Wohen und Katharina sein hausfrau und ir balder geeriben bleiben sch. unverschaidenlich
dern obgeschriben juden und sein geeriben 12 fl auri ze
betzalen auf sand Mertteinstag schiristkunftig
(1440 november 11) an schaden. Dafúr steet sein haus auf der
Nonnenpewnt"] und sein weingarten gelegen in der Vnttcrn
Hachney.") Und was daran abgeet, das sol er haben auf
allen andern irem guette. Acta sunt hec anno dom ini etc.

lapján

4) Hanns T'zipser neve ebben az évben két Kecskeutcai ház birtok(ld és 2d) áll, de a zálogba vetés egyiken sincs feljegyezve.

ta) Sz. in Kestenpaunnen
93/3c és 93/3d
(mindkét
telken
egy·
formán
feljegyezve):
(1~319--) Niclas Wachsgiesser
Item tenetur
dem Lewbman
juden ,1.2 fl Wienner
<5 reg. VUo. - A zálogbavetést
egy másik előzi meg az [}2, S7.. reg, alapján ifjú Muscli javára,
5_6)

H. Nonnenpewnt

Peter von Wohen reg. VU. - A szöllö
tájának
jegyzetét.

20d és Sz. Untere

Hohenay

119/9c:

(1439-)

und bleibt sch, dem Lewbman juden 12 fl auri
további sorsáról v, Ő. budai Jakab 1(13. sz. reges-

lbO
XLmo feria sexta proxima
április 15).

OKLEVELTAR

post Tiburcij

79. Item Michel Egkel bleiht
2 fl und 50 Wyenner 5. Dafur
Rosengreben,']
ze betzalen
auf
szeprember 29) an gesuch. Stet es
alle wochen auf jeden guldein 3
dem phanndt abget, das hat der
und guet. Acta sunt hec an montag
(1442 június 11).

et Valériani

(1440

sch. dem Leubman juden
stet sein weingarten
im
sand MichaeIstag
(1442
aber lenger. so get fúrbas
Wyenner 5. Und was an
jud auf arider seiner hab
vor Vi ti anno etc. XLII".

82. Hem Hanns Sneyder auf Tunaw Neusidel bleibt
sch. dem Leubman juden 11 fl auri und seinen erben, zu
betzaln auf sand Mertteintag
nachstkunftig
(1442 november 11). Tet er dez nicht, so get f'urbaser alle wochcn auf
yeden guldein 4 Wyenner phen(ninge).
Dafur seczt er den
juden ze phant sein weingárten,
ainer gel egen in der Vndern Hoheney,"]
und der ander gelegen im Hirsman ;9)
was daran abget, daz hat er auf aller ander irer hab. Acta
sunt hec an montag nach Jacobi anno etc. XLIIo (1442
július 30).
84. Hem Jorg Zipser bleibt sch. dem Leubman juden
11 fl auri ze bezaln virezehén tag nach sand Michelstag
sn gesűch nachs(t) koment (1442 október 13). Stet es aber
lenger. so get furbas alle wochen auf yeden guldein 4 Wyenner phenninge.
Dafur seczt er im (zu) phannt
dy uberteurung seiner zwayer weíngerten
genant
daz Scnilte}'")
und in der Poshaít.") Und was daran abget, das hat der
7) Sz. in Rosengreben
46/2d: (1·139-) Michel Ekkl -- und bleibt
sch. dem Leubman juderr ad reg. infra.
8_9) Sz. Untere Hohenay
113/16b és im Hiersman
56/4b: (1439-)
Hanns
(56/4b: Hennsel)
Sneyder und bleibt sch. dem Leubman
juden 11 fl reg. VIIo.
10) Sz. Stnidel etc (Schiltel ) 29/5b: (1439-)
Jorg Tzipser - unu
bleibt sch. dem Leubman juden reg. VIIo.
") Sz. in der Vnttern
Poshait
55/10d: (1439-) JOTg Tzipser und bleibt sch. dern Leubman
juden auf dy uberteurung
reg. Vl lo.
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jud auf aller ander seiner hab und guet. Acturn an montag
nach Laur(encij)
anno etc, XLIIo (1442 augusztus
13).
87. Hem Jorg Zibser bleibt sch. dem Lewbman juden
und seinen erben 3Y2 fl auri zu bczaln auf die weinachten
nachstkunftig
(1442 december 25) an schaden. Stet es aver
lenger. so get fúrbas alle wochen auf ain yeden guldcn
4 Wyenner phennige
(zu gesuch). Dafűr seczt er im ze
phannt dy uberteurunge
seiner zwayer weiugarten
genanI
das Schiltel") und in der Poshait."') Und was daran abget,
das hat der jud auff aller ander seiner hab. Acta sunt hec
an montag nach sand Kathrfein) tag anno etc. XLIIo (1442
november 26).
89. Hem Peter Maistrieler dez Reinisoher aidem bleibt
sch. dem Leubman juden und seinen erben 3 fl auri zu
bézalen auf den vaschang
nachstchunftig
(1443 március
3). Tet er dez nicht, so get furbas alle wo chen auf yeden
gulden 4 Wyener
(zu ge su ch) . Dafur seczt er im ze phanndt
ain weingarten
gel egen in Norczen, dez nachpauer
ist der
Hanns Schutlaher."]
Und was an dern phand abget, da(s)
haben dy juden auf aller ander irer hab. Acta sunt hec an
montag vor Thome apli anno etc. XLIIo (1442 december 17).
ö

90. Hem Hanns Stebenentel
tenetur
dem Leubman
juden und seinén erben 13 fl auri zu bezaln auf der heyligen drey kunig tag nachstchunftig
(1443 január 6). Tet er
dez nicht, so get furbas alle wochen auf yeden gulden ·1
Wyener Ö. Dafúr seczt er im ze phannt seinen weingarten
im Flaken gelegen, dez nachpauer
ist der Wolfgang WoA Schiltel nevű szőllöt korábban
már 16 fl auri vételárrészlet. a Poshait
dűlőben elterülöt
pedig a kérháztól
felvett 70 fl auri összegű járadékkölcsön terhelte. Ezért vetette az adós zálogba a két szöllönek az eddigi terhek értékének levonása után fennmaradó
értékmaradékát,
amelyet "uberteurung"
szóval fejeztek ki.
1'_'3) Ide is vonatkoznak
a 84. sz. reg. birtoklapfeljegyzései.
14) Sz. in Nór/zen
94/2d: (E. i. a r. k.) Peter Maistrieler und
bleibt

sch

dem Leubman.2uden

Monumenfa Hungariae

3 fl reg.

Judaica. IV.

11
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duschcr.i"l
Und wes an deru phand abget, das haben dy
juden auf aller under ircr hab. Actuni an montag VOl' Thome
aplí anno etc. Xl.Il" (1442 december 17).
9i. Hem Jacob Srnalczhauen
und sein erben sind sch.
dpI11 Leubman juden und seinen erben 2 fl auf teglichen
schaden, und sol alle [jarl'°a) davon ze gesuch geben 4
\\ 'yenn er. Fur haubtguet
und gesuch seczen wir in zc
phannt unsern weiugarten
in Rosengreben
am endt
gelegen.l'")
Und was an dem phanndt abget, das hal cr auf
aller ander seiner (sic) hab. Acturu an montag VOI' sarut
Vrbanslag
anno ctc. XLIII" (l44:i május 20).
ö

114. Hem Chuncz Tremp und Barbara sein hausf'rau
selbgescholn
und ich Schon Jorg purgel dez Trempen
swager, bleiben sch. deru Leubman juden und seinen erbcn
;) fl auri zu bezalen an ;;chad'~n auf sand Laurenczcntag
nachstkuní'tig
(1444 augusztus 10). Stet cs aver lenger. so
get Iurbaser alle wochen auf yeden guldcll 4 b Wyenner
zc gesuch. FuI' haubtgueí und gcsuech seczen wir in zc
phannd unser frcys ledigs haus gclcgen in der Slutergassen
zcnachst dez Kamerhueber
huusung "] und mcr seczcn wir
in zc phant urisern Ircyn Icdigcn weingarten
gelegen in
Kyneczgreben
zenachsl dez Ludwcig Kunigsuelder
weingarten."]
Und was an den phandten abgel. daz haben dy
judcn auf aller auder irer hah. Acturu an montag
VOI'
Snnd Thomrrnstag
apostoli anno etc. XLIlIo (144:3 december Hj).
") S:. Flukcn
Prcinnqcl
97/2b:
(lü9-j
Hanns Str-bencu tr-l -hlciht sch. dcm Lcubman
judcn 1~1 fl auri reg. \'11.
'Oa) Elírás, 'amelyet
azonban nem javítottak
"wochen"
szóra.
,oh) Sz. ill
Roscnstreben
46/6d: (E. i. ar. k.) Jacob Srnalczhaueu
(a zúlogba vet ésscl egy időben.
- unu hk-ibt sch. deru Lcubmu n judc-n
2 fl auri reg. VII. - A sziillli a hitelezii kezére került.
1-l49.
év előtt
tulnjdouusnak
fcljcgyczték:
l.eubrnurujn
judill'
zsidónőt,
aki azt 14·I~
['.,hr1lúr
IO-ikén keresztény háznspúrnnk
adja el.
.7i II. Sllllter!!USSclI
l t)a: IE. i. ar. k.) Ch{l\1cz Trem p - und bleiht
,1'\1. ,kill
l.cwhman
judcll
reg. Sli" VIIo .
• Hi Sz. ill K!lclllwrl,grcl)"n
"OI7b: (1'. i. a r. k.) KUI1('z Trcmp Jl:II'h:H:l n xor
- und hh-i ht Sl'll (kin Leu hmn n judun ;) fl auri r~~g. suo
1I11d

\'ir.
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121. Hem Gilg Krakauer
und sein er ben bleiben sch.
dern benanten juden 3 fl auri zu bezalen an schaden auf
sand Colmanstag
nachstkomund
(1444 október 13). Stet
es aber lenger. so get furbas
darauf
teglicher
scheden.
Dafur seczt er dem juden seinen weiugarten
gelegen in
Tunawleuten
zenachst des Augustin Paul weingarten. "a)
Und was daran abget, das haben dy juden auf ander seiner
hab. Actum an montag vor esto mihi anno etc. XLIII 1°
(1444 február li).
Am19b)
montag
augusztus 8).

vor Laurenti

anno

etc. XL vpn (1441)

122. Item Hanns Lauterhefer
bleibt sch. dem benanten
juden 2% 'íi ('j Wyenner, dy zu bezaln an sohaden auf dy
sunebenden
nachstkomund
(1444 június 24). Stet es aber
lenger. so get furbaser darauf
teglicher
schaden.
Dafur
seczt er den juden sein haus gelegen auf dem Tunaw Newsidel zenachst dern Langen Thoman."]
Und was an dem
phand abget, das haben dy juden auf aller ander irer hah.
Actum an montag vor esto michi anno etc. XLIIIlo (1444
február 1i).
143. Hem Stephan Kursner und sein erhen bleiben
sch. dem bellanten judenn 1 fl auri, den zu bezalen an
sch ad en auf sand Michelstag
nachstkomund
(1444 szepteruber 29). Stet es abel' lenger. so get furhaser darauf teglicher schaden. Dafur seczt er den juden ze phannt sein
weingarten im Henngst gelegen zunachst dez Mathes Meindel weingartcn "] in aller mass als ander sein geller. Acturu
an montag VOI' ostern anno etc. XLIlIpo (1444 április 6).

k awer

I.a) Sz. Tunoioleutten
und blcibt sch.

l.

b) A törlés

napjának

20) H. T'utuuoneursidel
bleibt sch. dem Lewbman

in der Mitt ern 19/9d: (1~;-l~-) Gilig
dem Leubman
juden reg. Vf Io.
feljegyzése
84/):
judeu

a regestalap

szélén.

(1+~1--) Hauus
Lawlerhofer
211z 'lJ: reg. VIlI'.

21) Sz. Slrumi ns; H cnno«t 112/40: (E. i. a 1'. k.)
kursncr
- und bleibt sch, elem Lcwbma n juden

Kra-

-

Stephan

und

(Vngcr)

ll'
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Pozsonyvár.
leut., Sb.
Zsidóreg.
17a (42., 43., W., 54., 56., 58.,
79., 84., és 87. sz. reg.) és 17b (82., 89., 90., 97., IH., UH., 1,22. és
143. sz. reg.). A fol. 17b lapon még találjuk a 144. sz. regestát, amelyben hitelezők Lewbman
és jung Muscb. von Tirna. Ugyanez a két hitelező szerepel még egy 1438. évi hármas feljegyzésben.
amelyből
kitűnik, hogy Lewbman
az idős Muscli fia volt.

10.
Pozsony 1439 október
16-1466
április 28. Aserl zsidónak a pozsonyi tdekkönyv
zsidóregistrumában
feljegyzett
követelései.
Aserl jud und sein erben

VI.

48. Item Hanns Slosser und frau Anna sem hausfrau
bleibent unverschaidenlich
sch. dem Aserl juden und sein
eriben 6 fl auri an schaden ze betzalen auf schiristk (ünftigen) mittevasten (1440 március 2.). Tuen si des nicht, so
sol hinfúr auf ieglichen gulden alle wochen 3 Wienner 5
darauf ze gesuch geen. Acta sunt hec in festo beati GalIi
confessoris anni XXXIXi (1439 október 16.). Dafűr steet
den juden ze phannde ir haus gelegen auf der Slossergassen
zwischen des Peter Muleichs und der Helf'lin heusern.')
Hem si bleibent dem obgenanten juden auf dasselb
haus sch. 1 fl auri auf teglichen schaden. Actum utsupra.
49. Hem Hanns Wolgemut und Katherina sein hausfrau genant die Marhekerin hleiben sch. dem Aserl juden
und sein ériben 5 fl auri an schaden ze betzalen auf Martini schiristkűnftigen
(1439 november lU.
Dafúr stet ze
phannde ir haus gelegen auf Spitalnewsidel."]
Acta sunt
hec in die sancti Galli confessoris anni etc XXXIXi (1439
október 16.).
') H. in der stat des ersten tails 134b: (1439-)
Hanns Slosser
und bleibt sch. auf des haus dem Aserl juden 6 fl auri, item mer
1 fl auri reg. VI.
2) H. Spitalneursidel
58a: (1439-)
Hanns
Wolgemut
hat
den dritten
tail des vorgenanten
hauss und bleibt sch. darauf
dem

Aserl

juden

5 fl reg.

VI.
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60. Item Hanns Pawr und Katharina sein hausfrau und
ir baider geeriben hleiben sch. unverschaidenlich
den obgeschriben juden 4 fl auri und 40 neu 5 ze betzalen auf sand
Michelstag schirigstkúnftigen
(1440 szeptember 29.) an
schaden. Tuen si des nicht, so sol furbaser auf ieglichen
gulden ze gesuch geen l5] 4 Wienner 5.3) Und dafűr steet
den juden ze phannde ir, (des) obgenanten Hanns Pawrs
und seiner hausfrau haus gelegen auf Spitalnewsidl.']
Und
das ist bescheen des suntags vor sanct Jorgentag anno etc
XLmo (1440 április 17.).
69. Hem Andre Schonpach und sein erben tenentur
dem obgeschriben juden 12 gulden auri ze betzalen auf
sand Jorigentag schirgstkúnftligen
(1441 április 24.) unverczogenlich. Bescheech des nicht, so sol furbaser alle
wochen darauf' ") drei Wienner phenninge zu gesuch geen.
Dafúr steet den juden ze phannde
sein haus gelegen in
der stat an Sand Michelsgasscn.t'')
Acta sunt hec anno
domini M quadringentesimo
XL primo in vigilia purificaeion is gloriose virginis Marie (1441 február 1.).
78. Item Kathrey und Magdalein und ander ire geswistret dez Hanns Slosser seligen chinder und erben bleiben
sch -. unverschaidenlich
dem Aserl juden und seinen erben
17 fl auri an schaden ze beczalen unverczogenlich
auf dy
weinachten nachstchunftig
(1442 december 25.). Tuen sy
dez nicht, so sol hinfür auf yeglichen guldein alle wochen
3 Wyenner phenige darauf ze gesuch gen. Haubtguet unu
gesuch. suIlen dy juden haben auf der benanten
chinder
haus gelegen an der Slossergassen
zenachst dem Mulich
3) Az ő-ös

szám

elirás

s feljegyzés

közben

lett

4-re helyesbítve.

') H. Spitulneursidel
58d: (1439-) Hennsl Pawr - und bleiben
sch. dem Aserl jud en 4 fl 40 neu 5 ze betzalen auf Michaelis
an
schaden reg. Vlto,
5a) A "darauf"
pach

szó elírás

"auf

jeden

guidein"

szavak

helyett.

5b) H. in der stat des ersten tails 192b: (1439-) Andre
- terretur auf das haus dem Aserl juden reg. VI.

Schőn-
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und Helflin heusern."] Und was daran abget, das haben
dy juden auf aller arrder irer hab. Acta sunt hec an montag vor sand Pelronellentag anno etc XLIIo (1442 május 28.).
86. Hem Gotz Arnolt kramer und sein hausfrau sind
sch. unverschaidenleich
elem Aserl juden und sein er ben
42 fl auri an sohaden ze bezalen unverzogenlich
auf dy
weinachten nachstkunftig
(1442 december 25.\. Tuen sy
dez nicht, so get furbas darauf teglich gesuch. Haubtguct
und ,gesuch sullen dy juden haben auf irrn haus gelegen
in der stat Presburg zenachst dez Michel Granntner und
Peter Eysinpart hausung.') Und was darun abget, das haben dy juden auf aller ander irer hab. Acta sunt hec an
montag nach Martini anno etc XLIIo (1442 november 12.).
94. Hem Hanns Schonpach und Anne sein hausfrau
sein sch. rnitsambt irn erben dem Aserl juden und sein en
erben 8 fl auri an sohaden hincz auf sand Johannstag
sunbenten vierczehen tag darnach (1442 július 8.). Stent
sy avcr lenger, so get darnach auf yeden guldein 4 Wyenner .pfenninge ze gesuch. Fur haubtguet und gesuch seczcn
wir den juden ze phannt ainen weingarten genant dy Pont
zcnachst dez Bertel Scharráeh paurngarten.": Und was den
") H. in der stat des erstell tails 134b: (még
mindig
Hanns
Slosser)
unu bleibt sch. auf das haus dem Aserl juden 17 fl auri
reg. V (1). - A húzat a gyermekek
(vagyis gyámjuk)
eladják
még a
tartozás
kamatozú sának
kezdete
elötl 1442 november
26·ikán
(feria
2a proximu
post festum
Katherine
anno etc. XLII)
Niklas
Messrer
Aunn
ux or húzaspúrnak,
akik
48 fl auri
vútclárhútrúlékknl
adósn i
maradnak
az eladóknak.
Úgy látszik,
hogy 60 fl auri volt a húz ára,
mcly összegből
tőrlesztették
a zsidútartozúst
s a fennmaradó
4:1 fl
Huri összeget
járadék os tartozássá
változtattak
át (a vevő a k ővctk ezö Mihály napjún
meglizetni
köteles a 43 aranyforintot.
"Geschech
aver dez nicht, so sol cr dazselb
gelt innhaben
zwai ganeze ja r und
diczeit
und darnach
albeg dienen
den kindem
sovil von der geltschuld,
alsdann
gewonulich
ist und prengt der diensl".).
7) ll. in der stat des ersten
ux or 8)
bleiht

und

bleibt

sch.

dcm

Sz. Heylirrpl'un
(etc)
sch. "em .-\sHI judcn

tails

Aserl

1390: (J.l41-) Gab

juden

~"Ilc:
R fl rr~.

42 fl auri

(1439-)
Vi.

kramer

ut patet

An dre

Anna

reg. VIn.

Schonpach

-
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juden daran abget, so haben sy auf aller ander irer hab.
Acta sunt hec an montag var dem palmtag anno etc XLIIlo
(1443 április 8.).
95. Hem Elena Velspergerin
dez Hanns
Velsperger
soligen witib bleibt sch. mitsambt
irn erben dem Aserel
juden und sein en erben 16 fl auri an sohaden
auf sand
Merteintag
(1443 november ll.\. Stend sy aver lenger an,
so get furbaser auf yeden gulden alle wochen ze gesuch
4 Wyenner Ö. Fur hauptguet
und gesuch seczen wir den
juderr ze phannt unsern frelen ledigen weingarten
mit allen
nuczen gelegen in Welsern auf der stat gepiet zcnachst dez
pfafT Oswalt und Langen Mertcin weingartcn.")
Und wax
daran abget, das haben dv juden auf aller arider unser hab.
Acta sunt hec an mon1ag var dem suntag ramispalrnarum
anno domini etc XL tcrcic (1443 április 8.).
100. Item Michel Hafner und Barbara sein hausfrau
blciben sch. mitsambt iren crben dem Aserl juden und seinen crben 5 fl auri auf teglichcn schaden, und get ain yede
wochen auf yccz leichen (gulden) 4
ze such Wyenner
Dafur seczen sy den juden ze phant ir freys ledigs haus,
ausgcnomen
den dinst, rnit aller zugehorung,
gelegen auf
Tunawnewsidel
ainthalb
zenachst
Erhart
dem Vnger.!"]
Und was daran abget, daz haben dy juden auf aller ander
irer hab. Acturn an f'reitag vor nativitatis
virginis Marie
a nno etc XL IIJo (H4:1 szcpternber fi.},
ö

ő.

102. Hem Paul Marebeker und Katrey sein mueter
genant
dy Hanns Wolgemutin
bleiben sch. mitsambt
irn
erben dem Aserl juden und seinon erbcn 14 fl auri an schaden auf dy weinachten nachstkunftig
(144:3 december 25.).
Dafur sccz wir den juden ze phannt
urisern drittail
des

IIn{)

0) Sz. ill Kcsteupaunncn
93/7b: (1439-)
bleibt sch. dern ASCTI juden reg. Vlo.
10)

H.

-

und

uxor
1R4.".

TIII!(/[VIlCWsidel

bleibt

regestat.

sch.

86(1: (E. i.
rI('m

Aserl

!l

r. k.)

judenn

Johannes
Michel
reg.

Felsperger
Hafner

Vlo.

-

Barbara

V. ö. még

II
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hauss gelegen in der stat Prespurg, das des Grossen Vlleins
ist gewest.") Und was daran abget, daz haben dy judert
auf aller ander irer hab. Acturu am mitichen VOI' sand (01manstag anno etc. XLIIlo (1433 október 9.)
103. Hem Laurencz Dringer auf der \Vedricz gesessen
und sein hausfrau bleiben sch. mitsambt im erben dein
Aserl juden und seinen erben 2 fl auri an schaden auf sand
Michelstag nachslchomund
(1444 szeptcmhcr 29.). Stet es
aber lenger, so stent dy benariten guldein auf tegleichen
schaden. Dafur seczen sy den juden ze phannt irn weingarten mit den fruchten dy darinn werden. gelegen in
Tunaw Seczen zunachst dern Cristan von Hab und dem
Vischarnunder.")
Und was daran abget, das haben dy
juden auf aller irer hab. Actum an montag var sand Niclastag anno ete XLIIIo (1443 december 2.).
112. Hem Thoman Sneyder und Elizaboth sein hausfrau bleiben sch. Aserln dem juden 10% fl auri an schaden zu beczallen auff sand Michelstag negstkúnftig
(1444
szepternber 29.). Stúnd es aber fúr den benanten tag, so
gyeng alle wochen aulT yeglichen fl auri 4 (:'> Wyenner.
Dafúr seczen sy im ze phannt ire freye erib: ein haus gele~en auf der Gaysgassen und ein wcingarten in dem StárlTgrundt.?")
mit nachtpauren
umbfangen
als var in dem
11) H. in der stat des andern tails H8a: (1443-)
Paul Marchekcher und bleíht seh. dem Aserl juden
[U fl) reg. VIo. A'I! összeg
a 136. sz.. regesta
feljegyzése
idejében
törölve, rnert akkor
már 5i fl
auri-ra
emelkedett
az adósok
tartozása.
V. ö. az emlitett
regestát.
ll) Sz. Tunawsatz Húnerpuhl 2/11a: (1440. évtől kezdve, később
kivakarvat)
Laurencz
Dringer
bleibt sch. dem
Aserl juden
2 II
auri reg. suo. V.
még a 135. sz. regestát.
ö.

13) H. Gaisqassen 2a és Sz. Sterijcr unt 8/8d: (E. i. a r. k.] Thoman
Sneyder Elizabeth
uxor - und bleibt sch. Aserln dern juden
IOl/, fl
auri ut patet regístro
VIo. 1445. év körül a két ingatlan
tulajdonosának
feljegyezve
2a: Aserl judei és 8/8d: Aserl iud. A szöllü
II
telekkönyv
egész ideje alatt nem cserél többé
gazdát. Nem állapítható
meg, hogy felhagytak-e
a szőll
rnűvelésével,
vagy hogy azt a zsidó
ö

tulajdonos

(legalább

is bizonyos

ideig)

tovább

műveltette-e

.. -\ házat
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saczpuch begriffen ist. Actum am eritag vor Nicolai anno
etc XLIIIcio (1443 december 3.).
134. Hem Wolfgang Varuneben und Katherina
uxor
und ir baider erben bleiben sch. dem berranten Aserln juden
und sein er ben 5 fl auri zu beczaln an schaden auf dy
weinachten nachstkomund
(1444 december 25.). Stet es
aber lenger, so get furbas darauf tegleicher schaden. Dafur
seczen sy in ze phannt den benariten juden ir haus gelegen
auf Spitalnewsidel als im register sich vindt."]
Und was
daran abget, das haben dy juden auf aller ander irer hab.
Actum an montag vor Gregorij anno XLIIIIo (1444 március 9.).
135. Hem Laur (enz) Dringer und sein erben bleiben
sch. dem Aserln juden und seinén erhen 2 fl auri an schaden zu bezaln auf sand Mertentag nachstkunftig
(1444 november 11.). Stet es aber lenger, so get furbas darauf teglich er schaden. Dafur seczen sy in ze phannt iren weingarten in Tunaw Seczen gelegen zenachst des Cristan von
Rab.15) Und was daran abget, daz haben dy juden auf aller
ander irer hab. Actum an montag var oculi anno etc
XLIIIIo (1444 március 9.).
136. Hem Hanns Marchekerin und Paul Marchekker ir
sün und ir baider erbe'n bleiben sch. dem Aserl juden zu
1447 január
30-ikan
(an montag
vor
puríficacíonis
Marie anno
XLVIImo) adja el Aserl Jacob Trampler
Anna uxor házaspárnak.
H) H. Spitalnewsidel
58a: (E. i. a r. k.) Wolfgang
Varund(en)eben
Katerina UXOl". A záloghavetés
azonos a 49. sz. reg. alapján feljegyzettel (összegazonosság'l}, v. ö. ott. E feljegyzés
törlésének
kelte
nem a regestalapon.
hanem
ezen a birtoklapon
a zálogbavetés
feljegyzése
alatt:
Actum
(delecionis)
feria 2a Pauli
primi
heremite
(1446 január
IQ) .. :"'z évszám nincs kitéve, de kétségtelen,
hogy 1446
interpoláland6.
A legközelebb
eső év, amelyben
hétfőre
esik január
lO-ike, 1452, és nem valószínű,
hogy a hitelező
ily soká várt volna
pénzére, A tuiajdonos
házaspár
1485. évig, amikor
tulajdoncsere
álit
be, többé nem terhelte
meg a házat.
15) Azonos a 103. sz. reg. feljegyzésével,
amelyhez
hozzáírták:
und mer 2 fl reg. suo. Az előbbi

tartozás

tehát

még törlesztetlen

volt.
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Prespurg und seinen érben 57 fl auri in gold (f) zu bezaln
an sohaden auf dy weinachten nachstkomund
(1444 december 25.). Stet cs aber lenger, so get furbaser darauf tegleicher schaden. Dafur seczen sy den benanten juden ze
phanndt iren freyn ledigen dritttail
haus aus dem haus
dez Gross Vllein seligen gelegen in der stat Prespurg
zenachst der Heslerin, mit allen andern gerechtichaiten
dy
sy haben auf demselben haus ;") darnach seczen sy in ZI::
phannt ir haus gel egen auf Spitalnewsidel ;'7) auch mer
seczen sy in ze phannt ain weingarten genant der Fierst
im Wurzcnpach
gelegen auf der stat gepiet mit allen
nuczen. lS) Und was an den bedachten phannden abget, das
haben dy juden zu aller arider irer hab. Actum an montag
nach reminiscere in anno XLlIIpo (1444 március 9.).
152. Hem Edd Mathes und seinerhen bleihcn sch. dem
henanten Aserl juden und seirren érben 9 fl auri zu bezaln
an schaden auf sand Michelstag nachstkunftig
(1444 szeptember 29.). Stet es abel' lenger. so get darnach auf yeden
hulden alle wochen 4 5 Wyenner. Fur baubtguet und schaden seczen sy dem juden ze phannl ir haus auf der Slutergassen zenachst dem Mathes Snebeys.") Und was an dem
phannt abget, das haben dy juden auf aller ander irer hab.
Actum an montag Viti anno etc XLIIIIlo (1444 június 15.).
''') .\ Icljcgyzésck
kozó dol0S'i jogok
múliól
:'lllal)ítat,tIlk
donosok
részérc.
17)

ll. Sf)ifal/l/'lIJsidcl

und

hleiht

mut

lA)
-

sorsú ra

azonosak

(gcrechtichaitcn)
meg az eliíbbi

sch.

deru

:i7f1:

Ascr i judcll

ti

102. SZ. reg.véival.

.\ házra

(E. i. ar.

re~.

k.)

)\at"rina

\larC'iwk"rin

Ő.

Sundl

zsidó

19(1. számú

-'

VI.

Sz. i n Amnlern
Orto1fT Olcri n 102f5d (1439-)
Hanns
und hleibt sch. dem Aserl judcn Te,g. 6. A szöll
v.

vonat-

a ház három
részre osztása alk altulajdonos
őrők ösci. miu t résztulaj-

és Aserl

213.

ö

Wolgetovábbi

sz. regestá it.

H. Slutt erqasscn
tic: (kb. IH2-)
Edel Mathes uud hleibt
sch. dem Aserl juden reg. VI. A zálogbavetésri
f'eljeg yzés íolytatásuképen:
dedit per Stephan
Vnge» -" und bleibt deru Str-phun Vnger
(schuldig)
20 fl. Daf'ur seczt ,,1' im daz haus mitsambt
ainern weillgarten als im Poln (Sz. (14/6a) geschriben
stet. Actuni
feria secunda
nach mise ricorrl ias dom ini anno et!'. XLVlo
(1445 április 2).
19)

171

1439-1466

153. Hem Hager satler und sein erhen hleiben sch.
dem benanten
Aserln juden und seinen erben 17 fl aurr
zu bezaln an schaden auf den suntag vor sand üswaltstag
nachstkunftig
(1444 augusztus 2.). Stet es aber lenger, so
get darnach auf yeden guldein alle wochen zu gesuch 4 (',
Wyenner. Fur haubtguet und gesuch seczen sy dern juden
zu phant ir haus in der stat gelegen zenachst dez iiclas
von Papa hausung."]
Und was an dem phannt abget, das
haben dy juden auf aller ander irer hab. Actuni an montag
Vili ~l1no ele XLIIII'v (1444 június 15.).
1Ml. Hem Dorothea
Lasseberin
und ir erben selbgeschol und Jung Laurencz purgel bleiben sch. dem benanten Aserln juden und seinen erben 42 fl auri zu bezaln
an schaden auf sand Mertentag nachstkornund
(1444 november 11.). Stet es aber lenger, so get darnach auf yeden gulden alle wochen zu gesuch 4
Wyenner.
Fur haubtguet
und gesuech seczen sy dem benanten juden ir haus gelegen
in der stat Prespurg zenachst
dez Stephan Dauher hausung ;"] und zu dcrn benanten phant hat dy benant frau
versprochen
dem juden zu mcrer phanntnuss
niderzulegen
auf daz nachstkunf'tig
weinlesen 2 dreylmg wein aus der
Obern Hohenay. Und was hinfur an den phannten
abget,
daz haben dy juden auf aller irer hab, ausgenornen
der
geltschuld so vor bey dem haus auf dinst geschriben stet.
Actum an montag
nach assumpcionis
anno etc XLIIIIto
(1444 augusztus 17.).
ö

11)5. l ícm ;'1; iclas Perger und Elena sein haustrau
ruitsumbt ircn erbeu hlcibcn sch. dem henantcn Aser l judcn
'0) H. in

der

stat

des

ant/ern

toils

148t1: (1!439-)

Ho ger

saller

und hl ei bt sch. dern Aserl jud en reg. VI. - V. li. budai Jakabuak
az ugyanarra
az adósra
~S ház ra vonatk oz
193. és 212. sz. rcgestáit.
") H. in rler stat ries andern
tails 155b: (E. i. az első zálogbaó

vetésseI:)
Dovothca
Lausseberin
wuchter
und sein e rben :i2 fl
weinachten
und
pfinglSten,
auf
montag
nach Jacobi
anno etc
'y das ha us. - Und bleibt mer

und bleibt sch. dern Andre Weinauri auf dienst
davon
le dienen zu
jeden tag halben
dionst.
Acturu ali
XLMIlto
(1-144 július
27), datur
sezt
sch. dern Ascrl juden reg. VIo.
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und seinen erben g fl auri auf tegleichcn schaden syder
acht tag nach sand Mertentag nachstvergangen
(1444 november 19.). Dafúr seczen sy im ze phannt dy uberLeurung
irs haus gelegen auf der Wedricz, uber dy geJtschult der
10 'ft ő, so sy VOl' auf dem haus schuldig sein elem Philipp
Hawer, desselben hauss nachper ist der Hanns Paykendorfer.")
Und was an dem phannt abget, das haben dy
juden auf ander ir hab. Actum an sand Andrestag anno etc
XLIIIpo (1444 november 30.).
166. Hem Jorg Lobenstain und Margareta sein hausfrau mitsambt iren erben bleiben sch. dern benanten Aser!n
juden und sein erben 9 fl auri zu bezaln an sohaden auf
sand Jorgentag
nachstkomund
(1445 április 24.). Stet es
ab er lenger, so get furbaser alle wo chen auf yeglichen gulden 4 b Wyenner zu gesuch. Haubtguet und gesuch haben
dy juden auf irrn haus gelegen in der Newnstat zenachst
dem Hanns Snurer mit aller seiner zugehorung.v"]
Und
was an dem phanndt abget, das haben dy juden auf ander
irer hab. Actum an sand Andrestag
anno etc XLlIIpo
(1444 november 30.).
An23b) montag vor Galli anno XLVto (1445 október 11.).
167. Hem Hanns Vogler auf der Wedricz mitsambt sein
erben bleiben sch. dem benanten Aserl juden und seineu
erben 6 fl auri zu bezaln an sohaden auf dy nachstkűnftigen vasnacht (1445 február 9.). Stet es abel' lenger. so get
furbaser alle wochen auf yeczlichen gulden 4 (') ze g!such.
Fur hauptguet und gesuch seczen sy den juden ze phant ir
22)

H.

Wedricz

1110:

(E. i. a r. k.)

Niclas

Perger

et Elena

uxo:

- und bleiben
sch. dem Philipp
Hawer mitburger
ZU Prespurg
10
'it b Wyenner
ader der stat werung
zu Prespurg
auf jerlich dinst,
alle jar davon ze dienen ain 'li: b zu vier zeiten im jar, zu jeder
quotterner
60 b. Actum an montag
Andree anno XLIIIIto
(1444 november 30). - Und was uberteurung
ist auf dem haus uber dy vorgenante geltschult, das stet dem Aserl juden reg. VIo.
23a)
H. Newstat
90d: (E. i. a r. k.) Jorg Lobenstain
Margareta
uxor

-

"bl

und bleiben sch. dem Aserl juden
Egykorú
széljegyzet
a reg. törtése

9 fl reg. VIo.
alkalmával.
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haus auf der Wedricz zenachst des VIr (ich) Mulner") und
iren garten im Drischwerd.")
Und was an den phanden
abget, daz haben dy juden auf aller irer hab. Actum an
sand Andretag XLIIII (1444 november 30.).
177. Hem Stephel Pehem mitsambt seinen erben bleiben sch. dem benanten Aserln juden und seinen erben 6 fl
auri zu bezaln an sohaden auf dy sunebenden
nachstkunftig (1445 június 24.). Stet es aber lenger. so get fúrbas
darauf teglich gesuch. Fúr haubtguet und gesuch sezen sy
den juden ze phanndt ir weingarten in Tunawseczen gelegen zenachst dez Payer und Gswenlendorfer
weing (arten) .26) Und was daran abget, das haben dy juden auf aller
ander irer hab. Actum an montag vor epiphalliarum domini
anno etc XL V'? (1445 január 4.). Dy geltschult
hat her
Peter Kraus judenrichter
inbechannt.
184. Hem Michel Hafner und Barbara uxor mitsambt
iren erben bleiben sch. dem benanten
Aserln juden und
seinen erben 10 fl auri zu bezaln auf dy pfingsten nachstkomund (1445 május 16.). Stel es aber lenger, so get furbaserdarauf
tegIicher schaden. Fur hauhtguet und gesuch
seczen sy den juden ze phant ir haus gelegen auf Tunawnewsi,gel (!) ledig und frey ausgenomen den gruntdinst der
darauf stet, 27) und in solicher besch.aid: ob sy von den juden
ir phant nicht losen daz benant ha us auf den benariten tag,
und dy juden nit lenger irer geltschult wolten gera ten, so
haben dy juden ganczen vollen ge\valt daz haus verrer zu
verchauffen, damit sy ir er geltschult bezalt werden. Und
20) 11. Wedricz 112c: (E. i, a T. k.) Hanns Vogler und bleiht
dern Aserl juden 6 fl reg. Vlc.
25) lines telekkönyvi
birtoklapja.
26) Sz. Tunawsatz Húnerpuhl 2/2d: (1439-)
Stephan Peham und bleibt sch. dem jungen Musch juden 27 urnas vini auf alle jar
nocheinander
kúnftig ze betzalen halben wein Actum anno XXXVIII
(1438). - Und bleibt mer sch. dem Aserl juden reg. VI.o

sch.

27) H. Tunawnewsidel
86a: A feljegyzések azonosak a 100. sz.
reg.-éival. - Az ottés
itt emlitett "gruntdinst"
Reichartel
Jakab alapítványának
fizetendő s megváltható
1/. 11: 5 összegű évjáradék.
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was sy daz haus teurer geben, daz sol gevallen dem ben anten Michel Hafner und Barbara sein er hausfrau ungeverlich. Actum an montag conver sionis sancti Pauli anno etc
XLVlo (1445 január 25.).
211. Hem Kurcz Michel bleibt sch. mitsarnbt seinen
erben dem benanten Aserln juden und seinén erben 4 fl
auri auf tegleichen gesuch. Daí'ur seczt er im den juden
ze phant dy geltschult so er hat auf dez Jorg Lobenstain
hausung."] Actum an montag vor Galli anno XL VIO (1445
október 11.).
Dedit 2 fl in die Martini anno XLVIO (1445 november 11.).29)
Und hat hezalt an montag Lucie anno etc XLVIO (1445
december 13.). au)
213. Hem Hanns [Wolgemut hafner] ") bleibt sch. mitsambt sein erben dem Eser!n juden und sein erben 3 fl zu
bezaln auf oslern nachstchomund
(t446 április 17.l. Stei

sz.

23) H. Neurstut 90d:
reg. alapján
történt

Jorg Lobenstain
Margareta
zálogbavetés
feljegyzése

uxor (a IGG.
alatt r] und
mer

bleibt er sch. dem Kurcz Michel 10 fl auri auf tegliche zalung.
Und
das haben bechant zu zeugnus Fridreich
Chlebinger,
Thoman
Mauroch
und Stephan
Ledrer
all mitburger
zu Prespurg,
und dabei ist auch
gewesen Margareta
dez Thornau
Viseher hausfrau,
dez bJnanten
Jorg
Lobenstain
rechte
tochter.
Actum an montag
sand
M'atheus
ahent
anno
domini
XL quinto
(.1445 szeptember
20). - Item tner bleibt
el' sch. dem benanten
Kurcz Michel 9 fl auri auch auf tegliche zalung,
und dafur
stet abel' daz haus
in mass als oben verschriben
stet.
.\clum
an montag
VOl' Galli 1H1I10 XLVlo (a regesta
kelte). Aserl
k övetelése
azonban
nem ezen a házon,
de az adósnak
szint-én újvá rosi
házán
van feljegyezve
Ú. m.
H.
News/at
91c:
(E. i. a r. k.)
Kurcz
Michel
vezető

und bleibt sch. elem Aserl juden
nyilvánvaló
tévedésének
keruolyabb

tak, minthogy
a részlellörlesztési
két. hónap
alatt kiegyenlítette
20_30)

:11)

chnoll
tozúst.

Egykorú

A szögl.
írva.

feljegyzések
tartozását.

tanusága

szerint

Kurcz

hoz záf'űz ések.

zárójelbe

jeléiil

reg. Vlo. A telekkönykövetkezményei
nem vol-

annak,

tett
hogy

két

szó

\Volgemut

törölveés
jogutóda

föléjük
átvette

"Silbera

tar-
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es aber lenger, so get darauf furbaser
tegleicher
schaden
und gesuech.
Fúr haublguet
und gcsuech seczen sy dem
juden ze phannt irn weingarten in Olerin gelegen mitsambt
den fruchten.P"]
Actum an monlag vor Andree XL VIO (1445
november 29.).
214. Hem Jacob Mulner und sein erben bleiben sch.
dem Aserln juden und seinén erben 8 fl auri zu bezalu
auf sand Michelstag nachstkornund
(1446 szeptember 29.).
Stet es aber lenger. so get fúrbas darauf tegleicher schaden
und .gesuech. Fur haublguet
und !(esuech seczen sy deru
juden ze phant irn weingarten
in Fuxlenten
gel egen rnitsambt den nuczen.P")
Actum an montag vor Andre XLV(I"
(1445 november 29.) yb)
218. Item Jorg Newnsidler und sein érben bleiben sch.
dem Aserln juden und sein erben :3 fl auri mynner HO 5
zu bezaln an schaden auf sand Michelstag nachslkomund
(1446 szepternber 2\:1.). Stet es aber lenger, so get fúrbas
darauf
tegleicher schadon.
Fur haublguel
und gestlCch
seczen sy dem juden ze phant irn weiugarten
in Kolern
mitsambt den Iruchten.:")
Actum in vigilia Thome apli
anno etc XL VIO (1445 december 20.).
32) Sz. in Amú[ern
Ortolfl
Olerin 102/5d
(ugyanaz,
amelyet
a
136. sz. reg, .Fierst in Wurlzenpach"-nak
nevez):
(1445 február
elseje
óta) Hanns Marchekerin
- und bleibt soh. dem Aserl juden reg. vj e.
- 1446 január 31,én (2a ante purificacionis
anno etc XLVI1o) a szőllií
tulajdonosának
feljegyzik:
Hanns
Silberchnoll-t,
öt, aki ugyanakkor
átvette
elődje tartozását.
3'a) Sz.
Fuchsleuteti
4/7d: (E. i. a r. k.) Jacob Mulner
Margareta
uxo r und bleibt sch. dem Aserl juden Vlo reg. - Rövid idö után
144-6 május
30-ikán
(2a ante pentecostcs
anno
XLVI) Aserl
jude/Is

lesz a szöllö tulajdonosa,
ante Omnium
Sanctorum
uxor házaspárnak.

aki az ingatlant
XLVIIII)
eladja

3'b)

szőllií

Az évszám
fclt·étlcnül
elírás,
mcrt
tulajdonosa,
v. Ö. az cliízlí jegyzete!.

33)

sch.

1.JA9 október
27-ikén
(2a
Symon
Kramer
Margreth

dern

Sz. in Ketern
Ase rl judcu.

48j3a:

(14:1\1-)

Jorig

1446-ban
Newsi dle r -

múr

Aserl

und

~

bleibl
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Actum'"] delecionis feria secunda post Erhardi
(1447 január 9.).

XL VIIa

231. Item Laurencz Sawtreiber und sein erben bleiben
sch. dem Aserln juden und seinen erben 7 fl auri zu bezaln
an schaden auf sand Michelstag nachstkomund
(1446 szeptember 29.). Stet es abel' lenger, so get furbaser darauf teglich schaden. Fur haubtguet und schaden se ezen sy den
juden ze phant irn weiugarten in Rebstuk und Hainburgern
gelegen mitsambt den fruchten.i"]
Actum an montag VOl'
ramispalmarum
anno etc XL vr- (1446 április 4.).
Dy36) geltschuld ist hezalt hin ez auf ainen gulden, und
der gulden stet an gesuch hincz auf das nach st weinlesen
(1447 október 1.), darnach so get darauf sohaden auf daz
vorgeschribne phant. Actum an montag vor sand Merteintag (1446? november 7.).
241. Item Cristan Gluk Elizabeth uxor und ir paider
erben bleiben sch. dem Aserln juden und seinen erben
siebenczehenthalben
guldcin in gold an schaden zu hezaln
auf sand Michelstag nachstkunftig
(1446 szeptember 29.).
Stet es abel' lenger, so get furbas darauf tegleich gesúch.
Fur haubtguet und gesuech seczen sy den juden ze phanndt
ir haus auf Tunawnewsidel das egkhaus,"] und mer seczen
sy den juden ze phanndt irn weingarten im Hennjohel mitsambt den fruchten zenachst dem Cuncz Prathuetter,")
darauf stet 30 Ö gruntdínst.")
sunst ledig und frey. Acta
sunt hec an montag VOI'Bartholomei anno etc XLVpo (1446
augusztus 22.).
34)

Egykorú

35) Sz.
treiber

Margareta
36) Egykorú
37) H.

uxor

-

und

38) Sz.

széljegyzet.

Rebstockh

und

Tunawnewsidel
bleiben
Priejel

Hainburger

uxor und
hozzáfűzés,

bleibt

74a:

79/2a:

(E. i. a r. k.)

sch. dem Aserl juden
und

Hennjóhel

(H45-)

Laurentz

sch. dem Aserl juden

28/1 c:

Cristan

Sau-

reg. suo.

GltÍk Elizabeth

reg. suo.
(1439--)

und bleibt sch. dem Aserl juden reg. suo.
39) u. o.: Und dint 30 C\ auf Michaelis
Laurenezen
(örökbér).

Cristan

Geluckh

-

der

kirichen

zu

San d

-,
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Und40) dy geltschuld hat er gancz bezalt hincz auf vicr
guidein. Actum an montag in den pfingstveyertagen
anno
etc XLVIImo (1447 május 29.).
242. Item Hanns Zingiesser Anna uxor und ir paider
erben bIeiben sch. dem Aserln juden und seinén erben 6 fl
auri an schaden zu bezaln vierczehen tag nach sand Mertentag (1446 november 25.). Stet es aber lenger. so get furbas
darauf tegIeich gesueh. Fur haubtguet
und gesuch seezen
sy den jud cn zu furphannt
zwcn irer weingcrtcn,
ainer
gelegen in den Innern Kramern zenachst dem Jacob Loff'ler;"] der ander gelegen in der übern Poshait
zenachst
dem Thoman
Nepawern , mitsambt
den fruchten."]
Acta
sunt hec an rnontag vor Lamperti anno etc XLVpo (144í)
szeptember 12.).
Actum "] an erehtag vor judica in den vasten in anno
XLVIImo (1447 március 21.).
245. Item [Hanns] "] Sigmund Awer und Anna sein
hausfrau
und ir payder
erben bleiben sch. dern Aserln
juden und seinen erben (35] 42 fl auri zu bezalen an schaden auf dy estern nachslkunftig
(1447 április 9.). Stet es
aber lenger, so get furbas
darauf
tegleich
schaden
und
gesueh. Dafűr haubtguet und gesuch seczen sy den juden
zu furphanndt
ir haus gclegen in der Slossergassen zenachst
dem Niclas Messrer und dez Dresinger, daz da ist ledig
und frey [ausgenomen
32 fl auri, dy die kirichcn darauf
hat; so daz abgeledigt wirt, so sein dy juden
die ersten
bewern.)4~) Und haben den juden versprochen.
daz sy in
4U)

Egykorú

hozzáfűzés.

41) Sz. in Kuniglein
und Innern
Kramern
47/Sc:
(kb. 1442-·)
Hanns Zingiesser Anna uxor - und bleibt sch. dem Aserl juden 6 fl.
42) Sz. in der Obern Posluujt
5S/Jc: (kob. 1442-·) Hanns
Zingiesser und bleibt sch. dern Aserl juden 6 fl reg. suo.
4S) Egyko rú széljegyzet
(a törlés kelte).
U) A szögl. zárjel közti szó rögtön kijavított
elírás.
'5) H. in der slat des ersten toils 194c: (1439---) Peter
- und bleibt sch. zu dern gepeud Sand
(E. i. a r. k.) Sigrnund Awer Anna uxor
juden [35) 42 fl auri reg. suo.
Monumenla

Hururarine

Judaica.

IV.

Mülich

Merteins kirichen 32 fl auri. ...
- und bleibt sch. dern Aserl

12
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daz haus wellen von denselben ~2 guldein freven. Aclum
an monlag vor sand Franciscenlag
anno etc XL Vl!? (144()
október 3.).
Actum'") der losung dez hauss von der ehirichen
an
montag vor con version is sancti Pauli anno XL VIlma (1447
január 13.).
247. Hem maister Caspar Zimerman
und sein erben
bleiben sch. dem Aserln juden und sein erben zwainezig
gulden in gold an sehaden
zu bezaln auf dy vasnacht
nachstchomund
(1447 február 22.). Stet es aber lenger, so
get furbas darauf teglich sehaden und gesuch. Dafur haubtguet und gesueh seczen sy den juden ze furphanndt
ir
haus gelegen im Newen gessel zenachst dez Pcter Jtmgetel
haus, daz da ist sunst ledig und frey vor aller ander geltschuld.t"] Actuman montag vor sand Mertentag anno dornini
etc. xt.vr- (1446 november 7).

256. Hem Paul Frasman
und sein erbcn bleihcn sch.
dem Aserln juden und scin erbcn 6 fl auri auf teglichen
schaden. Fm haubtguet
und gesuech seezen sy den juden
ir zway tail weiugarten
gelegen in Hafnern. der nachper
'0) Egykorú

széljegyzet,

amelyet

a birtoklapon

a k övctkczőképen

jegyeztek
fel: Actum der ablosung
von der chirichen
an montag
VOI'
conversionis.
. .. (etc), .••• tartozást
összegnek
35 aranyforintról
42-re való kijavítása
bizonytalan
időben,
ele még a Jeljegyzés
és a
regesta
törlése
előtt történt. - A ház további
sorsára
v. ci. a 268,
sz, rcgcstát,
47)

ll.

in

der

stat

des

('IS/Cll

tails

142(1:

(E. i. a r. k .]

mni ste r

Caspar Zimerrnan
- und bleibt sch. elem .Aser! juden 20 fl reg, SlIO.
- Másfél év mulva a tartozás
összege má r harmadfélszerese
az eredeti összegnek:
und hleibt sch. dem Aserl juden
50 fl ze beczallen
auff Michaelis
negstkónftig.
Acturu am montag
nach Bonif'acij
anno
etc XLVIIh
(1448 május 20). Röviddel
utóbb, H-tR június
10-ikéll
(feria 2a ante Barnabe
apli anno XLVIlIa)
Vlreich Windperger
k ramer et Renigna
uxor házaspúr
keriil
tulajdonosként
a húz birtoklapjára.
Miudezck
a f'eljegyz ések. vnlamint
a reg. is k őz zét éve
Zeitschr

. .'Im>. Stiit,

i, m. XXX/X.

80.

1'79
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ist ze payder seitten Aserl jud mit .'Seinen weingerten.t'')
Actum an montag vor sand Anthonijtag anno dom ini etc
XLVIImo (1447 január 16.). Auch seczt er im ze phant 6 fl
auri so im der Aserl schuldig ist auf den weingerten, den
er von dem juden chauft hat (sicl) .'I~) Actum die utsupra,
258. Item dez Jorg Weidner kind genant Margareta
bleiht sch. Aserln juden und seinen erben 3 fl auri zu bezaln
an schaden auf sand Michelstag nachstkomund
(1447 szeptember 29.). Stet es aber lenger, so get fúrbas darauf teglich iesuch. Fur haubtguet und gesuch seczen sy (!) den
jud en ze phandt ir [haus gelegen in der Slosser] 50) weingarten im Haubner gelegen zenachst dem Symon Mulner.?']
Acturu an montag vor Pangracij anno etc XLVII mo (1447
május 8.).
259. Item Paul Frasman und sein erben bleiben sch.
dem Aserl juden und sein erben 12 fl auri und 5 B b Wyenner an sebaden zu hezalu auf sand Michelstag nachstkomund (1447 szepternber 29.). Stet es ab er lenger, so get
fúrbas darauf tegleich gesuech. FuI' haubtguet und gesuech
seczen sy den juden ze phannt 'seine zway tail weiugarten in Hafner gelegen mitsambt den fruchten zenachst
dem benanten AserIn judenP"]
und mer seczt er im ze

,

'H) Sz. Smidel...
etc (Halner ) 29/4b:
(1439a reg. keltéig)
Paul Frasrnan,
A reg. keltekor
kettéosztják
a szöllö birtoklapját.
Az egyik részére
keriil tulajdonosnak
Aserl jud und bleibt sch.
dem Paul Frasman
6 fl auri ze be za In von der nachsten
vasnacht
uber ain jar (lH8 február
6). Acturu ....
(etc). - A másik részlapra
kerül: Paul Frasman - und bleibt sch. dein Aserl juden reg. SUO.
'9) Természetesen
el rús ; az utómondn tnnk igy kellene
hangzaí

nia:

"den der jud von im chauft
hat".
50) A szögletes
zárjelek
közti szavak tévesen
kerültek
be a regestába
s azokat
közvetlenül
a feljegyzés
után törölték.
") Sz. Ober Tunawleulen
(Haubner)
l5/5c:
~1439-)
Des JO!'g
Weidner
kind (1445.év
óta) genant
Margaret
und bleibt sch.
dem Aserl juden. - Ez a leány a 308. reg. tanusága
szerint felesége
lesz

Hanns

illetve

annak
termését
(3GB,. :31:6., 325. és 356. reg.).
52) A 256. sz. reg, birtok lap-feljegyzései
erre a regestára

Gepeleysennek.

aki

négy

ízben

veti

zálogba

ezt a szőllőt,

natkoznak.

12'

is vo-
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phanndt dy 6 guldein geltschuld, so im der Aserl schuldig
ist, als dan vor bei dem weiugarten geschrihen stet. Actum
an montag vor Pangracij
anno domini etc XLVIImo (1447
május 8.).
263. Hem Hanns Schonpach
hleiht sch. dem Ascrln
juden 2 gulden und ö B 10
an gesuech hinntz auf sand
Michelstag nachstkomund
(1447 szeptember
29.). Stet es
ab-:r lennger.
so get fuerbas
teglicher
gesuech.
Dofuer
secztt er im zu phanndt
sein en weiugartten
gelegen (in)
Kyenhartsgraben
mit fruchtt mit all.~,3) Acturu am montag in den phingstveirtagen
anno etc XI.VIlo (144 7 május 29.).
ö

268. Hem Sigmund Awer und Anna SCIIl hausfrau und
ir paider erben hleiben sch, dem Aserlein juden und seirion
erben 60 fl auri auf teglichen gesuech. Dufuer seczzen sic
in zu phanndt ir f'reys ledigs haus gelegen in der Slossergassen ainhalban zunachst des Niclas Messrer haus, anderhalb zunachst des Andrc Dresinger haus,54,
auch einen
gruenen fraunmantel,
cin pet, dr ey etc [sic ll als es begriff en ist in dem judenpúch.
Actum am montag var Petri
et Pauli apostolorum
anno etc XL VII" (1447 június 26.).
53)
Sz. in Kyenhartzgrében
30/Bb: IE. i. a T. k.)
Hanns
Schőupach - und obleibt sch. dem Aser l juden reg. VI. - Kb. 1448. évben
telekkönyvi tulajdonos
Aserl jud. aki azt 1449. évben keresztény
házaspárnak adja el,

M) H. in der stat des ersten
koznak a 245. sz. reg. feljegyzései

tails 134c: Erre a regestára"vonatis. - Alig fél é» mulva Aserl jud

kerül
birói ltélettel a ház birtoklapjára,
amint
ezt a következő
a
tulajdonoscserével
egyidős
feljegyzés
tanúsítja:
Hem das haus
sol
der benant Aserl jud in solicher mass halten hincz auf sand Jorg(·!I.
tag (1448 április 24.) ungeverlich,
also
das haus mag in der z:eit gelosen, das
85 fl auri. Lost ers aber nit vor sarid
jud mit dem haus ze tuen
als es im dann zugeschriben

ob der Sigmund von der Aw
mag er tuen in der zeit umb
Gorgentag.
so hat furbas der

und handein
ist. Actum

als mit seinen
an montag
vor

aigen
oculi

guet,
anno

etc. XLVHIo (1448 február 19). A "megváltás"
nem történt
mez,
mert még ebben az évben Erhart Harthaymer,
attól pedig 1449. évben
Hanns kramer Pledlinger
Elizabeth
uxor házaspár
szetzi mea a házal.

181

1439-1466

276. Hem Stephan Ledrer und sem erben bIeiben sch.
dem AserIn juden und sein érben 13 fl auri an schaden
zu bezaln auf aIlerman vasnacht (1448 február 6.). Stet es
aber lenger. so get furbas darauf
teglich gesúch. Fur
haubtguet und gesuch seczen sy dern juden zu furphant
[ir haus gelegen in der Newnstat undp~) im weingarten im
Hachgenglein.t")
Actunt {lll montag vor Andree anno etc.
XLVIIo (1447 november 27.).
278. ltem Niclas Water Klara uxor und sein erben
(sic) bleiben sch. deru Aserln juden und sein erben 1 fl
auri zu bezaIn auf teglichen sohaden. Und baide fúr haubtgúet und schaden seczen sy den juden ze phant ir haus
gelegen auf der Hochstrass mit aller seiner zugehorung."]
Actum an montag sand Erhartstag anno domini etc XL Vl Il"
(1448 január 8.).
282. Hem Hanns Silberchnoll und sein crben bleibcn
sch. dem berranten AserIn juden und sein erben 10 fl auri
auf teglichen gesuech. Dafur haben sy den juden gesaczt
ir zwen weingarten nebeneinander gcIegen in Klamphern. '8)
Actum an montag var reminiscere
anno XLVlIIo (1448
február 12.).
286. Hem Andrea von Frana und sein erben bIeiben
sch. dern benanten Aserln juden und sein erben 35 fl auri
SO) Előbb
Stephan
")

törölve,

mint az egész reg. -

Ledrer und
Sz. Lasterleyten

bleibt sch. dem
und Hochqcnqel

H. News/at

Ledrer - und bleibt sch. dem Aserl juden.
57) H. Hochstrass
33a: (1447-) Niclas Water
bleibt
-

sch. dem Aserl juden reg. suo .
e8) Sz. in Klamphern
105{1c és ld:

(csak

- 1454.
pár lesz,
(2-a post
(2-a post
Kérdéses,
végrehajtás

IOS/lc:)

und

bleibt

sch.

90b:

Aser! juden.
l1f2b:
(E. i. a r. k.)

(1445-)

dem Aserl juden

Klara
Hanns

(14iW-)
Stephan

uxor -

und

Silberknoll

10 fl reg. suo VIo.

évben a szőllő tulajdonosa
Hanns Pawer Agnes uxor házasakitől (végrehajtás
útján?)
megszerzi 1461 március 3O-ikán
palma rum) Ysaac jud {ilius .4serl, aki 1-«>6 december 29-én
innocentum
LXVII) keresztény
házaspárnak
idegeniti
el.
vari-e összefüggés az 1448. évi zálogbavetés
és az 1461. évi
között.
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zu hcznln an gesucch auf sand Michelstag nachstchomund
(1448 szeptember
29.). Stet es abu lenger. so get furbas
darauf teglich gesuech. Fur haubtguet und gesuech seczen
sy dem juden irew drew tail weingarten
nacheirrander
gelegen im Hengst zenachst deru Philipp Kugersauf ru itsambt den fruchten. :,,..) Acturu an montas; vor pasce anno
etc XLVIIlo
(IHS
március 18.).
287. Hem Andrea von Frona und scm crbcn bleibcn
miteinander
unvcrschaidenlich
sch. deru Aserln juden und
scirren erben 70 fl auri zu hezain an gesuch auf sand
Michelstag naehstehomundt
(1H8 szepteruber 2~).). Stet cs
aber lenger, so get fúrbas darauf teglich gesueh. Fur haubtguet und gesÍleh scczen sy den juden ze phanndt alle ta il
weingarten
mitcinandcr
gancz gelegen im Hengst zenachst
<Icm Philipp Kugcrsauf', mitsambt
den fruchtcn.?") Actum
nn montag vor Ambrosij anno etc XLVIIIo (1448 április 1).
Und was er in der zeit darun gib!. daz sol an der geltschuld herabgen an haubtguet
und an r dienst 1 Ülj grsuch.
288. ltem Hanns VOll Ofcn und sein crben hleiben sch.
dem Aserln juden und st-in erhen :~ fl und 30 Wyenncr (')
zu bezaln an gesuch auf sand Michclstag nachstchomendt
(1448 szeptember
2U.). Stet cs aber lenger. so get furbaser
darauf teglieh gesuch. Fur haubtguet
und ge su ch seczen
sy den judcn ze phannt ir ham auf der Galsgassen'")
und
ain weingart
in Enterizegel
mitsambt
den fruchten.")
Acturu an montag nach quasimodogeniti
anno etc XLVIII"
(1448
50)

Frona

április

1.).

Sz. Slcnminq

Hengst

112/21>, :le, 2d:

(E. i. a r. k.)

Andreas

VOll

- und bleibt sch. dem Aserl judcn reg. suo.
"") Erre a regestára
is vo nat k oz ik az clőz(í birtok lap-Ic ljcuvzés .
• \) A ssögl,
zárjel
közti szó riigtön törölt elírás .
•'_.')
H. Goisqassen
40 és Sz. Enttctu zéqe! 2612d: (E. i. a r. k.l

l lanns von Ofen Katharina
uxor
(a szőllő birtoklapján
csak Hanns
von Ouen] und blcibt sch. dem Aserl juden reg. sua. Feltünő,
hog~· adós mindkét
ingatlnnán
még a reg. keltének
évében,
14~H november
4-iki:tiíl
kezdve
Xi.,"lll(']
ú] tulajdollost

(an montag
nach Omnium
íulúluuk
t Huuns
Mnurr-rr .

Sanctorum

a,"1O
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2\Jl. Hem Cristan Walther und sein erben bleiben sch.
dem berranten Aserl juden und sein erben 3 fl auri zu bezaln an schaden auf sand Michclstag nachstkornund
(1448
szeptember 29.). Stet es aber lenger. sa get turbaser darauf
teglich gesuch. Fur haubtguet
und gesuch seczen sy den
juden ze phanndt irn weingarten
im Rosengraben
gelegen
mitsambt den fruchten.?'] ActuJ11 an montag nach Ambrosij
IRR8°
(1448 április 8.).
~01. Hem Prokop Froschel und sein erhen hleiben sch.
de'.p herranten Aser!n juden sch. (sic) und "einen erben
2 fl auri auf teglichen schadon. Dafur seczen sy den juden
ze phant
irn weingnrten
im Obern
Wolfleinsgruní"]
Acturu an montag vor reminiscare
in der vas ten anno etc
XLVIlIlo (1449 március a.j.
;~06. Hem Amire Wulfing und sein erben hleiben sch.
dem Aserl jud en und seinen erben 10 13 Wyenner Ö del
swarczen muns auf teglichen gesuch. Dafur seczen sy in
ze phant ir haus auf Spltalnewsidel.")
Actum an montag
xand Golharlenlag
anno dom ini etc XLVIIllo
(1449 május 5.).
~.

;~07. Hem Niclas HorilUnk und Margareta uxor tenenlur dem Aser! juden und seinen erbcn il fl auri auf tegleichen gesuech. Defuer seczen sy den juden ze phant irn
weingarten
in der Poshait gelegen.")
Acturu an montag
Gothar di anno etc XL Vl l II'' (1449 május 5.).
64) Sz.
uxor

-

und

60)

Sz.

Rosetujrebeu

ill

bleibt

UXOI'

V.

-

ö,

H. Spitalncursidel

-

und

blcibt

:\ ri ut patet

dern

Kúpherl

Hornunk

suo.

und

reg.

Scheiben

(E. i. a

70b:

Cristan

juden

AscI'I jnden

ge/egen

sneyder
reg.

(1446--)

Aserl

und blcibt sch.
a 385. sz. reg.vval.

R6)

0') Sz.
:\iclas

46/5c:

dern

Wólfleinsgrunt

Froschel
Elena
lichen schaden.
uxor

sch.

in

Margareta

1'.

k.)

Aserl
Andre

(schuldig)

der

Obern

uxor

(E. i. a

23/5c:
dcm

-

Walther

Elizabeth

VIo.
jud

1'.

k.) Prokop

2 fl auf

Wulfing

teg-

Margareta

10 B Ö.

Poshayt
tenentur

54/2a:
dem

(1448-)

Aserl juden
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Solucio'")
facta feria
(1452 november 2í.).

2a

ante

Andree

anno

LIIdo

308. Hem Hanns Geypeleysen bleibt sch. dem Aserln
jud en und seinen erben 10 fl auri zu bézalen an schaden
auf sand Michelstag nachstkomund
(1449 szepternher 29.).
Dafur seczt er den juden dy frucht aus den weingarten
seiner hausfrauen
in Haubner
gelegen'")
und auch dy
frucht im Vingerhuet dez Hannz vVeidner,"O) wann er dy
weingárten mit sein selbs gu et selber paul. Actum an montag Gothardi anno etc XLVIlIlo (1449 május 5.).
309. Hem Hanns Liebel pekch und sein erben bleiben
sch. dem Aserln juden und seillen erben G fl auri auf teglichen schadcn und gesucb. Dafur seczt cr im ze phant
sein Tunaw műl auf den grunden zu Pr(espurg)
gelegen."]
Actum an montag Gothardi anno etc. XLVIIIIo (1449 május 5.).
310. Hem Gilig Melbeis und sein erben bleiben sch.
dem Aserl juden und seinen erben H'2 'il: 5 Wienner aut
teglichen schaden
und gesucch. Defuer seczt er im zu
phanndt
seinen weiugarten
gelegen im Schawkan
mit
frúchtt mit al1.72) Actum an eritag vor Margarethe virginis
anno dom ini etc XLVITIIo (1449 július 8.).
88) Egykorú
hozzáfűzés.
69) Sz. Ober Tunawleulen
(Haubner ) JS/Sc:
(1439és
1H5-lől
kezdve, v. Ö. a 258. sz. reg. jegyzetét) Des Jorg Weidner kin<lgenant
Margaret - und bleibt sch. dem Aserl juden reg. suo (a zálogbavetés
nincs
törölve).
A továbbiakra
nézve v. Ö. a 316., 325. es 356. sz.
regestákat.
70) Sz. Vingerhut
89/2a: (1439-)
Des Jorg Weidner kind (1445-)
Hanns Weydner un-' bleibt sch. Aserl juden reg. suo.
71) Vizimalml1
Tonaumúl
(114/2): (kb. H~)
Hanns
Liehel
pekch - und bleibt sch. dern Aserl juden reg. suo. - A feljegyzéseket nem törölték,
mert a vizimalmok
későn
(1445.i!v
körül)
szer-

genant

kesztett
birtoklapjait
nem tartották
rendszeresen
nyilván.
72) Sz. in Sachsen und Schauskan
25/3b: (E. i. ar. k.) Gilg Melbeis
- und bleibt sch. dem Aserl juden ut patet in reg. suo. V. Ö. a 322.
sz. regestát.
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314. Item Chuncz Hósch und Anna sem hausfrau
bleiben sch. dem Aserl juderr und seinen erben 24 fl auri
auf téglichen schaden und gesllech. Dafűr seczen sy inn
zu furphanndt
ir haus gelegen auf der Wedritz mit aller
seiner zugehórung zenachst dez Paul Schreiner hausung.P")
Und was an dern phanndt abgieng, das haben dy juden
auf allen andern irn guetern ungeverlich, wo sy dy haben.
Actum an montag nach unserer lieben fraun tag assumpcionis anno etc XLVII HO (1449 augusztus 18.).
Actum":")
vit anno LIla

des ausschreibens
an montag
(1452 február 28.).

nach invocu-

316. Hem Hanns Gepelevsen bleibt sch. dem Aserln
juden und seinen erben 9 fl auri zu bezaln an sehaden von
datum dez insehreibens hinez uber ain gantz iar (1450
október 27.). Dafur seczt er den juden ze phanndt seinen
weingarten in Haubner, darauf stet ain Hamfart, dy uberteurung stet dem juden. ") Mer seczt er in ze phannd dv
kunftigen
frucht im Vingerhuet
dez Hanns Weidner/5j
wann er dy weiugarten mit sein selbs guet paut. Acturu
an montag var Omnium Sanctorum
anno ele XL Vl Il l?
(1449 október 27.).
322. Item Gilg Melbeis und sein erben bleiben sch.
dem Aser! juden und sein erben 2 'u Wycnner 5 auf teglichen schaden und gesuch. Dafuer seczt er im zu phant
sein weingarten im Schawkan mit frueht mit all."] Actum
an montag var Anthonij anno Lmo (1450 január 12.).
a) H.

73

dem

Wedricz

109a:

(14039-)

Aserl jud en reg. suo 24 fl. -

XXX/X.

Cúnlz
Közzétéve

Hőseli

-

Zsclir,

und
Sav.

bleíbt
Stilts].

sch.
i. m.

77.

7'b) Egykorú

hozzáfűzés.
A birtoklapfeljegyzések
azonosak
a 3()'8. sz. regestáéival.
A regest:mak
a 308. számutól
eltérő
szövegezése
arról
ta nusk odik ,
74_7')

hogy Gepeleysen
felesége, Weidner
Jorg leánya,
halálos ágyán férjére
hagyván
a Haubner
nevű
rándoklás
kikötésével,
76) A birtoklapfeljegyzések
hasonlóak,
mínt

időközben
meghalt,
szöllőt, Rómába
zaa 310. sz. regestáéi.
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:524. Item Hanns List der jungcr mit sum bt sein érben
hleiben unverschaidenlich
sch. dein benartten
Aserln juden
und sein erben 60 fl auri an gcsllch auf dy pfingsten
nachstkomund
(1450 május 24.). Stet cs aber lenger, so
get furbaser darauf teglicher gesuch. Dafur pa ide haubtguet und gesúch seczen sy den juden z.e phannt ir ham
in der stat Prespurg geIe~;en zenachst dern Hanns Korner
und dez Wolfgang
Raneis haus, darinn
dann dismaIs
Ziruseh Peter inn wonet."] Acta sunt hec an montag vor
Geori anno dom ini etc quinquagesimo
(1450 április 20.).
325. Hem Hanns Gepelevsen
hlciht sch. dem Ascrl
juden und sein erben 1) 'H (iO 1'\ Wycnner munss zu hezalu
an gesueeh auf sand Michr-lstag nachstkornund
(1450 szeplernber 29.). Stet es aber lenger, so get furbas darauf teglieher gesueeh. Und daf'űr seezen sy in ze phanndt dv
vornverschr iben sten in aller mass als ohen berurt ist.78)
Acturu an montag Floriani anno L"'" (1450 május 4.).
326. Hem Niclns Nuspem hleiht "ch. oem Ascr ln judt-n
und sein en erhen 1:~ J3 1\ Wienner ZII zaln an gesuch auf
sand Laurcnezentag
nuchxtk omuud
(1450 augusztus
l tl.}.
Stet es aber len [er, so get furbaser darauf tcglicher gesueh.
Dafuer bayde haubtguet und gesueh seczen sy den juden
ze phanndt
irn weingurtcn
in der Vndern
Hohenay zenaehst dez Andre Schurfcnaker.P")
Actum an montag nach
Petronelle anno etc una (1450 június 1.).
:\27. Hem VIrcich dcs Clementen sun hleibt sch. anstat
seins vater Michel Wolfs Aserln dem juden und sein erhen
15 fl auri auf tegIiehen
schaden
und gesueeh.
Dafucr
seczen sy in ze furphannd,
der ohgenaut Virc ich dom
juderr. seirren taiI haus lcdigen und freyn mit aller sciner
")
und

I'l\d

li.

ill

it cr st ut des

ersten

ff/ils

14Uc: \14;\\1--)

Hunus

List

bleibt sch. dem Aserl jutlen reg. sua.
7') :\ bittoklnpft-Ijcuyzések
azonosak
a ;WH. sz. rcgcstáéival.
"aj S:. \'lIl1cre
Holl"II(1!!
113j3b:
(1~40-1
Xicln s Xu spam
hleiht sch. dem Aserl juuc-n III patc-t reu. SilO.
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zuguhorung gel egen in der stat Prcspurg
zwischen des
Wolfram und Liebel peken hausung.")
Actum an montag
nach division is apostolorum anno etc quinquagesimo
(1450
július 20.).
Und'") abtan
an montag VOl' Michaelis anno LIll
ad comm;ss;onem
dom ini regis (1453 szeptember 24.).
:i30. Item Simon Kramer und Margareta sein hausfrau mitsambt irn erben terrentur dem benanten Aserl juden
und seinen erben 1 rI? () auf teglichen gesuch. Dafur seczen
sy in ze furphandt
irn weingarten in der Fuchsleuten."]
Actuin an montag nach Erhardj anno L primo (1451 jaImár 11.).
;~41. Hem Laurencz Sautreiber und sein erben tencntur
dem benanten Aserln juden und seinen erben 7 fl per 7 B ()
auf tegleichen gesuech. Dafur seczen sy den juden ze phant
irn weiugarten
im Hainburgern
gelegen mitsarnbt
den
fruchten, doch unenkalten
was var auf dcm weingarten
verschriben stet der chirichen
zu Sand Laur Ienczcnl i'"]
''') H.

ill ric, stat

dcs

ersten

Jnd:

tails

(1446.

évben

két

r<'Sl-

tulajdonos
kerül a birtc k lapra]
Vlreich
des Clemen ten sun (és:)
Michel Wolf
Margareta
uxor. il. regestával
egy idiiben a teherrovatba
feljegyzik
a k ővetk ezőt: Hem der Clernent
VIrcich seczt sein
tail hall' dem Ascrl juden
anstnt
seins vater Michel Wolf ut patet
in reg. Aserl, und der Michel Wolf hat VOI' mein hem versprochen
scinon
sun an schadr-n
ungeverlich
ze haJten.
Actum...
(mint
a
reg.-ban)

.

MO) Egykorú

.hozzáf űzés

és tőrlési

atatt
érthetjük
V. László királynak
gárok.nak
általában
zsidótartozásaik

feljegyzés.

1453.
után

ren dr-letét
(MJH.
I. 189 és 193), de
k ülön k irályi rendeletet
járt k.i .magának,

A "commissio

évben kelt. a pozsonyi
a karnatokat
elengedö
lehet.
amely

regis"
polkét

hogy· a reg. adósa
azonhan
nem maradt

re{1I1Ik.

R') Sz. Fuchsleit en 4/7d: (1449--)
Symon Krarner
Margreta
uxor
- und bleibt sch. dern Aserl juden 1 'fl: (). --- V. Ö. a 214. és 300. sz.
f('gestákM.
R2) Sz. Rcbstockh
Margareta
uxor
V. ö. a 231. sz. reg.-t.

treiber

und Huinburqer
i9/2a:
(1445-) Laurentr Sau-' un.d hleiht sch. [Icm Aserl jutlen reg. suo. -
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Acturu an montag Pauli primi hercmite
gesimo secunda (1452 január 10.).

anno etc. quinqua-

352. Hem \Venczla Pernhartel
bleibt sch. dem Aserln
juden 20 fl auri auff teglichcn sohaden von heutigem tag
an. Dafúr seczt er im ze pfannt sein klains hauss so er
kauft hat von dern Erhart Purger.")
Actum am montag
nach Bartholomei anno etc L secunda (1452 augusztus 28.).
353. Hem Wenczla Perenhartel
bleiht sch dern Aserln
juden 10 'fl: 5 aufT tcgliehen sohaden von heutigen tag an.
Dafúr seczt er in ze pfannt seinen mairhoff gelegen neben
des Pauls Stőren
hausung.")
Actum am montag
nach
exaltacionis
sancte crucis anno etc. L Il> (1452 szeptember 18.).
354. Item Wenczla Perenhartel
bleibt sch. Aserln juden
und sein en erben 14 fl auri an schaden ze beczallen aufT
weinachten
négstkunftig
(1452 -Iecember 2!).). Stűnd C~
aber lenger an, das war aufT teglich schaden. Dafúr seczt
er im ze pfannt sein klains hauss so er kauft hat von den.
Erhart
Purger."']
Acturu an montag
nach exaltacionis
sancte crucis anno etc. L secunda (1452 szeptomber
18.).
356. Hem Hanns Gepeleysen bleibt sch. deru Aserln
juden und sein en érben 12 fl auri, zu bezaln 6 fl derselben
guldein auf daz nachstkomunde
lesen (145:1 október 1.)
6') H. in der slal des ersten
tatls 1220: (E. i. a r. k.) ~Wcnczlah
Pernhertel
Hem und bleibt sch. dem AserIn juden
reg. sua \'1".
(V. Ö. még a 3M. sz. reg.-t.)
8<) H. in der stat des ersten tails 127d: (14~9-)
domus Wentzlab
Pernhertel
Hem bleibt sch. dem
Aserln
juden reg. Vlto. Ezt
követik
1456 decernher
20·ikán
a következö
tulajdonosés telu-rtétel-feljegyzések:
Aserl jud und hat lesung
der Peruhartel
um h
80 fl aufT den nagstkunf'tigen
sand Jorgen·tag
(1457 április 24.). Actu n,
feria 2a in vigilia saneti Thorne apli anno etc LVIto. A visszavaltás .azonban
nem történt
meg és Aserl 1458 január
9-i·k,<n (2a post
Erhardj
anno LVIlI\'o)
elidegeniti
a házat
Mert Korner
Anna u x or
házaspárnak.
80) A birtoklapfeljegyzések
azonosak
a 3f>2. sz. rcgestáiéval.
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und dy
als auf
október
daz er,
so get
schuld
phanndt
darauf
ten im

anderen 6 fl auri sol er den jud en zu bezaln (sic!)
daz lesen in dr-m dreu und funfczigisten jar (1453
1.), auf yede zeit dy zalung an schaden. Wer ab er
der Gepeleysen, den judcn auf vede zeit nit bezalet,
furbaser nach yeden benanten tag auf yede geltteglicher gesuech. Dafuer seczt er den juden ze
[seinen] dy frucht seins weingarten im Haubner,
voraus stet ain Ramf'art;"] auch [seinen weingarVingerhuet.]
(1452 szeptember előtt}."]

361. Item Kacz Jorg und sein erben bleiben sch. dem
Aserln juden und seinen erben lOV3 fl auri an sohaden
zu bezaln auf sand Jorgcntag nachstkunftig
(1453 április
24.). Stund es aber lenger, so get furbaser darauf tegleicher
gesuech. Dafur seczt er in ze pfannt sein ha us gelegen in
der stat zenachst dem Pernhertel.")
Actum an freytag var
judica anno LIlla (1453 március 16.).
384. Item Hanns Hendel auf Schondorfergassen
hat
entlehnt von dem Aserl juden 8 fl auf teglichen gesuch.
Dafuer seczt er im sein weingarten im Wurczenpach
im
Héder mitsambt den fruchten."]
Actum an montag var
pasca anno LVIa (1455 március 31.).
385. Hem Prokap Froschol und Elena uxor tenentur
dem Aserl juden und sein erb€n 7 B (') auf teglichen gesuch.
Dafur seczen sy den julien ze furphannt irn weingarten im
8") :\

birtoklapfeljegyzések.

azonosak

"i)A

szögletes

fogIalt

az egész szövege!.

zár ójelekbe

a 308. sz. regestáiéval,
szavakat

előbb

törölték,

mint

(Lsd. 258., 308., 316., 326. sz. reg.-!.)

8A) H. in der stat des ersten tails 122a: (E. i. a r. k.) Kacz Jorig
Kunigund uxor - und bleibt sch. dem Aserln juden reg. sua VIta. -V. Ö. a 352. és 354. sz. regestakat.
Kétség:telen, hogy az előbbi tulajdonos, W. Pernliertel, nem tett eleget fizetési kötelezettségének,
s hogy
ezért Aserl megszerezte
a házat s azt Kacz-nak
adta el. A reg. tartozási összege vételárhátrálék.
Hans

89) Sz.
Hándl

Oberwurtzenpach
und bleibt

Stampher
Tzehentner
sch. dem Aserí ju den.

106j2b:

(1439---\
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Wolfensgnmt
Georgij anno

bey der Scheihen.")
Actum
L v= (1455 április 21.).

an montag

VM

391. Hem Leonart
Aigner, Katherina
uxor blcibcn
sch. Ascrln judcn 11 B o auf sand Michelstag an schadon.
Actuni anno IIi5
2a ante
cath-idram
Petri (1457 február 21.).!11)
395. Anna Jorgen Wind sneider seiigen tochter blcibt
sch. Aserln juden 7% ~ auf sand Michelstag schierislkunftig (1457 szeptember 29.) an gesűch. Darumb hat sv
im verseezt ir halbs
haus neben des Vinczens
Prúnner
haus'"] und auch irn halben weiugarten
in Scharlachperg. 93) Bezalet sy in zu der obcemelten zeit nicht, so geet
hinfúr
téglicher
gewonlicher
g'esuch darauf',
Acturu
2a
penthecostes
anno etc LVf!"H' (1457 június ().).
410. Hem Jacob von War und Anna sein hausfrau
ten en tur Aserl dem juden und seinen erben 2't guldein in
90) Sz. Wólfleinsyr[/nl
Froschel
Elena uxo r und
;)-01. sz. reg.vt.

und Sebeiben
23/5(':(144\1-)
blei'ht sch, dem Aser) reg, sun.

Pr oko p
V. Ö. a

Ol) BáT a rcgestábun
ingatlnu
megnevezve nincs,
n zátogbavetést
a k vetkező
birtoklapon
jegyeztékfeL Sz. Ober 'tuncuolcit cn istz«.
(1457 január
31 = 2a ante purificacionis]
Leonhard
Aygrier Kn t he
rina uxor und bleibt sch. EscrIn judcn ut patet reg. sun Vlo.-A reg. évszáma kétségen k ívü! elírás és nem 14 75-nek, hanem 14,';7-nc«
olvasandó.
147'5. évben Aserl már nem szerepel a telck k önyvhen.
.2) ll, in der slat des ersten toi!s 12011: (.Kb. 1442-) .Jnr~ sncydei
gen n<l\t Wiu d Margareta
uxor
Anna ir balder tochter hut verseezt
ir hnl hs haus Aserln juden nach la ut seines rc~ .
• 3) Sz, Dberschorloch
perq 5{,1c: (14;)9-)
Jorig Wo'nd sncider _..111(1
Anna sein tochter
blcibt sch, Ascr lu judeu 7112 'ft (', nuf halben
weiugarten
.nach la ut seines reg. _.- Az adós egyáltalán
'nem került
a birtoklap
tulajdonosi
rovatába,
ellcn bell 14öí
ok tóhcr
19-ikt\n
(4rt'a post GalIi anno LVIImo)
Peter Kiirsner (rnint az előbbi .tulujdono s
özvegyének
vagy leányának,
férje ?) tulajdonosa
az egész
háznak
és
nz egc'sz szőllőnek,
amint az az egyidejű
tehertétel
szövegéböl
k itünik:
und hleibt sch, den! srital
25 If! auri, daruurh sein m itein an.der ve r
pfcn ntlt dcru sclbe u spital das Imus und rler weingnrteu
im Scburluchperg sanu-n tl ich .. , ide).
ügyanakkor
már törölték
a zsulótnrtozást.
ő
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gold an schaden zu beczalen auf den nagstkunftigen
sand
Merttentag
(1459 novemher
11.). Dafur seczen sy im ir
baider haus gelegen in der stat Prespurg
zunagst
hern
Burkeharten
Scharrachs
haus."] Stuend es aber die zalung
an uber ebegrilf'ne frist, so get darnach
datauf gewondlich er .gesuch. Actum an montag VOl' Augustini anno domini etc L nono (1459 augusztus 27.).
419. Hem Elsbet Vetawerin
bleibt sch. dem Esrlin
juden 3 fl auri auf sand Michelstag (1465 szeptember 29.)
an scaaden.i") Actum feria quinta ante penthecostes
anno
LXVto (1465 május 30.).
422. Hem Jorg Poltz und Anna uxor bleiben sch.
Aserlein juden 11 gulden in gold, () auf weinachten nachstkunfTtig (1466 december 25.), und die űberrnass von denselben weinachten
uber ain jar (1467 december 25.) an
schaden zu bezalen. Wan welher tag nit gchalten wurd.
so geet darnach darauf schaden, als dann die gwer beder
weingarten vor im Scharlachperg=") und Woczengrund.t?")
sein pfanndt,
daher
zaigen. ActUI1l 2a post Georj anno
'LXVI (1466 április 28.).
Potrorujuár

leut., Sb Zsidóreg.

14a (48., 49., 60., &9., 78., 86. é~ ll:?

reg.), Ub (94., 95., 1100., ioe., 103., 134., 135. és 136.
15a (152.; 153., 159., 1&5., 166., 167., 177. és 184. sz. reg.),
213., 2114., 2'18., 231-.. 241., 242., 2,15., 247., 256. és 258. sz.
(259., 263., 268., 276., 278 .• 282., 286., 287., 288., 291., 301.,
és 391. sz. reg.), Uj{, (308" 309" :tH)., 314., 316., 322 .. 3,24..
SZ.

sz.

reg.),

15b

(211.,

reg.), 160
306., 307.
325., ;Wi ..

•') H. ill der stat des ersten fails 128b: (1454-)
Jacobus de Baar
Anna uxor - und bleibou sch .. Aserl juden und sein erben 24 ~ulden
auri zu bezalcu auf sa nd Merttentag
nachsUk.omund.
Also siet das
furbas. und in scinem reg. Vlto .
•') A regestába.n
zúlogtárgyut
nem jelőbtek
meg, ellenben
a
zálogbavetést
a k őverk ező birtoklapon
jegyezték fel: Sz. Tunawsat:
Húnerpuhl
2/5d: (1457-)
Wolfgang
Vetawer
Elizabetu
uxor und
bleiben sch. EseTI: juden ul patct jn reg.
9"a)
Sz. Oberscharlachperg
5/2c: ,(E. i. a r. k.) Jőrg
Poltz Anna
uxor - und bleiben sch. nach Inhaltung des Eser l, juden reg. hinden.
96 bj
Sz. Wotzen[/runt
20/9d: (E. i. a r. k.) Jorg Polcz Anna uxor
-

und

bleiben

sch,

ul patet

in reg. Eserl

judeus.
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327., 330., 341., 352., 35i:l., :354., 356.
1455 felírás

alatt

és 361. sz. reg.).

384., 385. és 410 . sz. reg.]

és 56a

13/J ( Aserl
(395., 419.

jud

és 422.

sz. reg -./. Ez a leggyak rabhan
szereplö
hitelező
a neki szánt regestalap hat folióin
kívül
(14a--16b)
még más foliókra
is szorult.
Saját
regestalapján
a fenti regestúkon
k ívül még egyszer szerepel s-ógorával
Aronnal
együtt
(H45: 163. sz. reg.i , valamint
ott szerepel
egy ízben
alkalmazottja,
Nactuujm
is (Nactuujm
des Auri
knecbi
1449:303. sz.
reg.).
Aserl-nek
a regest áltakon
kívül még számos
(17) regestálatlan
k övetelését
jegyezték
fel n telekkönyvi
birtoklapokon'").
E feljegyzé-

07) Ezek egy az 1439. év előtt kelt, és egy másik a 247. sz. reg.
jegyzetéhen
közölt
1448. évi zálogbavetés
kivételével
az 1456-1467.
évek közt keltek,
túlnyomó
részük iI4ö5-1467.
évek között.
A legkorábbi
regestáIatlan
zálogbavetést
a telekkönyv
szerkesztése
korábban (1439) jegyezték
fel cgy k ülvárosi
ház birtoklaojárn
(H. T'uruuuneuisidel 78b): Peter
Medlánger ...
und bleibt sch. dem Aser jude"
7 fl auri. Dafűr steet sein weingarten
genant das Smidl mitsambt
dem
hause. - Adós szőllcje bírtoklnpján
(Sz. Smidel ... 29/5a) a tartozást
azonban
nem jegyezték
fel. Az 145ö-1457.
évi feljegyzések
egy belvárosi ház birtoklapján
(H. in der sta! des andern lails 159a) olvashatók : (1439-)
domus
Hanns
Eylawssemrockh
und bleibt sch.
deru Aserl juden
190 fl aurr nach [aut ains briefs. Actum an Ireitag
YOr Anthon ij anno LVlto (1456 január
16.). Hem an montag
vor Vincenti anno ...
(1456 január
19.) hat
Aserl
jud
bechanrit
vor her
Stephan
Raneys dyzeit burgermaister,
Philipp Kugersauf
dez rats (und)
Wolfgang
Strobel pergmaister,
das lIanns Eylausinrok
von der obvormeIten geltschult
ain jede wochen von airn guldein sol geben nűr ain \.')
zu gesűch etc anno uts. - Már 1451 január 3-ikán (feria 2a post chcumcisionis
dornini anno eiusdem
LVIIo) más tulajdonosa
van a ház
nak: Symon Schőn Dorothea
uxor iházaspár,
amely ugyanakkor
Aserl
zsidónak
veti zálogba a házat: und bleibt sch. dem Aseol juden 120 ,fJ
auri nach laut eins geItbriefs.
Actuni am montag uts. Kétségtelen. hogy
kényszereladás
esetévei
állunk
szemben.
Még Schőn-eknek
sem volt
maradásuk
a házban,
mert már 1458 április Iü-Jkén (= 2a post quasimodo geniti anno LVIII\'o)
Jacob
Haffner
Margret
uxor házaspár
a
tulajdonos.
1456-145i. évek között
jegyeztek: Ifcl egy másik
belvárosi ház birtoklapján
(H. in der stat des ersten tails 135d), mely
ház tulajdonosa
1456. év óta Vlreich Horner Anna uxor házaspár
volt,
azt a zálogba vetést, amely
Aserlein
veje követelését
biztosította,
a·kl
máskor
nem szerepelt
a telekkönyvben;
und bleibt
sch. Aserleins
juden aiden nach Iaut eines briefs, Az .ilyen, összeget
meg nem
nevező
feljegyzések
az 14ö5. évben, is keltek:
Nick las von Velsperg
(vagy Velsperger)
1465 május 29·én négy szöllőt vet zálogba (Sz. Oberscharloctnserq 512c. Ve!loltal 16/a. Wotzengrunl
20/9d
és Goldluess
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sek alkalmával
a telekkönyvvezetö
a zsidókönyvre.
Ugyancsak
több
szerepel
AserI a telekkönyvi

többször
hivatkozik
oklevél re vagy
ízben _. de rendszerint
rövid időre
tulajdonosok
rovatában,
két eset ki-

68/3d) többé kevésbbé
azonos
szövegű
feljegyzéssel:
und hat verseezt
den welugarten
(vagy: bleibt sch.) nach inhalt
des judenpuch
dem
Eserl» juden mitsarnbt
den frúchten.
Actum feria quarta
ante pellte·
costes anno LXVlo. Ugyanezen
a napon zálogosítja
el Hanns Dorncr
Elshet uxor házaspár
is szőllejét
(Sz. Wólfleinsgrunt
und Schcibcn
23/5c): und haben verseezt
dem Eserlein
juden
den wcingarten
mirsambt den Jruchten
umb die schuld die sy in nach inrihalt dcs judell
puch (schuldig)
sein. Aoturn ... (mint fent). 1465 december
9 ..ik én
(2a post concepcionis)
Hanns Wakahútl
Ikerűl egy szőllö (Sz. in dell
Aussern
Kramern
44/14.d) birtoklapjára
a k övetkezö zálogbavetés
ka'p
esán: und bleibt sch. dern Eserlein
juden nach iruhalt des judenpuchs
und der weiugarten
ist sein pf'and dafűr, 1465 körüi kelt egy betvárosi ház (H. in der stat des andern toils 144c) idevágó feljegyzése
is:
(143!f-)
Mert Mússehenraif
und bleibt sch. Eserlein
juden nach
inhajt
des judenpuechs.
Dafur seczt er im das haus.
A birtoklap
tulajdonosi
rovatába 1467 június
30-ikán
(am eritag
nach Petri
et
Pauli a plorum
anno domini LXVIIma)
Eserl/ jud kerül, aki a házat
u. a. év november
9-ikén {Actum 2a fer-ia ante Martini im LXVII jar]
eladja
JÓrg Pair Agnes uxor házaspárnak
a köverkezö
zálogbavetéssel : und bleibt sohuldig
dem Eserl juden
48 fl auri,
dic 24 ·fl zu
zall eu: auf Michaelás
so man schreibt
anno etc im LXVIII
jar, unu
die andern 24 fl auri
zu zallen auf Michahelis,
so man schreibt
im
LXIX jar. Und wellehe
zal1ung cr nicht hielt, so get rlÍrpas schader.
drauí. Ezt k őveti röviddel 1468 szeptember
29-.i-ke (szent Mihály
napja)
után: und hat bezalt die erst zal1ung 24 fl auri auf Míchaelis,
so man sohreibt
im LXVIII ja r zu rechter
zeit und weil, 1466
augusztus
25-ikén
Jorg Surner
piuter
zálogosítja
el
újvárosi
házát
(H. News/at
lOad), amelynek
1456 óta tulajdonosa:
und bleibt sch.
Eserl dem
juden
nach
inhaltung
des judenpűchs,
Actum 2a ante
Augustini
anno etc LXVIlo. Ez egyike azoknak
a tartozásoknak. amelyek visszafizetésének
elmaradásáért
1474. év körül Men del jud szerzi
meg a házat,
~ amelyet
Mátyás Ikirálynak
1475 október
12-én kelt
rendelete
visszaadat
adós családjának.
1466 december
29-én Prae"
Stephan
Margareth
uxor házaspár
kerül egy (külvárosl]
Mihály-utcai
ház birtoklapjára
(H. Sand MicheIsgassen
im NewsidI
l6a) a k övetkezö zálogbavetési
feljegyzéssel:
und bleibt
schuldig
Ji/2 fl auri an
schaden
uncz auf die sunybenden
(1467 június. 24.) Eserlein
juderr.
Actum 2a post innocentum
anno
LXVIImo.
1467 február
3-.ikán és
16-ikán Andre Z~ch zálogos it ja el szö!lójét (Sz. Ktujesatz
71/3c) Aserlnek: bleibt sch. dem Aserl: juden [) B 5 auf teglichen
sohaden.
Acturu
in die Blasí anno LXVIImo; - bleibt sch, Eserl juden 2 'il an gesuch
Monumenta

Hunuariae

Judaica.

IV.
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vételével követeléseinek
végrehajtása
eset szőllőkreJ vonatkozik,
amelyek
hogy azt Aserl pénzért vásárolta.P''].

következtében.
A kivételes
egyikéről
pozitiv
adatunk

két
van,

11.
Pozsony
pozsonyi
Eysel

1440 február 21. Eysel bécsújhelui
zsidónak
a
telekkönyv
zsidóregistrumában
feljegyzett
követelése.
jud von der Newnstat

55. Hem Hanns Felsperger

und sein erben
und sein geeriben

XII.
bleiben

auf sunbenden
nachstkomund
(1467 [úníus 24.). Actum 2a post invocavi! anno LXVIIma (1467 február
16.). - Ugyaricsak 1467 február
3-án .szerez szőllőt (Sz. Paumgarten
90/3c) Mert Tumler Anna uxor
házaspár
és veti azt zálogba Aserlnek: und bleiben sch. Aserl juden
2 fl an gesuch uncz auf Martini
negstkunftíg
,(1467 november
L}.
Actum 2a Blasí anno LXVII. Ugyanazok
1467 február
16-ikán vásárolják meg a szornszédos
szőllöt (Sz. Paumgarten
90/3d) Aserl-től é~
maradnak
a vételár hátrálékával
adósai: und bleíbt sch. 3 fl Aserlcin
juden zu bezalen 1 .fl auf pfingsten
(1467 május 17.), 2 au.f weinachten (1467 december
25.) nechstvolgund.(Actum)
2a post invocavít
LXVII, mely szőllő tulajdonát
Aserl zsidó 1467 február
3-ánsz·erezte
meg. A szőllő korábbi
tulajdonosa
1449 évtől kezdve Kristan Walther
ElJizabeth uxor házaspár
volt. A bírtoklapon
Aserl !feljegyzését megelőzően nem találunk
te~erfeljegyzést.
Itt minden
valószínűség
szerint egy olyesetlel
állunk szemben, amikor a készpénzt k ővetelő eladó és az adósságra
vásárolni
hajlandó
vevő között közvetítő
szereí

pet vállal a vevő Iklésőbbd hitelezője. Ugyancsak
1467 február
16-ikán
külvárosi
házat (H. N onnenpewnt
24c.) szerez meg Niclas Műsgang
Kunígund
uxor házaspár
s ugyanakkor
elzálogosít ja azt: das haus
stet zu pfandt
Eserlein
juden ut patet
im judenpuch
fur dieselb
schuld. Actum 2a 'post invocavit LXVII.
98) Azegyike1 lsd. fent a 256 .. sz. reg. jegyzetében, a másik eset
Stephan Dawher S'ző-llej.éne.k (Sz. lVólllcinsgrunt
und Scheiben
23/40
hirtoklapján
olvasható.
1455 november
10-ikén (2a ante Martini
a.
LVIa) a tulajdonos
özvegye két részre
osztva adja el a szöllőt, az
egyik részt kereszténynek,
a másikat
a következő
feljegyzésekkel
Aserl-nek:
Hem ain g,erel weingarten
dem Aserl juden
von des
Dallher weingarten.
A többi esetet, amelyekben
Aserl az őkövetelései behajtása
alkalmával
szerzett ingatlanokat,
lsd. a 112., 214.,
250., 268. és 353. sz. regesták
jegyzeteiben,
valamint
az előző jeg)
zetben.
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r
sch. dem obgeschriben juden 30% fl auf teglichen schaden. Dafűr stet die uberteurung irs weingarten gelegen im
Schon WI noch la ut ain briefs.'] und was den juden an
dem weingarten ahgieug, das súllen si haben auf allem
andern iren guette und hab. Es sol auch auf ieglichen
gulden alle wochen 4 Wienner CI ze sohaden geen. Acta
sunt hec anno domini millesimo cecco XLmo, des nachsten
suntags noch invocavit.
Der l") brief ist gcledigt wurden feria sexta proxima
ante festum nativitafis domini anno etc XLmo (1440 december 2.3.).
Pozsonyuár.
leot., Sb zsidóreg.
29a. A hitelezö
az egyetlen bejegyzés. A 29b. lap üresen maradt.

regestalapján

el

12.
Pozsony 1440 április 21 - 1446 február 7. Mornaorsztuji
Magyarbródból
(Ungarischbrod)
származó Mi/sch pozsonyi
zsidónak
a pozsonyi
telekkönyv
zsidáreqistrumában
feljegyzett követelései.
Musch

jud

VOll

Pret und sein geeriben

X.

61. Hem Nicklas Pewger tenet ur mitsamht seiner hamfrauen frauen Ágnesen den obgeschriben juden 10 fl auri
an schaden ze betzalen auf sand Michelstag schiristkurnftigen (1440 szeptember 29.). Dafűr steet sein weingarten
mitsambt den fruchten
gelegen im Ober Wurtzenpach.'")
') Sz. Schon
VII 99/1b: (1439-)
Johannes
Felsperger
item
tenetur
dem Eysl juden von der Newnstat
301/. fl auri reg. XIr. _..
Ennek a zsidókővetelésnek
feljegyzését
megelőzte
a birloklapon
a
pozsonyi
franoiszkánus
szerzctesek nek járadék k övetclésc
40 'aran)'
forint összeg után "szolgálandó"
zálogo.sltja
el a tulajdonos
csak
helyen
feljegyzett
zsidókövetélés
la) Egykorú hozzáfűzés.
lb) Sz. Ober
Wurtzenpach

évi 4 aranyforini
járadékról.
Ezért
a 5z5115 "értéktöbbletét"
a második
biztosítására.
106/4b:

(E. i. a r. k.) Nicklas

Pewger

itern tenetur
dem Muschen juden von Pret 10 fl auri reg. X.-A tulajdonosi
feljegyzés
ideje összeesik a zálogba vetésével; úgy látszik , a hitelezert
összeg az ingatlan vételárára
kellett.
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Und was den juden daran abgieng, das sullen si haben
auf anderm irem guette ungeveclich. Acta sunt hec anno
domini millesima CCCCmo XLmo, feria quinta proxima ante
festum beati Georgij martiris (1440 április 21.).
63. Hem Mert Vnger und Margaretha sein hausfrau
tenentur demselben Muschen juden 1 fl auri und 60 Wienner
Iidern tenentur 2 fl auri auf teglichen schaden.
Und fúr das alles steet ze phannde
ir ha us gelegen auf
Tunawnewsidel."]
Acta sunt hec anno domini etc XLlIlu,
am montag in phingstfeiertegen
(1440 május Hi.).
ö

-

92. Item Niclas Vbeluail und Osann sein hausfrau
tenentur demselben Muschen jud schuldig (sic) nach ainern
rech ten getreuen abbruch umb ali ausspruch") und geltschuld 40 fl auri, dy er im an allen gesuch sol zaln 20 fl
auri auf dy pfingsten nachstchunftig
(1443 június 9.), und
dy anderen 20 fl auri sol er bezaln auch an gesuch auf
sand Gilfentag nachstchomund
(1443 szeptember 1.), doch
in solicher beschaidenhait:
Ob er dy erst hezalung nit hielt
und dem judem verczug, so hat der jud dez gewalt, den
weingarten ledichlich zu verchauíl'en juden ader christen.
und der Vbeluail sol darinn
chains statrechtens
nicht
geniessen in chainerlay weis. Beczalet er aber die erst
summ auf rechte tagzeit, so sol im der jud dy ander tagzeit au ch halten an schaden, als dann beredt ist worden.
Actum an montag post Mathie apli anno XL tercia (1443
február 25.).')
'l H. Tunawnewsidel
80c: (1439-)
Mertt
Musch juden von Pret 1 fl auri
60 Wyenner
auri reg. X.
'l

"ZlIspruch"

szóból

Vnger <,>, Hem

tenetur
tenetur

dem
2 fl

javítva.

') A reg.-ban zálogtárgy nincs ugyan megnevezve. az adós nevén
álló "Rossler"
dülőbeli szöllöre (99/3a) azonban feljegyezve:
(1439-)
Nicklas VbeLfail und bleibt sch. dem Musch juden vom Pred auf
den weingarten
reg, Xo. - Még az első fizetési halárnap előll, 144.3
március ll-ikén
(2a ante reminiscere
anno etc XLIII)
azonban
új
tulajdonost
jegyeznek fel a szőllö birtoklapjára.
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104. Hem Mert Werel und sein erben bleihen sch. deru
benanten juden und sein erben 3 fl auri zu bezaln an
gesuech auf sand Jorgentag nachstkomund (1444 április 24.).
Stet es ab er lenger. so get furbaser alle wochen auf yeden
gulden 4 5 Wienner zu gesuech. Und fur daz alles seczen
sy den juden zu phanndt im weiugarten in der Vnderen
Hoheney gelegen.") Acturn an montag vor Nicolai anno etc
XLIIIo (1443 december 2.).
105. Item Chuncz Awer und sein erben bleiben sch.
dem benanten juden und seinen erben 7 fl auri auf sand
Jorgentag nachstkomund
(1444 április U.). Stet es avcr
lenger, so get furbas alle wochen auf yeden gulden 4 5 zu
gesuch. Und fur daz alles seczen sy den juden ze phannt
ir haus in der Reichartsgassen gelegen.") Und was daran
abget, daz haben dy juden auf aller andrer irer hab. Acturu
an montag vor Nicolai XUIIo. Auch seczt er im zway taiI
weingarten im Hunczperg') rnitsambt dem haus umb dy
benante summ anno utsupra.
106. Item Antal Smidin und ir erbcn bleiben sch. dem
benanten juden und seincn erben () fl auri an schaden zu
bezalen auf conversionis sancti Pauli nachstkomund
(1444
január 25.). Stet es av er lenger. so get furbaser alle wo chen
auf yeden gulden 4 5 zu gesuch. Und fur das alles seczen
sy den juden zu phannd ir haus gelegen auf Tunawnewsidel. 8) Und was daran abget, daz haben dy juden auf
6) Sz. Untere Hohenaq
113/5b: (144Q-) Mert Were1 - und bleibt
dem juden Musch von Pred reg. suo X.
") H. Reichartsqassen
66b: (1439-)
Cuntz Awer und bleibt
sch. dem .Musch jud von Pred 8 fl (sic) reg. suo. - A ház a 220. sz.
reg. keltével
egy időben cserél gazdát, ugyanakkor
szabadul fel a két
egymás mellett elterülő szöllö a zálogbavetés
alól, lsd. tovább.

sch.

') Sz. Hundesperg
91/2d és 91/3b: (1439-)
Cuntz Awer W1d
bleibf sch. dem Musch jud von Pred reg. Xo. Solvit in vigilia
Thome XLV (1445 december 20.). Ez utóbbi Feljegyzés nincs törölve.
8) H. Tunawnewsidel
74a:
(1439-)
Anthol Smidin
et Harurs
(Wolf'staler)
weber und hleibt sch. dem Musch von Pred reg, Xo.
A ház 1439-ben elzálogosttva
Lewbmanzsid6nak,
lsd. ott 50. sz.
alat!.
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aller ander irer hab. Actum un montag
etc XLIIlo (1443 december 2.).

vor Nicolai

anno

118. Hem Mert Werel und Elizabeth
uxor mitsambt
irn erben bleiben sch. <>m Musch juden vom Bret und
seinen erben 1 fl auri zu bezaln an gesuech auf sand Jorgentag nachstkomund
(1444 április 24.). Stet es aber lenger, so get darauf furbaser zu gesuech
alle wochen 4 5.
Und fur haubtgut und gesuch seczen sy ir haus ge'legen auf
Spitalnewsidel
zenachst dez Andre Menhart hausung.") Und
was daran ab get, daz stet auf aller andrer ir hah. Actum an
montag Blasii anno etc. XLIIIlo (1444 február 3).
160. Hem Niclas Peuger und Agnes sein hausfrau mitsambt irn erben bleiben sch. dem benanten Muschen juden
und seinén erben 8 fl auri zu bezalen inner vi er wochen
nach datum dez únschreibens (1444 szeptember 13). Darnach
so get darauf teglich gesuoh. Fur haubtguet
und gesuech
seczen sy den juden ze phant ir haus gelegen in der Newnstat zenachst dez Chlingel pinter hans. 10) Und was daran
abget, das haben dy juden auf aller andrer irer hab. Actum
an montag nach assumpcionis
Marie anno etc. XLIIIIto
(1444 augusztus 17).
In11) den acht guldein dez Niclas Peu ger geltschuld ist
der Musch von Predt sch. dem Musch juden von Tirna
ainen guldein, darauf ist gesuch gangen syder sand Laurenezentag nachstvergangen
anno utsupra (1444 augusztus
10). Actum dez inschreibens
an pfincztag nach Viti anno
XLVIO (1445 június 22).

0)
uxor további
(Nnsct:

H. Spitalneursidel

59d:

(E. i. a

T.

k.?)

Mert

Werel

Elizabeth

und bleibt sch. dem Musch jud von Pred reg. Xo. elzálogosításár a nézve v. Ö. reg. 168 (u. e. hitelező)
von Rakens purq] sz. a.

10) H. Newslal
950: (1430-)
Niclas
dern Muschen jud vom Pred reg. Xo.
11) Egykorú

hozzáfűzés.

Magyarázatára

Pewger
nézve

-

und

v.

Ö.

A ház
és 186

bleibt

sch.

a bE)vezetést.
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168. Hem Mert Werel und Elizaboth uxor mitsambt im
erben hleihen soh. dem benariten Musch juden vom Ered
und seinen érben 3 fl auri auf tegIichen schaden, Dafur
seczen sy den juden re phannt ir haus gelegen auf Spitalnewsidel zenachst dez Andre Menhart hausung.") Und was
an dem phant abget, das haben dy juden auf ander irer hab.
Actum an montag Andree anno etc. XLIIIIlo
(1444 november 30).
179. Hem Paul Weiss und sein erben bleihen sch. dem
benánten Musch juden von Predt und sein erhen 5 B b
Wíenner an gesuch zu bezalen auf Georgij (1445 április 24).
Stet es abel' lenger, so get furbas darauf teglich gesuch.
Dafur seczen sy den juden ze phant ir tail garten auf Tunanewsidei zenachst dez Paul Hantschuchstrikern.")
Und
was an dem phant abget, daz haben dy juden aufander irer
hab. Actum feria 2a vor epiphaniarum
domini anno XL Vlo
(1445 január 4).
185. Hem Hanns Hanntschuchstricker
Elena uxor auf
Tunawneusidel
gesessen bleiben sch. mitsambt iren erben
dem Musch juden von Pred und seineu érben 15 B b zu
bezaln an schaden auf sand Mertentag nachstkomund
(1445
november 11). Stet es aber lenger, so get furbaser darauf
teglich schaden. Fur haubtgut und schaden seczen sy den
juden ze phant ir haus gelegen auf Tunawsidel (sic) zenachst
dez Hanns Rosenmulners
hausung.")
Und was an dem
phandt ahget, daz haben dy juden auf ander irer hab. Actum
feria 2a conversionis Pauli anno etc. XLVlo (1445 január 25).

12) H.
zetben.

Spitalnewsidel

13) Kert (Ortus)
A zálogba vetés nincs

59d:

U. a. feljegyzés.

Tunawnewsidel
feljegyezve.

86c:

mint

(1445-)

a 9. sz. jegyPaul

Weiss.

-

14) H. Tunawnewsidel
79a: (1439-) Hanns Hanntschuchstrickher - und bleibt sch. dem Musch jud von Pret X. reg. - A tulajdonos e házát 1444 június 8-án zálogba vetette volt Jeklin judin von
Odenburg hitelezőnek a 147. reg. szerint.
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220. Hem Hanns Wolgemut und sein erben bleiben sch.
dern berranten Musch juden und sein erben 4 fl auri, zwen
auf tegLichen schaden, und zwen ze zalen an schaden auf
mitvasten nachstkomund
(1446 március 23). Dafur seczt er
den juden zu phanndt sein haus in der Reichartsgassen zenachst dem Hanns Meíndel.")
Actum an montag vigilie
Thome apli anno XLVto (1445 december 20).
225. Hem Peter Phefferl und sein erben hleiben sch.
dern benanten Musehen juden und sein erben 9 B o Wienner
an schaden zu bezaln hinez auf dy sunebenden
nachstkorrrund (1446 június 24). Stet es aber lenger, so get furbas
darauf tegleicher schaden, Fur haubtguet
und schaden
seczen sy den juden ze phanridt ir haus auf Spitalnewsidel
zenachst dez Guet Gilig hausung."'] Acturn an montag nach
Dorothee anno etc. XL V'? (1446 február 7).
225.

Pozsonyvár.
sz.). Rajta

levt.,
kívül

Sb Zsidóreg.
25a (61.-118.
sz.)
csak feleségének
egy regestáját

december
13:215. sz.) a neki szánt lapokon,
maradt
26a és 26b lapok
is tartoznak.")

és 25b
találjuk

amelyekhez

az

(160.-(1445
üresen

Uj H. Reichartsgassen
66b: (E. i. a r. k.) Hanns
Wolgernut
Anna
uxor. - A zálogba vetés feljegyzése
közös a 105. sz. reg.-ével. A tulajdonos házaspár
a zálogbavetéssei
egyidőben
kerül a birtokla pra. V. ö.
a 105. sz.vnál mondottakat.
16)
sch. der
nézve v.
hitelező.

H. Spitalnewsidel
62c): (1445-)
Peter Phelferl
und bleibt
Muschiti
von Pred 9 B ('). - A ház korábbi
elzálogosításaira
Ö. a 17ó. és 195. sz. reg.-kat
Teubel des Hendel von Qrecz pos
neve alatt.

17) Egy ház (Tunawnewside/
szerkesztése
korában
(1439) még

86c)
hirtoklapján
a
a következő
nem regestált

telekkönyv
k övetelést

jegyezték
Ifel: Hem ortus Nicolai Weiss und bleibt sch. dem jU:1gen GaJitzer 10 fl auri, davon ze dienn auf weinachten.
Dafűr stee!
sein haus, gelegen auf Tunawnewsidel.
Item die uberleurung
des
hauses und garten steet dem Musch juden von Prett Iúr seinerr swager
den Michel' Osterperger.
Az a körüJmény,
hogy sem Osterperger
ingatlanainak
birtoklaipjain,
sem a regesták
közt nem szerepel
ez a
tartozás,
oda mutat,
hogy
az még a zsidóregesták
feljegyzése
és
Osterperger
ifl8'llt'lanai bir-toklapjainak
szerkesztése
előtt nyert kiegyenlítést. V. Ö. azonban
a 179. sz. reg.-I is az előző lapon.
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13.
Pozsony

1440 maius 19. Lanng

telekkönyv

zsidóregistrumában

Isserl zsidónak
feljegyzett

a pozsonyi
követelése.

Lantiq [ssri jud und sein erben XI.
64. Hem LanngMert
und sein erben bleiben sch. den
obgeschriben juden 9 fl auri ze betzalen auf Martini schiristkunftigen (1440 november 11) an schaden. Dafűr steet ze
phannde des benanten Lanng Mertts weingarten gelegen im
Wolffleínsgrunt.')
Furbaser sol auf iegliohen gulden 3
Wienner 5 ze gesuch geen. Acta sunt hec anno dom ini etc.
XU, feria quinta ante trinitatis.
Pozsonyvár.
levt., Sb: Zsid6reg. 27a. - A hitelezőnek ez az egyetlen regestája. A számára rendelt többi három, 27b, 28a és 28b sz. lap
üres, csak a 28a lapra írták Juda maister 380. sz. regestáját
(lsd. 1455
január 20. alatt).

14.
Pozsony
pozsonyi

1440. éo vegen. Bécsújhelyi
Hetschel zsidónak a
telekkönyv
zsidóregistrumában
feljegyzett
követelései.

Heiscliel

jud von der Newnstat

und sein erben XIII.

68. Hem Jorg dyack von Zerdahel bleibt sch. den obgeschriben juden 88 fl auri noch inhaItung ains briefs ze
betzalen auf sonnenwenten schiristkűnftigen
(1441 június
24). Dafűr steet den juden sein haus gelegen hie in der
stat.?') Acta sunt hec ut patet in dátum des briefs.
") Sz. Wolfleinsgrunt
und Scheiben
23/4.b: (1439-)
Lanng Mertt
- Item tenetur dern Isserl ;"den dem lanngen 9 H auri reg. VI (sic).
- Ezt a szőllőt ugyanaz a tulajdonos már korábban
(1439 május 19·én)
vetette zálogba Leserl bécsújhelyi
zsidónak
15 aranyforint
tartozás
biztosftásául. Ennek a zálogbavetésnek
a szövegét alantabb k özlöm a
zsidóregisbrumban
nem szereplő hitelezökre
néző feljegyzések
sorában (7. sz.]. -< A szőllő csak 1473. évben cserélt gazdát. Minden tétel
törölve.
la) H. in der stat des ersten tails 14.0d: (11439-) Georgius procu-
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Pozsonyvár.

leut.,

Sb: Zsidóreg.

30a. -

Szintén

egyetlen

régestája

ennek a hitelezőnek,
úgy hogy
a számára
rendelt
30b, 31a és 31b
lapok üresen maradtak.
IngatlanzáloggaI
biztosított,
de nem regestált
követeléseit
a 151a számú belvárosi
ház, valamint
a 38/2b, 62/2b és
66/2d sz. szöllök birtoklapján
találjuk.")

rator und bleibt S,,: .. auf das ha us dem Hetschlen
Newnstat
noch Iaut ains briefs 88 fl auri reg. XIII. hel yi György diák a város ügyésze volt.

juden von der
(Duna-)szerda-

2) H. in der stat des andern lails 151a: (1439-)
Synnig Wll und bleibt sch. dem Heschlein juden von der Newenstat
auf das haus
27 fl auri auf teglichen
schaden seint sand PetroneHentag
anno domini etc XXXVII (1437 május 31). (A zálogbavetés
folytatásaképen:) und bleibt sch. dem Hetschlein
juden in der Newnstat
gesessen nach einer beslossen
redJeichen
raittung
45 fl aur-i ze beczallen
auff die k ünf'tigen Iiechtmess
(1442 február
2.). Und ob er dy ben anten 45 H auri auff dyselben Iiechtmess
nicht ausrichtet
und beczallet,
so sol er tag haben űncz auff mittvasten
darnach
negstkűnftig
(1442
március 7.) umb 50 fl auri. Ob aber dy zallung nicht auff dieselb mitvasten geschách, so sol das benant haus dem egenanten
juden gancz
verfallen sein. Acta sunt hec in die sancti Clementis martiris anni XLIi
(1441 november
23). (Ezt követi és klegésztti.)
Daranhat
bezalt
her Jacob Drelé (t) sch t= javadalmas)
an der benanten
geltschult
Hetschle-in juden 25 fl auri. Acta sunt hec in die sancti Benedicti in
anno XLIIo (1442 március
21.). Dann umb dy scheden und zerung,
daz stet zu meinen herren. Dann urnb den andern tail dez gelts hat
er teg hinz auf sand Jorgentag
nagstkunftig(1442
április 24.), und
oh der jud nit hezalt wur d, so sol er belei ben bei seinen vordern
rechten etc. - Sz. Jorgesgrunl
38/2b: (1439-)
Dyboldin - und bleibt
sch. Heschlein
dem juden auf den weiugarten
mitsamht
den fruchten
15 fl auri auf tegleichen
gesuch, von leglichen guldin besunder.
Acta
sunt hec feria 2a post Margarete anno etc XXXVII o (1437 július 15.).
- Sz. Wollemburger
62/2b: (1439-)
Lewpold Frank in und bleíbt
sch. auf den weingarten
dern Heschel VOn der Newenstat
160 fl auri
noch .inha ltung ains geltbríefs,
der dem juden darumh
lautet. és
Sz. Ottaeli
66/2d:
(143!t-)
Lewpold
Fránkín
und bleíbt
sch.
Hatschjen
dem juden in dy Newnstat
180 fl auri zebeczaHen
auff dy
weinachten
schiristkunftig
an schaden nach inhaltung
ein s priefs. -Ez a két feljegyzés
1440-1441
táján kelt és valószínűen
egy tartozá snak két szöllón történt
biztosítása,
úgy hogy az egyik tartozási
összeg elírás (még pedig a 62/2b birtoklapnak
l{j()-as száma [CLX],
amelyhez

még

két

X számjelt

kellet!

volna

hozzáírni).
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15.
Pozsony
vejének,

1442 április 23. Hosehel pozsonyi zsidónak, Eysack
a pozsonyi
telekkönyv
zsidó registrurnában
feljegyzett követelése.

Hosehel jud dez Eysack

juden aydem zu Prespurg

76. Item Chuncz Jagerrteufel

mitsambt

XIIlIo

seiner

haus-

frauen seczen dem Hós<:hel judenn irn weiugarten im KunczgnrtJen") fur sein steufsun

und iren

rechten

sun

genant

Hannsen vom Perg. Darezu seczt der Hanns vom Perg und
seón rhausf'rau demselbigen juden seinen weiugarten
der Partotpauer

mitsamht

fl auri, die dy nunnén

den f'ruchten, ausgenomen

darauf haben."]

genant
dy 20

Mer seczt er dem

juden eze phannt die frucht seins tails in der Fuchsleutten")
umb 16 fl auri an sohaden auf sand Míchelstag

(1442 szep-

ternber 29). Acta sunt hec in vigilia sancti Jeonij in anno
XLIJO.
Pozsonyvár.
levt., Sb: Zsidóreg.
32a. Ennek
a foLiónak többi
része, valamint a többi, Hosehel regestalapjának
szánt folio (32b, 33a,
33b, 34a, 34b, 35a és :lób) üresen maradt. Neve a telekkönyvben
más
helyen, rnint összefüggésben
e regestával.
nem fordul elő.

1) Sz. in Kyervhartzgrében
50/2a:
(1442 február
2~)
Kuencz
Jagenteufel
Elizabeth uxor - und haben den weingarten
verseezt mit
nuczen mit alI Hosehel dem juden von wegn irs suns Hanns vom
Perg, require reg. XIIIlo.
2) Sz. im Stainpűhel (Par/at
Pauret j 49/3d: (Kb. 1440--) Hanns
vom Perg --l und bleibt sch. dem Heschel judori nach inhaltung seins
reg, XIIlIo.
3) Sz. Fuchsleuten 4/6b: .(E. i. a r. k.) Hanns von Perg maurer bleibt sch. rnaister Hainreich
Maurer 79 ei mer wein alle jar halben
wein ... (stb.] - mer tenetur dem Hosehel judenn require reg XfIl Io.
A szöllö egészben. tulajdona
volt az adósnak,
de a termés felét
az első helyen feljegyzett
hitelezőnek
tartozott
átszolgáltatni;
ezért
zálogosírja el csak a termésnek őt illető részét a zsidónak, mint második helyen feljegyzet! hitelezőnek.

204

OKLEVELTAR

16.
Pozsony
zsidónak

1442 január 11-1444 [ebruár 17. Marburgi
a pozsonyi
telekkönyv
zsidóregistrumában
jegyzett követelései.

Zellel
fel-

Zellel jud von Mor purkcli XIII
80. Hem maister Hanns Smid und sein hausfrau bleibt
sch. dem Zellel juden und seinen erben 16 fl auri und zwen
eimer wein ze heczaln auf sand Michelstag (1442 szeptember
29) an schaden. Stet es aver lenger, so get furbas auf jeden
gulden ze gesuch alle wochen 4 b Wienner. Fur haubtguet
und gesuch stet dem juden sein weingarten in Aussern Kramern.'] Und was daran abget, das haben die juden auf aller
anderer irer hab. Acta sunt hec feria secunda proxima var
sand Veitztag anno domini etc. XLIIo (1442 június 11).
126. Hem Erhart Vnger und sein erben bleiben sch.
dem Zellel juden und seinen erben 4 fl auri im dy zu bezalen an schaden auf sand Laur(enczen)tag
(1444 augusztus 10). Stet es aber lenger, so get furbas darauf teglicher
schaden. Dafur seczt er dem juden sein weiugarten in der
Vnderen Hoheney gelegen.") Und was daran abget, das haben
dy juden auf aller and er irer hab. Actum an montag var
esto mihi anno etc. XLIIlIo (1444 február 17).
Pozsonyvár. levi., Sb. Zsidéreq. 36a. - Erre a
ték még Zellel nejének (özvegyének?) egy (1445: 100.
nak három
(1457: 395, 1465: 418 és 1466: 422. sz.),
nak Aronnak
egy (1458: 408. sz.) regestáját.
Zellel
szánt többi fólió
(36b, 37a, 37b, 38a és 38b) üresen
háromra
későbben
kerteket
jegyeztek
fel). Nevének
telekkönyvben
nem találjuk
nyomát:

folióra feljegyezsz.), Aserl zsidóés Aserl sógoráregestalapjának
maradt
(az első
egyébképell
a

1) Sz. in den Aussern Kramern 44/8b: ,(E. i. ar. k.) Hanns Smid
und bleíbt sch. dem Zellel juden reg. suo irufra.
2) Sz. in der Untiern Hohenay 113/5a: (1439-)
Erhart Vnger und bleibt sch. dem Zellel jud 4 fl reg. XV (sic).

-
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17.
Pozsony 1442 június
élő Prenntel zsidónak
mában
Pretuüel

11-1449 november
17. Pozsonyban
a pozsonyi telekkönyv
zsidáreqistrufeljegy.zett követelései.
jud von Prespurg

XV

81. Item Hanns Andre Schonpach Anna sein hausfrau
und ir bayder erben bleiben sch. deru Brentel juden und
seinen erben 23 fl auri ze beczaln auf sand Merteintag
schieristkunftig
(1442 november 11) an schaden. Stet es·
aver lenger, so get furbaser auf yeden guldein ze gesuch
alle wochen 4 Wien ner. Dafur stet ze phannt ir hans gelegen
in der stat Prespurg am ain tail (zenachst) des Wolfram hausung und am andern zenachst des Caspar Ventur hausung.')
Was daran abget, das hat man auf aller ander írer hab.
Actum feria secunda vor Viti anno etc. XLIIo (1442június 11).
ö

88. Item Stephan Frannk maurer gesessen in der Pfaff'engassen und Margret sein hausfrau mitsambt im erben
bleiben sch. dem benanten Prentel juden und seinen erhen.
auf teglichen sohaden 7 fl auri. Dafur payd haubtguet und
gesuech seczen sy dem juden ze furphant ir haus in der
Pfaffengassen gelegen zenachst Hannsen bey dem Prunn
hausung.") Und was daran abget, das haben dy juden auf
aller irer hab. Actum an sand Niclas abent ID anno XLIIo(1442 december 5).
115. Hem Jenko Soldner und Barbara seine hausfrau
bleiben sch. mitsambt im erben dem Prentel juden und
seinen erben 14 fl auri auf teglicheii-schaden, und get alle'
wochen auf yeden guldein ze schuch (= ze gesuch) 2 l'J.

1) Ho in der stat des ersten tails 132b: (E. i. a rok.] Hanns Andre
Schonpach-et Anna uxcr - tenetuc auf das haus dem Prenntel juden
23 fl auri rego XXIo (sic).
2) H. in der stat des ersten tails 124b: ,(1439-) Steffan Frannckh
- und bleibt sch. dem Prentel juden reg. XXIo (sic)
o
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Wyermer. Fur haubt{gut) und gesuech seczen wir in ze
phannde unser freys hans gelegen in Sand Michelsgassen
zenachst dez Niclas Rueppel hausung.t)
Und was daran
abget, daz haben sy auf aller ander ir hab. Actum an montag var Thome apli anno etc. XLlIIo (i443 december 16).
Actum delecionis'") feria secunda var Anthonij anno
etc. XLVIImo (1447 január 16).
302. Hem Erhart Purger gesessen auf Sand Michelsgassen bleibt sch. dem Prentel juden und sein erben 20 B 1'>
zu bezaln an gesuch an sand Colmanstag
nachstkornund
(1449 október 13). Stet es abel' lenger. so get furbaser darauf
tcglich gesuech. Dafúr seczt er dem juden ze phanndt sein
haus auf Sand Michelsgassen!)
Actum an montag Kunigundis anno XLVIIIlo (1449 március 3).
317. Hem Mert 'Wagner und Margareta sein hausfrau
gosessen in der Gaisgassen bleiben sch. dem Pranntel juden
und sein erben 3 gulden auri auf teglichen gesuech. Dafűr
hauptgut und schaden scczt er im zu phannt (sein hans)
gelegen auf der Gaisgassen."] Actúrn an montag VOl' Elizabeth anno etc. XLVIIIIo (1449 november 17).
Pozsonyv.
leoi., Sb . Zsid6reg.
39a. Ezen a folión Prentel
regestái között találjuk
Héndel von G:recz (1444: 145 . sz.) ésPrenntlein
veje Jakab
(1458: 403. sz.) egy-egy regestáját. Prentel
regestalapjának
többi feliúja
(39b, wa és 40b) üresen maradt.

3) H. Sand Michelsgassen
im Netusidl
14d: (E.i.a r. k.) Jenko
Soldner
Barbara
uxor und bleibt sch. dem Prentel
juden dy Barbara reg. XXI (sic) 14 fl. 1447 január
16-ikán, vagyis a regesta
törlésénck
vnnpján, ketté osztják
a háztulajdont
a k övetkezö feljegyzések kapcsán:
Barbara
des Janko Soldner
hausfrau
- Stephan
Nater
Anna uxor und bleibV sch. dy Barbara
auf iren tail haus dem
Prentcl
juden
14 fl reg. XXlo (1); aber dez Stephan
Nater
tail isi
Icdig und Irey. Kérdéses.
vajjon az itt feljegyzett
második
tartozás
azonos-e
az elsővel.
3')

Egykorú

széljegyzet,

') H. Satul Michelsqassen
im Newsidei
15a: (E. i. a r. k.) Erhart
PUTger und hleibt sch. dem Prentel
juden reg. suo.
6l H. Gaisgassen 4b: (E. La r. k.) Mert Wagner Margaretha uxor
- und bleibt sch. dcm Prenntel
juden ut patet in reg. suo. - Hiányosan k özzétéve MHJ 1. 471.
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Prentel zsidót hitelezőként
még csak egy esetben találjuk
(regesta
nélkül]
~,y belvárosi
ház birtolelapján.v)
ellenben
feltünően
gyakran
házés szőllötulajdonosként."]
Amennyiben
azonosítjuk
Prentel-t
avval az azonosnevü
zsidóval,
aki ifjú Musch veje volt, két egymás
mellett
elterülő
szőHő tulajdonát
nem regestált, de birteklapon
feljegyzett
követelése
során szerezte
meg.8) Két szőllö tulajdono srovatában nejével
Suessel-lel együtt jegyezték
fe!.9)
6) H. in der stat des ersten
tnils
136d (az egész birtoklap'}:
(1439-)
I.tem domus Darnunkusch
(nem törölve,
vagyis 1513. évi/( a
család
tulajdonában).
Hem Darnankusch
der
junger
des alten
Damankusch
sun
hat
inbechannt
in gegenburtichait
hern
Mathes
Meindel und Jorg Weinwachter
geswom
des rats, dy dann vor dem
gruntpuch
verrer haben einbechannt,
daz der ben a nt Darnankusch
der
jimger am montag
vor sand Pangracijtag
,(1454 május 6.) von dem
Prentek juden hab entlehent,
dy er im dann
gelihen
hat, 15 fl zu
bezaln an gesuech acht tag vor Vrbani ,(1454 május
18.). Stet es aber
lenger. so get dann
furbaser
alle wochen
auf
jeden
guldein
4 ()
Wienner.
Daf'ur- hat der benant
Damankusch
dem Prerrtel eingesazt
seinen halben tail haus. Actum des inschreibens
an montag
vor Vrbani
anno etc LIIIIto(1454
május 20.). - Und dy obgeschriben
schuld der
juden als da im gruntpuch
begrilfen
ist, hat abgeJedigt
Hanns Grefenbuber, und darumb
hat er 70 fl auri p.fanntweis
auf halben
tail des
Tamunkuschen
hans. Actum feria II-a vor letare in der vass ten anno
etc LXXo (1470 március
26.). Mindkét
tehertétel
törölve.
Ezeket ri
rendkivül
érdekes
és nagyfontosságú
feljegyzéseket
részletesen
elemezzük abevezetésben.
7) Érdekes
házcsere
feljegyzése
1444 december
28-ikán két Nonnenpewnt-i
ház
birtolelapján.
H. Nonnenpewnt
24e:
Gra d An dre
Margret
uxor hat das hans aufgenomen
vom PrenteJ
juden anno
etc ·XiLV in die innocentum.
- H. Nonnenpewnt
26a: Prentel
jud hat das ha us aufgenommen
vom Grad Andre in die innocentum
anno
etc. XLVto. Az első ház tulajdonosa
1439-1444
között
Swartz
Cristan
volt, akinek
semmiféle
tartozását
sem jegyezték
fel a birtoklapon;
a másik ház tulajdonosa
kb. 1442-1444
között
Gerad Amire
Margareta
'uxor,
szintén
tehermentesen
(mindkét
ház örökbérétől
eltekintve).
Szöllök tulajdonosa
gyanánt
találjuk
Prenntel
nevét 14481449 közt az '1/2c (Huet in Panckharten),
1442-1517
közt (azaz nem
törölve)
az 5/7a (Oberscharlacbperg)
és 1453--1517
közt (szintén nem
törölve)
a 43/4a (Auf der Innern Strass)
sz. birtoklapokon,
valamint
a következő
jegyzetek
telkein.
8) Sz. die Huet in Panckharten
t lso: (1439-)
Taman
Aberhéckl
- und bleibt sch. auf den weingarten
Prennteln
dem juden des jungen
Musschen
aidem 4 <g: 60 ~ Wyenner
ze beczalen
an gesuch auf dy
phingsten
nachstkomund.
Stuend
es abel' lenger an, so gieng fúrbas
alle wochen
auf iegleioh
«g: ~ 4 ~ ze gesuch. Acta sunt hec an mittichen noch Andree anno dom ini M quadringentesimo
XXXIXo (1439
december
2). Ezt követi
1442. év k örül a tulajdonosi
rovatban:
Prentel jud (nem törölve:
1517-ig).
9) Sz. Enttentzégel
26/1d: (1454 december
9 [2a ante Lucis] -
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18.
Pozsony 1442 december 17. Jekel zsidónak, a zsidók mészárosátiak, a pozsonyi
telekkönyv
zsidóregistrumában
fe/jegyzett követelése.
Jekel jud der juden jleiecbakel XVI
91. Hem Hanns SchutIaher bIeibt sch. dem Jekel der
juden fleischakcher 3 fl auri er und all sein erben, die er
im sol er im (sic) beczalen auf dy phingsten nachstkunftig
(1443 Június 9) an schaden. Stet es aver lenger, so get
furbas darauf auf yeden gulden alle wochen 4 Wienner
phennige. Fur haubtguet und gesuch secz (t) er dem jud
seinen weiugarten an Norczen gelegen zenachst dem Hanns
Reinischer.') Und was darun ab get, das haben dy juden auf
aller ander irer hab. Actum feria secunda var Thome apli
anno etc. XLIIo.
Pozsonyv.
leot., Sb Zsidóreg.
·Ha. A Jekel birtoklapja
számára
rendelt foliókon e regestán kivül még feljegyezték
a 41a folión Aron
von Marpurg
(1445:188. sz.), a 4tb folión Musch
(1475:435. sz.), a
42a folión Hendel
judin XX/Illo
(1443:96. sz.) és a 42b lapon Leser
(14&4:375. sz.) regestáit. A telekkönyv
birtoklapjain
egy·egy ízben emJített Jekel jud és Jekel judin nem azonosak
e zsidóval és nejével,
hanem budai Jakabbal
és nejével.

19.
Pozsony 1443 ma/us 13. Henudel zsidániniek:
a pozsonyi
telekkönyv
zsidóregistrumában
feljegyzett követelése.
Hetitulel judin XXlJIlo.
96. Hem Chuncz JagenteufeI und Elisabeth sein hausfrau sind sch. der Hermdel judin unverschaidenlich und iren
erben 4 fl auri auf téglelchen schaden. Dafur seczen sy der
judin ze phannt iren weingarten im Kyenharczgreben ge1457 január 3 [2a post circumcisionis))
Prenntl
jud Suessel uzor, és Sz" in Rosenqrében
46/5d: (1454 december 30 [2a Silvestri anno LV1
- '1:455 november 10 [2a ante Martinij) Prenntel jud Suessel uxor.
') Sz. in Nórczen
34/3a: (1439-)
Schűttlaher
- und bleibt sch;
dem J ekel der juden fleischaker
3 fl auri reg.
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Iegen.') Und was daran abget, das sollen dy juden furbaser
haben auf aller andrer irer hab. Acta sunt hec feria secunda
proxima post Pangracij anno etc. XLIIIo.
Pozsonqoár. leot, Sb. Zsidóreg. 42a. A regestát
Jekel
zsidómészáros regestalapjának
harmadik
foliójára
jegyezték fel. A zsidónö
neve csak ebben a regestábari
és a zálogbavetett
szőllő birtoklapján
szerepel.

20.
Pozsony 1443 május 27 - 1451 május 31. Soproni Jákelein
zsidónőnek,
valamint vejeinek, Leser, Muscii (Muschel)
és
Saltnon zsidóknak
a pozsonyi telekkönyv
zsidóregistrumában feljegyzett
követelései.
Jákelein

judin

von Odenburg

und ir aydem

XVI.

98. Hem Hensel Halleriri und ir érben bleiben sch. der
benanten judin ain 'll: Wienner b zu bézalen an schaden
auf sand Michaelstag naehstohunftig (1443 szeptemher 29).
Stet es aver lenger. so stet es furbaser auf tegleichen seha1) Sz. in Kyenhartzgreben
50/2a: (1442-)
Kuncz
Jagenteufel
Elizabeth
uxor und bleibt sch. der Rendel
judin 4 fl auri reg.
XXIII!. - Hitelező zsidönö 1449. évben megszerzi a szőllőt (a birtoklap tulajdonosi
rovatában:
Henudei judinn) s nyomban
el is adja
keresztény
házaspárnak.
Ennek a transactionak
igen bonyolultak
az
előzményei. A szöllöt még 1442. évben adós az
mostohafía,
Hanns
vom Perg k örnűves, tartozásáért
zálogositotta
eI Hosehel zsidónak
(1442:76. sz. reg.). Hanns von Perg 1444.. évben egyik szőllőjét (Fuchsleuten 4/6b) zálogbaveti dévényi József zsidó nejének (Joseph judin
von Teben) 4 aranyforint
tartozásért
(1444:142. sz. reg.). Röviddel
később (1445-1446)
megszerzi mcstohaatyjától
az itt tárgyalt szöllöt,
ö

de utóbbi, azaz Kuncz Jagenteuf'el,
1446 május 23-ikán (2a Vrbani)
visszaszerzi a szöllöt, miután kevéssel előbb (1), u. a. év május 2-ikán
(montag nach Philippi
Jacobi)
azt ugyanannak
a dévényi zsidónőnek elzálogosftotta
7 aranyforint
tartozásért.
Kérdéses ennélfogva,
de nem valószínű, hogy Hendel zsídónő azonos-e dévényi Józseínével,
Nem valószínű
azért, mert utóbbnevezett
zsidónő regestáit
egészen
más foJión jegyezték fel (48a, Abraham
dévényi zsidó regestalapjának harmadik
Iolióján}. Hendel zsidónő még 1452. évben is Pozsonyban lakott (lsd. az 'ezévi adókőnyv
zsidójegyzékét}.
Monumenla Iiull{lariae

Judaica. 1 V.
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denn nach dem benariten tag als gewondlich ist. Fur haubtguet und sohaden seczen sy den juden ze phannt irn freyn
ledigen weingarten
im Rechgrunt
gelegen zenachst des
Ohramhueber weingarten.']
Und was den juden daran abget, das haben sy auf aller anderer irer hab. Actum an
montag nach Vrbani anno etc. XLIIlo (1443 május 27).
141. Hem Andre Menhart und sein hausfrau und ir
bay der erben bleiben sch. dern Muschel juden und Leser
juden bayden der Jeklin von Odenburg aidem und irn erben
5 'li: Wienner 5 der swarczen munsB zu bezaln an schaden
auf dy pfingsten nachstkomund
(1444 IIÚljUS
Stet es
aber lenger. so get furbas darauf teglicher schaden. Dafur
seczen sy den juden ze phannt irn freyn ledigen weingarten gelegen an Stainseczen zenaehst dez Guet Giligen weillgarten.") Und was an dem phant abget, dazhaben
dy juden
auf ali arider irer hab. Actum an montag vor ramispalmarum anno etc. XLIlIpo (1444 március 30).

au.

U7. Hem Hanns Hanntschuchstriker
Elena uxor") und
sein erben bleiben sch. der benanten Jekel judin von Odenburg und iren érben 13 B 5 an sohaden zu bezalen auf
sand Mertentag naehstkunftig
(1444 november
11), Wienner 5. Stet es aber lenger. so get furbas darauf teglieher sehaden.
Dafur seczen sy dem juden zu phant ir
haus gelegen auf Tunawnewsidel zenachst dez Mert Rosenmulner.') Und was daran abget, daz haben dy juden auf
aller ander irer hab. Aetum an montag var corporis Xpi
anno etc. XLIIIIto (1444 június 8).

1) Sz. Rechgrunt
Hallérin

-

und

bleibt

2) Sz. Stainsatz
Jekel

judin
3)

vegbe
-

')
und

aidern

"EIena

und Untlerparmhengst
sch. der

Jekel

7012c: (1439-)

912c: (l43!l-)

5

judin

1 'ti:

André

Marthart

Hennsel

reg. XXVo.
-

tenetur

der

reg. XXVo.

uxor"

kb.

egy .időben

a regesta

feljegyzésével

a sző-

betoldva.
H. Tiuioumeursidel
79a: (1439-)
Hanns Hanntschuchstrickher
blei bt sch. der .Iekl in jud in von Odenhurg ut pate! in reg.
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181. Hem Clement Veyol Margareta uxor und ir erben bleiben sch. dem Musch und Leser, der Jaklin judin von Edenburg aydem 12 fl auri auf tegleichen schaden. Dafur seczen
sy den juden ze furphanndt
ir 'haus gelegen in der Gaisgassen zenachst dez LoyschJen, und mer seczen sy den
juden ze phanndt
im weiugarten
im Wotzengrundt
mit
allen nuczen zenachst der Lang Annen weingarten, und
mer seczen sy den juden irn weingarten in Turolten mitsarnbt den fruchten des jares, ausgenomrnen dy geltschuld,
so vor darauf stet.") Actum an montag vor Anthonij anno
etc. XLVto (1445 január 11).
19l. Hem Andre Zech und sein erben bleiben sch. der
Jackel judin von Odenburg und irm aidem Salman und ir
bayder crben 15 fl auri an gesuch zu bezaln auf Michaelis
nachstkűnf'tig
(1445 szeprember 29). Darnach get darauf
teglicher gesuch. Fur haubtguet und gesuch seczen sy den
juden ze phanndt ir haus auf der Schondorfergassen
und
dy pont dabey."] Actum suntag oculi anno XLVto (1445
február

28).

198. Hem Heinr íeich) Pfafsteter bleibt sch. dem Salman juden und sein érben 8 fl auri an gesuch zu bezaln
auf sand Michelstag nachstkomund
(1445 szeptember 2\,)).
Stet es aber lenger. so get furbas darauf teglich gesuch. Fur
haubtguet und gesuech seczen sy den juden ze phannde ir
weingarten halben und daz tail gegen der stat in Stain0) H. Gaisgassen 1b és Sz. Wotzengrunt 2015d s Otacli und Turolt
(E. i. a r. k.) Clement
Veyol Margareta
uxor Und bleiben

8211c:

sch. dern Musch
(S2/1c: Muschel]
von Odenburg
ayden reg. XXVto.

juden

und

Leser

juden

der

Jeklin

0) H. Schondor{fergassen
53a: (1439--)
André Tzach
und
bleibt .sch. der Jeclolin judiri von Odenburg
und Salman
irem aydem
ut patet reg. XXVro. - A "pont",
vagv amint
a 200. sz. reg. írja
"peunt"
szó, ház melletli
belsőségcn
mívelt szőllő ruegje lölésére
szolgált. V. ö. a glossariumot.
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seczen ,) zenachst dez Niclas Osterperger.")
Actum an montag ínvencionis
sancte crucis anno etc. XLVto (1445 május 3).
199. ltem Heinr(eich)
Pfafsteter
und sein erben bleiben sch. dem Muschen juden der Jekel judin aidm von
Odenburg
6 guldein und 5 B Ö Wienner zu bezaln an
gesuch auf sand Michelstag nachstchunftig
(1445 szeptember 29). Stet es aber lenger. so get furbas darauf teglich
gesuch. Fur haubtguet
und gesuch seczen sy den juden ze
phanndt irn tail weingarten in Stainseczen gelegen zenachst
dez Langen Merten.") Actum an montag invencionis sancte
crucis anno domini etc. XL quin to (1445 május 3).
200. ltem Chuncz Schinnaglin und ir erbn bleiben sch.
dem Muschel und Leser juden bayde der Jaklin von Odenburg aydem und iren erben 3 'fl: Ö Wienner an schaden zu
bezalen auf sand Michelstag nachstkomund
(1445 szeptember 29). Stet es aber lenger. so get furbas darauf teglich
gesuch. Fur haubtguet und gesuch seczen sy den juden ze
phanndt ir haus gelegen auf Spitalnewsidel
mitsambt
der
peunt dy darczu gehort.l'')
Actum an montag invencionis
sancte crucis anno etc. XLVto (1445 május 3).
204. Item Mert Pokendel und sein hausfrau mitsarnbt
ir paider erben bleiben sch. der Jekel judin von Odenburg
und írn erben 18 fl auri an schaden zu bezalen auf sand

sch.
auri

1) "in Stainseczen"
a Iap szélén: hozzáfűzve.
8) Sz. Stainsatz 70/9a: (1439-)
Hainr eich Pfafstcter - und blerbt
dern Salmon
juden der Jeclin judin von Odenburg aiden 8 fl
reg. 210

0) Sz. Stainsatz 70/9a az előbbi zálogbavetés
után: und bleibt sch.
dem Muschel juden der Jeclin judin aidert von Odenburg
[5 fl ... l'>}
reg. 290. A szögl. zárj el ben lévő számok stb. az egész szöveg törlése
elött

törölve.

'0) H. Spitalnewsidel
I;leibt sch. Muschel und
Odenburg.

60c:
Leser

(1439-)
Cuntz Schynnaglin
juden baid der Jecklin
aidern

und
von
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Michelstag nachstchunftig
(1445 szeptember 29). Stet cs
aber lenger, so get furbas darauf teglich gesuch. Fur haubtguet und gesuch seczen sy den juden ze phannt irn weingarten in Poln gelegen rnitsarnbt den fruchten zenachst dez
Stepha~ Lechner weingarten,")
und mer seczen sy den
juden ze phannt ir haus auf Tunawnewsidel zenachst dez
Hopfer hausung.") Actum an montag sand Petronellentag
anno domini etc XL quinto (1445 május 31).
207. Hem Thoman Sneyder Elizabeth uxor und ir payder erben tenerrtur dem Musch juden der Jekel judin von
Odenhurg aidm und seinen erben 17 fl auri zu hez aln an
gesuch auf sand Mertentag nachstkunftig
(1445 november 11). Stet es aber lenger, so get furbas darauf teglich
gesuch. Fur .haubtguet und gesuch [seczen sy den juden ze
phannt ir haus gelegen auf der Slutergassen zenachst dez
Lachutleins maierhof mit aller seiner zugehorung"
und
mer ]14) seczen sy den juden ze phannt irn weingarten gelegen im Rumph zenachst dez Michel Harrer weingarten mit") Sz. in Wienern

und

rsu«

64)7a: (1439-)

Mertt Pokan del -

und bleibt sch, del', Jeklin judin von Odenburg
reg. suo. Ezt a
szőllőt valamelyik .Musch nevezetű zsidótói vette meg az adós még a
telekkönyv
szerkesztése
előtt,
amint
ezt a pozsonyi
kórházkőnyv
(Spltalsbuch)
83. lapján
1441. évböl kelt feljegyzése tanúsítja:
Hem
Mert Pöchan del dint von cinern weingarten,
gelegen im Pollen, den
er kauff't hat von dem Musch juden, noch laut ein es statbriefs, dovon
dint

er

alle jar zu sand

vetés

12) H. Tunawnewsidel
feljegyzése
elmaradt.
13) H. 51uttergassen

Michelstag

1 1:1:

75b: (1439-)
Sa: (Egy nappal

l5 .•.
Mertt

a reg. kelte

Sneyder Elizabeth uxor - tenetur dem Musch
Odenburg aiden 17 fl auri reg. suo.
14) A szőg!. zárjelben

foglalt

szavak

PokandeI.

juden

előbb törölve,

-

előtti)

ZálogbaThoman

der Jacklin

von

mint az egész

reg., úgy látszik abból az alkalomból,
hogy 1446 november
7-én (an
montag VOl' Martini anno XLVIro) Niclas Lachhuetel Magdalena uxor
házaspár
hozzávásárolták
a házat
majorságukhoz
(51uttergassen Bl»:
des Nicklas Lachutleíns
haus und sein garten). A szőllőt adós még
1450. évig birtokolta.
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sambt den fruchten."]
Actum an pfincztag
domini etc. XL quinto (1445 június 17).

nach Viti anno

226. Hem Vlreich Slosser und Gilg sein sun mitsarnbt
irn erben bleiben sch. der Jacobiri judin von Odenburg und
irn erben 15 fl auri auf teglichen gesuch, und· get alle
wochen auf yeden guldein 3 Wienner 5 zu gesuch. Fur
haubtguet und gesúch seczen sy den juden zu rech ten furphannt ir haus gelegen in der Slossergassen zenachst dez
Purkart und (des) Andre Vngerel hausung mit aller seiner
zugehorung,")
(und sollen auch die juden) yor men (i)chlich darauf bezalt werdenn.") Actum an montag var invoca vit anno domini etc. XL vpa (1446 február 28).
234. Hem Vlreich Slosser und sein erben bleiben sch.
der Jaklin judin von Odenburg und irn erben 6 (H: 60 5
Wienner 5 der swarczen munss zu bezaln an schaden auf
dy pfingsten nachstkomund
(1446 június 5). Stet es aber
lenger. so get furbaser darauf tegleich schaden und gesuech.
Fur haubtguet und gesuch seczen sy den juden ze phannt
irn weingarten in Prawn gelegen mitsarnbt den fruchten.")
Actum an montag in der marterwoohen
anno etc. XL vpa
(1446 április 11).
235. Hem maister Hanns Pogner und sein erben bleiben unverschaidenlich
sch. der benanten Jaklin judin und
irrn aidm 21 fl auri auf teglichen schaden. Dafur seczen
sy den juden ze phannt dy uberteurung irs haus gelegen
15) Sz. im Rumpli
81/2a: (E. i. a r. k.] Thornan
Sneyder
Elizabeth
ux or und bleibt sch. dern Musch juden der Jeklin
von Odenburg
aidern reg. suo.
16) H. in der stat des ersten tails 135c: (1439--) Vlreich Slosser
und bleiben sch. der Jacobin
judin von Odenburg
15 fl reg. suo.
17) Ez az egyedülálló
és szokatlan
kikötés
annál
kevésbé
indokolt, mert a ház szabad,
azaz örökjáradék
kal nem volt megterhelve
s más hitelezőnek
sem volt zálogba
vetve.
18) Sz. im Prawn 57!1b: (1439-) Vlreich
Slosser und bleibt
sch. der Jakel

judin

von

Odenburg

reg.

suo.
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zenachst dem Peter Srnerber "] uber dy geltschuld so dy
nunnen und ander leut darauf haben.") Actum an montag
var pasca anno etc. XLVlto (1446 április 11), und get der
teglich gesuch darauf si (der) allermann
vaschan (g)tag
anno utsupra (1446 március 1).
236. Hem maister Hanns Pogner und sein erben hleiben unverschaidenlich sch. der benanten Jaklin judin und
irm aidm 3 y2 fl auri an schaden zu bezaln auf dy pfingsten
nachstkomund
(1446 június 5). Stet es aber lenger, so get
furhas da~auf teglich schaden. Fm haubtguet und schaden
seczen sy den juden ze phant irn weiugarten im Schawkan
mitsambt den fruchten.r']
Actum an montag var pasce
anno etc. XL Vl'> (1446 április 11).
248. Hem Wenczla Kramer und sein erben bleiben sch.
dem Salmon juden der Jekel judin aidem und sein erben
12 fl auri myner 100 b Wyenner an schaden zu bezaln auf
sand Mertentag in anno XLVIlmo (1447 november 11) drey
guldein myner 100 b Wyenner, aber dy andern 9 fl sol er
zaln auf sand Mertentag in anno XLVIII
(1448 november 11). Und stet es ab er lenger, so get furbas darauf tegleich gesuch. Und bayde fur haubtguet und gesuch seczen
sy dem juden ir haus auf Sehondorfergassen
gelegen."]
19) H. in der stat des andern
tails 151a: (e. i. a r. k.7) maister
Hanns
Pogne.r Wenndla
uxor - und bleibt soh. der Jeklin
judin
von Odenburg
reg!. suo.
20) Az apácák
k övetelése a birtoklapon
nincs feljegyezve,
Ami
más emberek követeléseit
illeti, úgy v. Ö. Hetschel jud von der Newstat (68. sz.) regestájához
fűzött s ennek
a háznak
zálogbavetésére
vonatkozó
jegyzetet.
21) Sz. in Sachsen
und Sciunukan 25/1 d: (kb. 1445--)
maister
Hanns Pogner Wenndla
uxor - und bleibt sch. der Jeklin und Irrn
aidem Musch reg. suo. - Kb. 1448. évben megszerzi a szöllöt: Musch
der Iakelin
aidetn, aki azt 1449. évben elidegeníti Péter szűcsnek 5
gyermekeinek
(Peter Kursner
und seine chinder).
22) H. Schondorffergassen
5.1a: (E. i. a r. k.) Wenczla
Kramer
Margareta uxor - und bleibt sch. der Jecklin judin von Odenburg aidem
reg.

XXV to.
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Actum an montag vor Martini anno etc. XLVpo (1446 november 7).
Daran 'hat er hezalt auf Martini nachstvergangen
3 fl
auri. Actum an montag vor (1) Martini anno XLVIIo (1447
november 13) .28)
250. Hem Peter Wurslegel'"]
Elizabeth uxor bleiben
sch. unverschaidenlich
miteinander dem Muschel juden der
Jekelin judin aidm von Odenburg und sein erben 5 fl auri
zu bezaln auf Martini nachstkomund
(1447 november 11).
Stet es ab er lenger. so get fúrbas darauf teglich gesuch.
Fur haubtguet und gesuch seczen sy den juden ze phant
irn weingarten in Stainseczen gelegen zenachst dem Mert
Purgkel."]
Actum an montag vor sand Andreatag anno
domini etc. XL Vpo (1446 november 28).
252. Hem Mert Pokandel und sein hausfrau
bleiben
sch. der Jakel judin von Odenburg und im erben 3 ljz 'tt
Wyenner (') auf teglichen gesuech. Payde fur haubtguet und
gesuch seczen sy den juden ze phannt irn weiugarten in
Poln gelegen zenaehst dem Stephan Lechner weingarten,
und mer seczen sy den juden ze phant ir haus auf Tunawnewsidel zenachst dez Hopher hausung.") Actum an montag vor Anthonij anno etc. XLVIIlo (1447 január 16).
253. Itern Hanns Kolman und sein erben bleiben unverschaidenlich
sch. dem Musch juden der Jeklin judin
von Odenburg aydm und sein erben 12 fl auri zu bezaln an
gesuch auf sand Merlentag nachstkomund
(144í november 11). Stet es aber lenger. so get furbas darauf teglich
gesúch. Fur haubtguet und gesuech seczen sy den juden ze
23)
tévedés

Egykorú
a helyes

'4) Elírás

hozzáfűzés.
montag

"PrucksJegel"

'0) Sz. Stainsatz

Amontag
Martini
helyett,

uor Martini
napjelölés

ahogyan

=

természetesen

helyett.

áll a birtoklapon. PrucksJegel E1izaheth
a 200. sz. regestáé, Kétségtelen,
szem:ben.
a 204. regestáéival.

70/3a: .(E. i. a r. k.) Peter

A zálogbavetés feljegyzése
kényszereladás
esetével állunk
26) A reg. feljegyzései azonosak

UXOT. -

hogy

nach
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phannt von erst ir haus auf Spitalnewsidcl
ausser dem
greben,") und mer im weiugarten in Haimhurger gelegen.")
frey und ledig, ausgenomen der gruntdinst der auf dem
haus stet.") Actum an montag VOl' Anthonij anno etc.
XLVlImo (1447 január 16).
255. Hem Chuncz Tremp und sein erben bleiben sch.
der Jakel judin und im erben 15 B Wienner 5 der swarczen
munB zu zaln an schaden auf sand Laurenczentag nachstkornund (1447 augusztus 10), Stet es aber lenger. so get
furbas danauf teglich gesuch. Payde fur haubtguet und
gesuech seczen sy den juden ze phannt irn weiugarten im
Kyenhartzgreben."]
Actum am monlag VOl' conversionis
sancti Pauli anno etc. XL Vl I'"? (1447 január 23).
257. Hem Wolfgang Liechtenwerder
Margareta uxor
und ir erben bleiben sch. der Jakel judin von Odenburg und
irn erben 7 fl auri auf tegleichen schaden von datum dez
inschreibens. Und payde fur haubtguet und schaden seczen
sy den juden ze phant ir haus in der Neu (e)nstat gelegen
zunachst dem Jorg Ledrer.") Actum an rnontag nach oculi
in der vasten anno domini etc. XLVIImo (1447 március 13).

uxor.

27)
-

H. Spi/alnewsidel
A zálogbavetés

60c: (E. i. a r. k.) Hanns Kolman
feljegyzése = a 200. sz. regestáé,

Katerina

28) Sz. Rebs/ockh
und Hainburger
79/1c:
(E. i. ar. k.) Hanns
Kolman Kater ina uxor - und bleibt sch. dem Musch juden der Jeklin
aidern von Odenburg reg. sua.
'") Ez két örökjáradék:
1) évi 80 5 és 2 csirke az Urteste céh
polgári
fraternitásának
és 2) évi 10 5 a Szent Löríncz-templomnak.
30) Sz. in Kuenhartzqreben
50/7b: (1443-) Kuncz Tremp Barbara
uxor (1446 január
31 [rnontag var purif.) und bleiht sch. dem
Abraham juden reg. sua 1 fl) e/ J ekl judin sun (1) reg. sua 15 B. Szekatlan
és kivételes
eljárás,
amely különben
tanúsítja,
hogy az
1446. évi tartozás

31) H. News/al
uxor -

und

bleibt

még

fennállott

a hozzáfűzés

idejében.

98d: (1446-) Wolfgang Liechtenwerder
Margareta
soh. der Jekel judin von Odenburg 7 fl auri reg.

suo. - Ezt a feljegyzést
k őveti 1451. évben: und bleiben
sch. dem
Albrecht Gailsam und seinen erben [[24)) 20 guldein in gold, darumb
er sy von den juden gelosthat,
und darumb seczen sy dem benanton
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274. Item Thoman Rueppel Margaretha
uxor bleihen
sch. dem Musch juden der Jaklin von Odenburg aidem
2 guldein an gesuch auf die nachstkunftigen
weinachten
(1447 december 25). Dofuer seczzen sy im zu phanndt iren
weingarten mit frucht mit alI gelegen im Repplein.")
Actum am montag var Mathei apli et evangeliste anno etc.
XLVIIo (1447 szeptember 18).
293. Hem Hanns Kolman und sein érben bleiben sch.
dem Musch juden der Jeklin judin aidern von Odenburg
3 fl zu zaln auf pfingsten (1448 május 12) an gesuch. Stet
es aber lenger, so get furbaser darauf teglich gesuch. Dafur
seczt er am (zu) phannt sein weingarten im Raimburger
mitsambt den fruchten.")
Actum an montag vor Georij
anno XLVlIIo (1448 április 22).
304. Hem Gross Peter auf Tunaw Newsidel und Agnes
sein hausfrau bleiben miteinander
unverschaidenlich
sch.
der Jácklin judin von Odenburg und im erben 5 fl zu bezaln an gesuch auf sand Mertentag nachstkomund
(1449
november 11). Stet es abel' lenger, so get furbas darauf teglich er gesűch. Fur haubtguet
und gesuch seczen sy den
jud en ze phannt ir ha us auf dem Tunaw Newsidei gelegen
ausserhalb des grebens zunachst dem Stephan Fidler.33a)
Gallsam
in nicht
chauffen

das haus hincz a'w <ly vasnacht
nachstkomund.
Und ob si
bezaln, so ,haben sY' gwalt das haus an alle i.rrung zu verwem sy wellen und an menichlichs
widerrcd.
Actum
an

montag nach Erhardi
anno L primo (1451 január
a kórház vállalja át Gailsam k ővetelését.
32)

Sz. N onnenpewnt

(a .Kurtsreppel"

dülövel

31/1d: (1447 augusztus
21 = 2a ante Bartholomei)
Margareta
uxor - und bleibt sch. oem Muschen

11). -

1454. évben

szoII1szédos

dülü)

Thoman
Rueppel
juden der Jaclin

van
Odenburg
aidern
ats in reg. - 1453 április
9-ikén(2a
post
quasimodo)
a szöllőt megszerzí:
Muschel der Jeklin aidm von Odenburq,

5
33)

azt ismét elidegeniti
keresztényházaspámak
1454. év végén.
A szöllő (79/1c) elzálogosításának
feljegyzése
azonos a 253.

sz. regestáéval.
33 n) H. T'unaumeussidel
-

und bleiht

sch. der Jecklin

83a: (E. i. a r. k.) Gross Peler

,

von Odenburg

reg. suo.

Agnes uxor
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Acta sunt hec feria secunda var Ambrosii anno etc, XLVIIlJO
(1449 március 31).
323. Hem Symon'")
Sautreiber und Margareta uxor
bleiben sch. mitsambt irn erben der Jaklin judin von Odenburg und irn erben 11 B Wienner 5 auf teglichen gesúch,
Dafűr payde haubtguet und gesuch seczen sy den juden irn
weiugarten im Volredel zenachst dez Niclas Schremel weingarten.")
Actum an montag var Gregorij anno etc. Lmo
(1450 március 9).
338. Hem Martine Lintacher und sein erben bleiben
sch. dem Leser juden der Jacklin judin von Odenburg aidm
und seinen erben zwen und dreyssig guldein ader ye 7 B
Wienner 5 fur ain guldein zu bézalen auf teglichen schaden. Dafur paide haubtguet und gesuch seczen sy den juden
ze pfanndt irn weingarten genant der Scheph mitsambt
den fruchten.") Acta sunt hec am montag nach sand Vrbantag anno domini quinquagesimo primo (1451 május 31).
Pozsony.vár. levt., Sb. Zsidóreg. 44a. (9~2()7.
sz. reg.), 44b
(226-2'48.
és 250--293. sz. reg.) és 43a (304., 3Z3. és 338. sz. reg.).
A hitelezők regestalapja
eredetileg csak a 44a és Mb foli6kra szorítkozott, de mert a két folio a 293. sz. regestával betelt, a telekkönyvvezetők; az előtte Iévö üres Jap elülső fóliójára
(43a) tértek át, amelynek elejére szintén címnek írták: JakJin von Odenburg
und ir aidem
XVI (sic). - A foli6kon más hitelezőknek
regestáit
is írták be, igy
soproni
Jakel zsidónö
fiaiélt (jung Jaka,
Mőrkl [Merchel]
és talán
Eysagk].

s Juda

zsid6éit.

A telekkönyv
birtoklapjain
zésével kapcsolatosan
szerepelnek

a 4) Eredetileg

Laurenez-nek

3') Sz. Smidel
Symon

Sauslaher

Odenburg

reg.

a hitelezők
.

irva

Vngerl Yolredel

Margareta

uxor -

csak

s Syrnon-ra

und Dyenvil
und

bleibt

a regesták

feljegy-

kijavítva,

29/8d: (E. I, a r. k.)
sch.

der

Jeklin

von

suo.

36) Sz. Kol/ner und Wúrslegel 76/Sb: (1445-)
Martine Lintachcr
Agnes uxor - und bleiben sch. dem Leser der Jakíin von Odenbur,g
aidem

reg. suo

32 fl.
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21.
Pozsony 14-43 július
Graetzböl
származó
Teubel zsidónőnek
a
ban
Héndel

VOll

8. - 1456 január 5. Morvaországi
Rendel
zsidónak
és nagynénjének,
pozsonyi telekkönyv
zsidóregistrumáfeljegyzett kiioetelései.

Grecz , Tenbel juditi sein pas XXvo.

99. Hem Vlreich Krembser auf der Wedricz bleíbt sch.
dem benanten Rendel juden 10 fl auri auf tegleichen schaden, und dyweil er dy (nicht) bezalt, so get ain yede wochen
auf yeden guldein 4 Wyenner b (zu gesuch). Fur haubtguet
und schaden seczen sy, der benant Krembser und sein
erben, dem juden ze phant sein haus auf der Wedricz gelegen zenachst dem Gaspar Reyhentaler.") Und was an dem
ph ant abget, daz haben dy juden auf aller an dr er irer hab
unverschaidenlich.
Acta sunt hec an montag var Margarete
anno etc. XLIIIo (1443 julius 8).
107. Item''] Gilg Sneyder und sein erben bleiben sch.
der Teubel judin und im erben 6 fl auri zu bezaln auf sand
Michelstag nachstkunftig (1444 szeptember 29) an schaden.
Stet es aver lenger so get furbas alle wochen auf yeden
guldein 4 Ö Wyenner zu gesuech .. Dafuer seczen sy der
benanten judin ze phannl im weiugarton im Siglcinsprunn."]
Und was daran abgct, daz haben dy juden auf aller ander
irer hab. Actum an montag vor Nicolai anno XLIIlo (1443
december 2).
') H. Wedricz
11Od: .(1439-)
Vlreich Krembser und bleibt
sch. dem Herrdel von Grécz 10 fl auri reg. suo.
0J Ez a reg. a regestalapon az utána k.ővetkező után let! feljegyezve, melléje a lap szélén azonban A betűt, a 108. sz. reg. mellé
pedig B .betűtiUesztjlt~ek
jeléűl annak,
hogy a regesták sorrendje,
amely a követelés prioritása
szempontjából volt fontos, nem egyezik
a feljegyzés sorrendjé,::el.
3) Sz. in der Vnttern
lfoheney
und ·Si.gleinsprun
113/2b: (1439-)
Gilig Sneider - und bleibt sch. der Tewbel
judin und Hendel juden
irs prueder sun bayden unverschaidenlich
reg. XXVo.

14!3-1456
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108. Hem Gilg Sneider und sein erben bleiben sch. dem
Héndel juden von Grécz und seinén erben 3 lit fl auri zu
bezaln an schaden auf dy vasnacht nachstkunftig (1444
február 2). Stet es aber lenger. so get furhaser alle wochen
auf yeden gulden 4 övVyenner zu gesuech. Dafuer seczen
sy dem benanten juden ze phannt ainen weiugarten im
Sigleinsprunn gelegen.") Und was darun abget, das haben
dy juden .auf aller ander irer hab. Actum an montag vor
Nicolai anno etc. XLlIIo (1443 december 2).
116. Item Hanns Halbpawer und sein erben bleiben sch.
dem Héndel juden von Grecz und seinen erben 4 fl auri und 3
B Wyenner pfennige zu bezaln an gesuch dy 3 B auf sunebenten (1444 junius 24) und dy 4 fl auf sand Michelstag
nachstkomund
(1444 szeprember 29). Stet es aver lenger.
so get furbaseralle
wochen auf yeden guldein 4 ö Wyenner
ze gesuch. Fur haubtguet und gesűch seczen wir den juden
ze phant unser haus zunachst dez Hanns Lautterhouer
hausung."] Und was daran abget, daz haben dy juden auf
aller ander irer hab. Actum an montag vor Thorne apli
anno etc XLIno (1443 december 16).
117. Item Michel Vetter auf Schondorfergassen
und
sein hausfrau Elizabeth bleiben sch. mítsarnbt im erben
dem Hendl juden von Grecz und seinen er ben 2 fl auri an
gesuch zu bézalen auf vierezehén tag nach sand Jórgentag
(1444 május 8). Stet es aber lenger. so get fúrbas alle
wochen auf yeden gulden 4 ö zu gesuch. Fur haubguet und
gesuech seczen sy dem juden und seinen erben ze phannt
ir haus gelegen auf Schondorfergassen zenachst dez Proker
hausung.") Und W:iS daran abget, das haben dy juden auf
4) A birtoklapos
feljegyzések erre a regv-ra is vonatkoznak.
0) H. Tunawnewsidel
84c: (1439--) Hanns Halbpawer - und
bleibt soh. dem Hendel juden von Grecz reg, - Ezt követi a tulajdonosi rovatban kb. 1445. évben Hánndel jud von Grecz, azután pedig
kb. 1447. évben Philipp Kugersauf Anna UXOT.
6) H. Schcndorff
erqussen
48c: (E. i. ar. k.) Michel Vetter Eli zabeth uxor - und bleibt sch. dem Hendel juden 2 fl reg. XXV.
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aller arider irer hab. Actum an montag vor weinachten anno
etc. XLIIlo (1443 december 23).
119. Item Niclas Visehamunder
und Kunigund sein
hausfrau mitsamht iren érben bleiben sch. dem Héndel
juden und sein er pas Tewbel und im erben 4 fl auri zu bezalen an sohaden auf sand Il\ferlentag nachstkomund
(1444
november 11). Stet es aber lenger. so get furbas alle wochen
auf yeden guldein 4 (5 Wyenner ze gesuch. Fur hauhtguet
und gesuech seczen sy den juden und im érben ze phannt
im weiugarten
gelegen in Tunawseczen
zenachst
dez
Laur (encz] Dringer weingarten.")
Und was daran abget, daz
haben dy juden auf aller ander irer .hab, Actum an montag
sand Blasijtag anno etc. XLIIIIo (1444 február 3).
127. Item Thoman Rueger und Katerina uxor bleiben
sch. der TeubeI judin rnitsarnbt irnerben 1 fl auri an gesuch
bis auf sand Michelstng
nachstkornund
(1444 szeptember
29). Stet es aber lenger. so get fúrbas alI wochen auf den
gulden 4 (5 zu gesuech. Fur haubtguet und gesuch seczen sy
den juden ze phannt irn weingarten gelegen in den Nidern
Eysgrueben zenachst dez Niclas Haberchnapp weingarten.")
Uhd wais daran abget, daz haben dy juden auf aller arider
irer hab. Actum an montag nach Juliane virginis anno etc.
XLIIlIo (1444 február 17).
128. Item Laur lencz] PestIer und sein erben bleiben
sch. der Teubel judin und im erben 10 B (5 Wyenner zu
bezalen an gesuch bis auf Jobarmis waptiste nachstkunftig
(1444 junius 24). Stet es ab er lenger. so get furbas alle
wochen auf das phund 4 (5 zu gesuch. Zu haubtguet und
gesűch seczt er im zc phannt sein weiugarten in der Obern
7) Sz. Tunawsatz
munder - und bleibt
4 fl. reg. XXVo.

Húnerpuhl
soh. deru

2/11a:
Hendel

(Kb. 1440--) Niclas Fischejud und Teubel seiner pas

k) Sz. Nider Eysgrub
60/6c:(E.
i. a r. k.) Thoman Rueger Kale·
ri na uxor - und hIeibt sch. der Teybl judin 1 fl reg. XXVII10.
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Poshait zenachst dez Erhardt
Pawker
weingarten.")
Und
was da ran abget, daz haben dy juden auf aller ander irer
hab. Actúrn an montag vor esto mihi anno etc. XLIIlIO
(1444 február 17).
Actum delecionis'")
feria 2-a vor pentecostes
anno
XL vr- (1446 május 30).
129. Hem Hanns Maurer [Anna uxor und seine]") und
sein érben bleiben sch. dem Hendel juden von Grecz 2 fl
auri an gesuch zu bezaln auf Laur íentii] nachstkunftig
(1444 aügusztus 10). Stet es lenger, so get garauf auf (jede]
wochen auf ain guldein 4 CI ze gesuech. Dafur (stet) ze
ph ant sein haus auf der Hochstrass
zenachst dez Proderstorfer.")
Und was daran abget. das haben dy juden auf
aller andrer irer hab. Actum an montag nach Julianeanno
XLIIlIO (1444 február 17).
130. Hem Trunken
Jorg und sein erben hleiben sch.
dern benariten Rendel juden 1 fl auri an gesuch auf Jeori
(1444 április 24). Stet cs aber lenger. so get fúrbas darauf
teglicher schaden, Dafur seczt er den juden ze phannt sein
weingarten
gelegen im Henn Johel.l'')
Cetera per omnia
puncta ut supra, Actum an montag
nach Juliane
anno
XLIIIlo (1444 február 17).
137. Hem Sigmund Schuester und Anna sein hausfrau
und ir bairlcrerben
hleiben sch. der benanten Tewbel Judin
5 fl und fl B CI an schaden auf sand Laurenczentag
nachstkomund (1444 augusztus 10), und darczu ist porgl der Mert
0) Sz. Kúpherl
Laurencz

Pestler

XXVo.
'0) Egykorú

gelegen
-

und

in der Obern

bleibt

sch.

der

Poshayt
Teub(el)

54/4c:

(E. i. a r. k ..n

judin

10 B () reg.

széljegyzet.

") A reg. feljegyzésekor
törölve.
12) H. Hochstrass
32d: (E. i. ar. k.) Hanns

Maurer

sch. dem Hendl juden von Grecz reg. XXVo.
13) Sz. Prieiet
und Hennjóhel
28/3d: (1439-)
und bJeibt sch. dem Hendl juden reg. XXVo.

-

Trunken

und bleibt
Jorg

-
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Pewger, bayd unverschaidenlich.
Stet es aver lenger, SO get
furbas darauf teglicher schaden, Fur haubtgut'"] und schaden seczen sy zu phand den benariten juden irn weingarten
gelegen in der Aussern Strass zenachts dez VIr (ich) Wagenchnecht weingarten.l"]
Und was daran abget, daz haben
dy juden auf arider irer hab. Actum an montag var oculi in
der vasten anno XLlIIlo (1444 március 9).
138. Hem Xiclas Traysmayer
und Niclas Harensthalb
bleiben sch. dern benanten Hendl und sein erben 2 fl auri
auf Laur(encii) (1444 augusztus 10) an gesuch. Stet es abc"
lenger, so get furbas daz auf teglich schaden. Dafur (stet)
ze phant dez Traysmayer weingarten in den Vndern Eysgrueben.i'") Und was daran abget, daz haben dy juden auf
and er irer hab. Actum an montag vor oculi anno XLlIIlo
(1444 március 9).
148. Hem Niclas Troras und sein erben bleiben sch.
der benanten Tewbel judin und iren erben subenthalben
gulden an sohaden zu bezaln auf sand Michelstag nachstkunftig (1444 szeptember 29). Stet es aber lenger, so get
furbas darauf teglicher schaden. Fur haubtguet und schaden seczen sy den juden ze phannt irn weiugarten in Lofflern gelegen.") Und was da ran abget, das haben dy juden
auf aller ander irer hab. Actum an montag vor corporis Xpi
anno etc. XLIIIIto (1444 június 8).
154. Item Andre Grinczinger und Niclas Vnger sein
swager bleiben paid sOO. mitsambt iren erhen dem· benariten Rendel juden von Grecz 10 fl auri % 'fl: 17) zu bezalen

Hl Tévedésből "haubthaut"-nak
írva!
'0) Sz. dy Awsser Strass 40!5a: (E. i. a r. k.) Sigmund Schuester
Anna uxor - und bleibt sch. der Teubl judin reg. XXVo.
"a) Sz. Nider Eysgrub 60!6d: (E. i. a r. k.) Niclas Traymayer
und

bleibt

sch. dem

Hendel

juden

reg. XXVo.

"') Sz. in Gern und Lotilern 37: td: (1439und bleibt sch. der Teubel judin reg. XXVo.
17) '/2 'ft a feljegyzés alkalmával
a szövegbe
összeg teljes szövegét a ház birtoklapján.

J

Nildas
beszúrva.

Trairos
V.

Ö.

az
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an gesuch auf sand Laurenczentag
nachstkunftig
(1444
augusztus 10). Stet es aber lenger. so get furbas darauf teglich gesuch. Fur haubtguet und gesuch seczen sy in den
juden ze phanntt ir haus gelegen auf der Slutergassen zenachst dez Klokauf -hausung.t")
und mer seczt er Írn der
ebenante Anderl Grinczmger ze phant sein weingarten in
Knyeseczen gelegen zunachst dem Michel Sayler."]
Und
was daran abget, daz haben dy juden auf aller under
irer hab. Actum an montag Viti .anno etc. XLIIIIto (1444
június 15).
155. Hem Hanns Emring und sein erben bleiben sch.
dem benanterr Rendel juden und sein erben 6 fl auri zu
bezaln an gesuch auf sand Michelstag nachstkunftig
(1444
szeptember 29). Stet es aber lenger. so get furbaser darauf
téglioher schaden. Fur haubtgut und schaden seczen sy den
juden ze phanndt im weiugarten in Obern Eysgrueben.")
Und was daran abget, daz haben dy juden auf aller ander
irer hab. Actum an montag Viti anno etc. XLIIIpo (1444
június 15).
156. Hem NicIas Ainualt bleibt sch. dem benanten Rendel juden 1 fl auri zu bezalen an sohaden auf Michaelis
(1444 szeptember 29). Stet es aber lenger, so get furbas
darauf teglicher schaden. Dafur fur haubtguet und schaden
seczt der benant NicIas den juden ze phannt sein weiugarten gelegen in Aussern Weintegeln zenachst dez Kalestorfer
weingarten."] Und was daran abget, das haben dy juden
18) H. Sluitertjassen

7b: (Kb. 1400-)

Niclas Vnger

Dorothea

(et) An dre Grinczinger
Chiara uxor-s- und bleiben
sch.
Hendel juden von Grecz 10 fl auri und I1z 'ft Ö Wyenner
19) Sz. Ktujesatz
71/5a: (1439-)
Andre Grintzinger.sch. dem Herrdel juden von Grecz 10 fl auri reg. XXVo.
und

20) Sz. dye Ober Eysgrub
58/8d: (Kb. 1443-)
Hanns
bleibt sch. dem Hendel juden von Grecz reg. 25.

uxor

bayd
dern
reg. XXVo.
und

bleibt

Amring

-

21) Sz. in den Aussern
Weintegeln
95/Sd:
(E. i. a r, k. '1) Niclas
Ainualt Maret uxor - und bleibt sch. dem Heudel juden 1 fl reg. 250.
Monumenla

Hunaariae

Judaica,

IL

15
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auf aller ander ir hab. Actum
XLIIIIto (1444 június 15).

an montag Viti anno etc.

157. Hem Michel Schuester et Katerina uxor bleiben
sch. dem berranten Hendel juden und seinen erben 3 fl auri
zu beczalen an schaden auf Laur (encij) nachstkunftig
(1444 augusztus 10). Stet es aber lenger, so get furbas
darauf teglicher sohaden. Fur haubtguet und sohaden seczen
sy den juden zu phant írn weiugarten in Krancznern zunachst dez VIr (ich) Sohawer weingarten."]
Und was an
dem pfannt abget, das haben dy juden aufT aller ander irer
hab. Actum feria 2-a Vili anno XLIIIpo (1444 június 15).
172. Item Paul Waicz und sein erben bleiben sch. der
benanten Teubel judin und iren erben 12 B (') an gesuch
zu bezaln auf sand Jorgentag nachstkommund
(1445 április 24). Stet es aber lenger, so get .furbas darauf teglich
gesuch. FUT haubtguet und gesuch seczen sy den juden ze
phannt ir haus auf der Gaisgassen zenachst dez Jacob Koch
hausung."] Und was daran abget, daz thaben dy juden auf
ander irer hab. Actum an montag vor Thome apli anno
etc. XLIIIIta (1444 december 14).
173. Hem Niclas Weiss und Maret sein hausfrau bleiben sch. der Tenbel jud in und im erben 3 'll: (') Wyenner
und 2 fl auri an sohaden zu bezaln auf Michaelis nachstkomund (1445 szeptember 29). Stet es aber lenger, so get
furbas darauf teglicher sohaden. Fur haubtgut und schaden
seczen sy der judin ze phant ir haus gelegen auf Tunawnewsidel."] Und was an dem phandt abget, das haben dy
22}
Schuster
23)

Sz.
-

in den
und

Lacken

bleibt

H. Gaisgassen

und

Kratüzner

sch. dem Hendd
5b: .(E. i. a r. k.]

juden
Paul

t07/1d:

(143\l-)

Michel

von Grecz reg. 2'5.
Waicz

-

ist geschriben

word en an nucz und gwer an montag vor Thome aplí anno XLIIIIta,
und bleibt soh. der Teube1 judin reg.
24} H. Turuunneursidel
86c: (1439--) Ortus Nicolai Weiss - und
bleibt

sch. der Tenbel

judin

reg. 240.

227

1443-1456

juden auf aller ander irer hab. Actum an rnontag var Thome
anno etc. XLIIlIto (1444 decernber 14).
Actum delecionis") feria 2-a post Erhardi anno etc.
XL VII (1447 január 9).
174. Hem Angles dez Hanns Furer seligen witib bleibt
sch. der benariten Teubel judin und iren erhen 3 fl auri
und V2 'fl: ('j Wyenner zu bezaln an schaden auf sand Mertentag nachstchomund
(1445 november 11). Stet es aber
lenger, so get furbas darauf teglicher schaden, Und was an
dem phaűd abget, das haben dy juden auf aller ander irer
hab. Actum an montag var T'home anno etc. XLIIIIto (1444
december 14).'6)
Feria 2-a post Vrbanianno
XLVpo est deletum (1446
május 30).27)
175. Item Peter Pfefferl und Dorothea sein hausfrau
bleiben sch. der benariten judin und iren erben 18 B (28)
zu bezalen an schaden auf vaschang nachstkomund
(1445
február 9). Stet es aber lenger. so get furbas darauf teglicher schaden. Und was an dem phand abget, das haben
dy juden auf aller ander irer hab. Actum an montag vor
Thome apli anno XLIIIpo (1444 december 14).on)
192. Hem Syrnon Sauslaher Margareta uxor bleiben
sch. der benanten Tenbel judin und irn erben 11 B ('j an
gesuch auf sand Michelstag nachstkomund
(1445 szeptember 29). Stet es aber lenger, so get furbaser téglich gesuch.
Fur haubtguet und gesuch seczen sy den juden ze phandt
iren weingarten im Volredel zenachts dem Niclas Schre-

25) Egykorú

széljegyzet.

26) Bírtoktapos
27) Egykorú
28\

Kisebb

feljegyzése

nem található.

széljegyzet.
összegből

29) Birtoklapon
és 225. sz. regesták

(12 B ('j?)

k ijavítva.

nincs feljegyezve, v.
birteklap-feljegyzéseit.

Ö.

azonban

tovább

15·

a

195.
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meI. 30) Actum an mon tag vor letarc anno etc. XL VIn (1445
március 1).
195. Hem Peter Pfefferl bleibt sch. der benanten judin
genant Tenbel und im erben 9 B 5 Wienner zu bezaln an
schaden
auf sand Laurenczentag
nachstkomund
(1445
augusztus 10). Stet es ab er lenger, so get furbas darauf teglicher gesuech. Dafur seczen sy der judin ze phant ir haus
gelegen auf Spitalnewsidel
zenachst dem Gueten Gilig.")
Actum an montag vor Tiburtii martiris anno etc XL quiuto
(1445 április 12).
205. Hem Hanns Kramer und Kun·igund uxor mitsambt
irn erben bleiben sch. der Teubel judin und irn erben 18 fl
auri an sohaden zu bezaln auf sand Michelstag
nachstchomund
(1445 szeptember 29) in der beschaiden:
ob wir
dy judin vor dem tag bezaleten, so sol uns an dem gesuch
sovil herabgen, alsvil wochen wir sy var dem tag bezalen.
Und bayde fur haubtguet
und gesuech so nach dem tag
darauf geng, secz wir den juden ze phant
unsern freyn
ledigen weingarten
gelegen im Meinhartlein
zenachst dez
Caspar Ventur Wiegen.") Actum an montag sand Peternelltag anno domini etc. XLVlo (1445 május 31).
206. Hem Michel Renes und Dorothea uxor mitsambt
irn erben bleiben sch. der Teubel judin und im er ben 7 fl
auri an schaden zu bezalen auf sand Laurenczentag
nachstkunftig (1445 augusztus 10). Stet es aber lenger. 30 -get fur30) Sz. Stnidel
Vngerl
Symon Sauslaher
Margareta
reg. 2Vto (sic).
bleibt

Volredel
uxor -

31) H. Spitalneursidel
62c:
soh. der Teubel judin reg.

und Injenoil
29/8c: (E. i. a r. k.)
und bleibt sch. der Teubel judin

(E. i. a r. k.)

Peter

Phefferl

-

und

3') Sz. in den Obern Maynhertlein
und in der Wiegen
65i2b:
(Kb. 1443) Hanns Kramer Kunigund uxor - und bleibt sch. der Teubel
judin reg. suo. (1446 február 28 [2-a post est o mihiJl T'eubel judin
(Ugyanazon
a napont)
Peter Ledrer Elizabeth
uxor. (E házaspár a zsidóasszonytól
szerezte meg a szöllöt.)
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bas darauf tegleich gesuch. Fur haubtguet
und gesuch
seczen sy den juden ze phunnt ir haus mit aller zugehorung gelegen auf Wedricz, das ettwan des Gengel Mautter
ist gewesen.") Actum dez inschreiben an montag Peternelle
anno etc. XL quinto (1445 május 31).
208. Hem Niclas Trorasin und ir erben bleiben sch. der
Tenbel judin und ir erben 3 fl auri zu bezaln auf teglichen
sohaden. Daf'ur seczen sy den juden ze phannt irn weingarten im Gern gelegen mitsambt den fruchten.") Und was
an dem phant abget, daz haben dy juden auf aller ander
irer hab. Actum an pfinztag noch sand Veitztag anno etc.
xi.v= (1445 június 17).
Actum der zalung") an sand Luciatag anno etc. XL V'?
{1445 december 13).
227. Hem Hanns Maurer und sein erben bleiben sch.
dem Rendel juden von Grecz und seinen érben 5 fl zu bezaln an sohaden auf sand Michelstag nachstkomund
(1446
szepternber 29). Stet es aber lenger. so get furbas darauf
tegleicher schaden. Fur haubtguet und schaden seczen sy
den juden ze phant ir hans auf der Hochstrass") und seinen
weingarten im Rosenzreben.") Actum an montag vor invocavit anno etc. XLYpo (1446 február 28).
238. Hem Chuncz SperrenpeutIin
und ir erhen, auch
Laurencz Pestler und sein er ben paide unverschaidenlich
bleiben sch. der Tenbel judin von Grecz und írn érben 5 fl
33) H. Wedricz
feljegyzése elmaradt.
und

112b:

.(1439--)

Michel

Renes. -

34) Sz. in Gem und Lofflern 37/1d: (1439--)
bleibt sch. der Teubl judin reg. XXV.
3.) Egykorú
vhozzáfűzés.

36) H. Hochstrass
32d: (1444-)
Hanns
feljegyzése azonos a 129. sz. reg.-évaI.
37)
uxor "Hanns

Maurer.

A zálogbavetés

NickIas

-

Trairos

-

A zálogbavetés

Sz. in Rosenqrébeti
46/5a: (E. i. a r. k.) Hanns Maurer Anna
und bleibt sch. dem Hendel juden von Grecz reg. XXIIIIto.Maurer" szavak nem töröIvék, birtokoscsere
többé nincs.
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zu bezaln an schaden auf sand Michelstag nachstkomund
(1446 szeptember 29). Stet es aber lenger. so get furbas
darauf teglicher gesuch. Fur haubtguet und gesuech seczen
sy den juden ze phannt Chuncz Sperrenpeutlin
irn weingartcn in Kurczen Repplein.?") und der benant Laurencz
seczt den juden ze phant sein weiugarten in der Ober n Poshuit.?"] Actum an montag vor pentecostes anno etc XL Vl 1"
(1446 május 30).
239. Hem Hanns Slaher und sein erbcn bleiben sch.
der Teubel judin und irn erben 3 'fl: 30
Wyenner der
swarczen munns zu bezalen auf sand Mertentag nachstkunftig (1446 november 11) an schaden. Stet es aber lenger, so get furbaser darauf teglich gesuch. Daf'ur seczen sy
den juden ze phanndt ir haus gelegen in der Pfaffengassen
mit aller gerechtichaít.")
Acta sunt hec an erchtag nach
sand Vlreichstng anno XL vpa (1446 július 5).
ö

Solvit")

Liebhardús

(Ekenfelder)

notarius pro vino ('1).

243. Hem Clement Veyol Margareta uxor und ir erben
bleiben sch. der Teubel judin und irn érben 3 fl 60 ö zu
bezaln an sohaden auf sand Mertentag nachstkunftig
(1446
november 11). Stet es aber lenger. so get furbas darauf teglich gesuch. Fur haubtguet und gesuch seczen sy den juden
ze phant ir ha us in der Gaysgassen ") und ainen weingar-

Sz. Kurtz
und bíeibt

38)

vidua

reg. suo.

(E. i. a r. k.) Kűntz
Sperrenpáwtlin
im sűn 5 fl auri der Teubel jud.in

Répp! 30/2c:
sch. mitsambt

39) Sz. Kúpherl
gelegen
in der Obern
Luurencz Pestler - und bleiht so.•.•. mitsambt
judin reg. suo.
'0)
und
")

H. in der
bleibt

sch.

Egykorú

stat

blcibt

sch.

ersten

tails

123c:

(1439---)

Hanns

Slaher

judin.

széljegyzet.

.1) H. Guisqasscn
und

des

der Teubel

Poshayl
54/1,.c: (1444-;
seiner mueter der Teubl

tb:

der Tcwbel

(1445-)
judin

Clement
reg.

SUO.

Veyol

Margareta

uxor __
o
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ten im Wotzengrundt.")
Actum an montag
anno etc. XLVpo (1446 szeptember 26).

VOI'

Michaelis

244. Item Caspar Perger und sein erben bleiben sch.
der Teubel judin und im erben 12 fl auri zu bezaln an
schaden auf dv weinachten
nachstkunftig
(1446 december 25). Stet es abel' lenger, so get furbas darauf teglich
schaden. Dafur seczen sy der judin und iren erben ze
phanndt sein weingarten in der Tunawleuten zenachst des
List weingarten."]
Acta sunt hec an montag var Michaelis
anno etc. XL Vl'> (1446 szeptember 26) .

.

264. Item Mert Loyschel und sein erben bleiben sch.
der Tewbel judinn und iren erhen 3 guldein auf teglichen
gesuech. Dofuer seczen sie ir und iren érben zú phanndt
ir haus gelegen auf der Gaisgassen.")
Actum am montag
in den phingstveirtegen anno etc. XLVIIo (1447 május 29).
265. Item Hanns Slaher bleibt sch. der Tewbel judinn
und im erben 2 fl auri auf teglichen gesuech. Dofuer seczt
er in zu phannt sein haus gelegen in der Phaff'engassen.")
Actum am montag in den phingstveirtegen anno etc XL VIIo
(1447 május 29).

2m. Hem Chúncz Phaffsteter und sein erben bleiben
sch. der Tewbel judinn 9 B Wienner b zu beczaIlen an schaden auf sand Michelstag (1447 szepternber 29). Dafuer
seczen sie ir zu phanndt iren weingarten gelegen in der
'3)
uxor.
ante

-

Sz.

Wotzengrunt

A zálogbavetés

44) Sz. Tutuuoleiten
Laurentij])
Caspar

20/5d:
feljegyzése

(14'J5·-)

Clement

Veyol

Margareta

elmaradt.

in der Mittern 19/7c: (1446 augusztus 8 [2-a
Perger - und bleibt sch. der Teubel judin.

'0) H. Gaisgassen
Ja: (Kb. 1440-) Mert Loyschel und bleibt
sch. der Tewbel judinn 3 gulden auf tegüichen gsueeh in reg. XXV1o.
46) H. in der
- und bleibt sch.
reg. XXV1o.

slat des ersten tails 123c: (1439-)
Hanns Slaher
der' Teuhel judin 2 guld auf teglichen
gesuch in
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Vndtern Hachney.") Actum am montag
anno etc. XLVII" (1447 június 19).

var sundbenndten

271. Hem Cristan Schefman tenetur dern Rendel juden
von Grecz 3 [B)' l5 zu bezaln auf sand Míchelstag nachstkomund
(1447 szeptember
29) an schaden.t") Actum an
montag vor Barthelemei
anno XLVIIo (1447 augusztus 21).
279. Hem Vlreich Geyr Margar íetha) uxor und sein crben bleiben sch. der benanten jud in und irn erben 3 fl auf
teglichen sohaden. alle wochen
auf 1 gulden:~ <5. Dafur
svczen sy der judin ze phant ir haus auf der Wcdricz.t"]
Actum an montag Erhardi anno XLVIIIo (1448 január 8).
(285.) Und mer'") ain gulden auf teglichen gesuch. Actum (feria 2-a) vor kathedra
Petri anno XLVlIIo (1448
február 19).
283. Hem Symon Sawslahcr tenetur der Tewbel judin
und irn erben 1 fl zu bezaln auf sand Michelstag nachstkomund
(1448 szeptember
29), (darnach)
auf teglichen
schaden. Daruber seczt er ir den weingarten im Volredel.v')
Actum an montag var reminiscere anno XLVIIlo (1448 február 12).

47) Sz. in der
Vntern
Hoheney...
113/18a:
(1439-)
Cuntz
Pfafsteter
und bleibt sch. der Tewbel judin in reg. XXV.
IS)
SZ. in den Aussern
Weintegeln
95/3d:
(E. i.ll..r. k.) Cristan
Schefman
Margareta
uxor - und bleibt sch. dem Herrdel juden 1 fl
reg. 2Ó<>.- E feljegyzés
szerint kell kijavítanunk
a reg. elromlott
szövegü összegét.
19) H. Wedricz
113c: (E. i. a r. k.) Vlreich Geyer Maret uxor und bleibt sch. der Teubel judin 3 fl reg. suo, (Vonatkozik a 285.
sz. reg.-ra is.) - 1453 május 28-át61 1454 január
7-éig a ház tulajdonosa: Hendel von Grecz judeus, akitől a házat 1454--ben megszerzik:
Wentzla Vashan Margaretha
uxor.
00) A 279. sz. reg. toldaléka.
Szövegezése
miatt meg kellett változtatni a sorrendet.
01) Sz. Smidel Vngerl Volredel und Duenvi! 29/8c: (1445-)
Saustaher Margareta
uxor - und bleibt sch. der Teubl judin

Syrnon
reg. 25.
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28'1. Hem Jacob Pawczenwengel
tenetur
der Teuhel
judin und im erhen 1 fl zu zaln auf sand Michelstag nachstkomund (1448 szeptember
29): (darnach)
auf teglichen
schaden. Daruber seczt er sein haus auf der Slutergassen.F')
Actum an montag
vor reminiscere
anno XLVIIlo (1448
február 12).
289. Hem Philipp Frank in der Reichartsgassen
und
sein erben bleiben sch. dem benariten Hendel juden von
Grecz 3 'u ~ auf teglichen schaden. Und paide fur haubtguet und sohaden seczen sy den juden zu phant ir haus in
Reichartsgassen.P'']
Actum feria 2-a vor Ambrosii
anno
XLVIlIo (1448 április 1).
·295. Item Cristan Schefrnan tenetur dern Héndel juden
von Grecz 2 1Iz 'U an schaden zu bezaln auf dy weinachten
nachstkomund
(1448 december 25), datnach auf teglichen
schaden. Dafur seczen sy in ze phandt im weingarten
in
Weintegeln.P'']
Actum an montag nach Omnium Sanctorum
anno XLVIllo (1448 november 4).
332. Hem Hanns Stuhenuoll und Anna uxor tenentur
dem benanten Hendel jud von Grecz und seinén erben 2 'í:t
Wienner ~ auf teglichen gesuch. Dafur seczen si in den
weiugarten in der Vndern Hohenney.P''] Actum ann montag
vor Felicis in pincis anno etc. L primo (1451 január 11).
333. Hem Jacob Pawczenweugel
und sein erben bleiben
sch. d;m benanterr Hendel juden
und seinen erben 14 B ~
.2) H. Sluttergassen
tOc: (E. i. ar. k.) Jacob Pauczenwengel
und bleiht sch. der Teubel judin reg. XXV10.
63) H. Reichartsgussen 67b: (E. i. a r. k.) Philipp Frankeh Barbara
uxor - und bleibt sch. dern Hendel juden von Grecz reg. suo .
• 4) Sz. in dell Aussern Wein/egeln 95/3d: (1447-) Cristan Schefman - und blcíbt sch. dem Herrdel juden reg. XXV .
• 0) Sz. in der Vn/ern Hoheney...
113/4c: ;(E. i. ar. k.] Hanns
Stubenuol Anna uxor - und bleibt sch. dem Hendel juderr von Grecz

2 'íI ~.
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auf teglichen gesuch. Dafur seczen sy den juden ze phannt
irn weiugarten in der Obern Tunawleutten.P")
Actum an
montag vor purificacionis anno L primo (1451 február lj.
334. Hem Jorg Taschner bleibt sch. dem benanten
H!lndel juden von Grecz und seinen erben 5 'ft Wienner b
der swarczen munss auf teglichen gesuch. Und dafur seczen
sy den juden dy uberteurung irg hans uber dy geItschuld,
so der Taschner dem Jacob Hafner schuldig blelbt.") Actum
an montag kalhedr.a anno XL primo (I451 február 22).58)
337. Hem Jacob Pauczen.wangel Susanna uxor tenentur
dem benanten Hendel von Grecz 2 fl per 7 fl auf teglichen
gesűch. Fur haubtguet und gesuch seczen sy den juden ze
phanndt im weingarten im Prief'el.") Acta sunt hec an moritag nach rerniniscere in der vasten anno domini etc. L primo
(1451 március 22).
346. Hem Jorg Roslor und Barbara uxor tenentur dem
HendcI juden und seinén erhen 8% fl per 7 B l'>auf teglichen
oe)

Sz.

Ober

Tunawleitcn

1S/2b:

(1450-)

Jacob

Pawczawangel

Susanna uxor ---f und bleibt soh. dem Herrdel juden von Grecz 14ll b.
- 1452 november
27·ikén (2-a ante Andree) megszetzi az ingatlant:
Handl jud von Grecz, aki azt 1455. évben idegeniti el keresztény házaspárnak.
Ugyanazon
a napon iktatják
a hitelezöt adósának
másik
szőlleje

birtokába,

mire

nézve v.

ö.

a 337. sz. reg. jcgyzetét.

57) H. Schondorfferqasscn
54d: (144:1-)
Jorg Taschner
unJ
hleibt sch. <lern Hendel jud von Grecz .[) 1:l 1'> uf patet reg. SIKl. -A reg.-ban emlitett
tartozás
a k övctkczöképeu
lett Jeljegyezve.
und
bleibt sch, dem Jacob Hafner 10 fl auri und 60 1'> zu íbezalen auf dy
pfingsten nachstkunftig
(1444 május 31). Dafur scczt er im sein hans,
und sol davon sein der Jacob Hafner érster gewer, Actum an montag
Yor weinachten
XLIIlo (1443 december 23). A zsid ók ővetelés
feljegyzése majdnem
hét évvel kelt a visszaflzetési terrninus utáni
68) :\. kelet évszáma természetesen
elirás .
• 0) Sz. Priejel und Hennjbhcl
28/2b: (14501) Jacob Pawczawangl
Susanna ux or - und bleibcn sch. elem Hendcl judert von Gr~cz 2 fl
lit patet reg. suo. - 14&2 november
27-én megszerzi
az ingatlant:
Handel
jud von Grecz; 145:\ október
19-ik,én pedig tőle Paul Wolf
~Iargarcta
u xo r.
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gesuech. Und dafur bayde haubtguet und gesuech seczen
sy den juden ir haus auf der Nunnenpewndt
mit aller zugehorung.t") Actum an montag var Pangracij anno etc. LIId<>
(1452 május 8).
348. Hem Hanns Renant tenetur mitsambt seiner hausfraun Dorothea aem benanten Rendel von Grecz und seinerr
erben 6 'il Wienner 5 der swarczen munss an sebaden hinez
auf sand Michelstug nachstkomund
(1452 szeptember 29).
Stet es aber lenger. so get furbas darauf teglieher gesuch,
Fur haubtguet und gesuech seczen sy den juden re phannt
irn weingarten in Frayhaiten.")
Und der benant Herrant ist
versebrieben gewescn dem benariten juden im judenpuch
fur 6 fl, das sol furbaser ausgeschriben werden. Acta sunt
hec an montag vor ascensiónis anno etc. L secundo (1452
május

15).

360. Hem Jorg Schimel und sein érben bleiben sch. deru
benanterr Rendel juden von Grecz und seinen erben 6 fl per
7 B 5 zu bezalen auf sand Michelstag nachstkomund
(1453
szeptember 29) an ~{'snch und vier wochen hinnach (1453
október 27) an gever. Davon seczen sy den juden zu furpf'annt irn weiugarten im Gere1.62) Actum an montag nach
invocavit anno Llfl= (1453 február 19).
365. Hem VIr (ich] Geyer und sein erben tenentur dem
Reindel juden von Grecz und seinén érben 1 fl per 7 solidos
auf teglichen gesuech. Dafur haubtguet und gesuech seczt
er dem benariten juden zu pfanndt seinen weiugarten im

_

60) H. Nonnenpewnt 26a: ,(1449-) Stephan Rosler
und bleiben sch. dem Heudel juden 8"/2 fl per 7 J3

5

Barbara uxor
ut patet reg,

suo. A reg.-han az adós neve elírva. A helyes név: Stephan R.
61) Sz. in Fretjbaten
52/20: (1451-) Hanns Herrant
Dorothea
uxor - und bleíbt sch, dern Hendl juden von Grecz reg. 5UO.
62) Sz. im Mulslag
Schimel -

u-nd bleibt

Vmbeschaiden
soh. oem

Turnl

Hendel

IOO/7d:

[uden

(E. i. a r. k.) Jorg;

von Grecz reg. sua.
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Scharlachperg, dem Vndcrn.P") Actum an montag var Vlrici
anno etc Llfl" (1453 július 2).
379. Hem Cristan Schefman tenetur dem Handel juden
von Grecz 3 B (') an schaden ze bezaln auf sand Jorgentag
nachstkoment (1455 április 24). Dafur (seczt er) ze pfanndt
sein weingarten im Weíntegeln.v")
Actum an montag var
Lucie anno etc. LIIIpo (1454 december 9).
389. Hem Jorg Schimel und sein érben bleiben sch. dcm
benamen Hendel juden von Grecz und seirren érben 2 ~
Wienner (')der swarczen munss auf teglichen gesuch. Dafur
sezen sy den juden ze pfanndt im weiugarten im Gerel bei
dem Tunhafen.P)
Actum feria secunda vor epiphaniárum
anno quinquagesimo sexta (1456 január 5).
Pozsony-vár.
levt.; Sb. Zsidóregistrum
45a (99-128.
sz. és 33M.
sz. reg.), 45b (129-157.
és 333. sz. reg.}, 46a (172--206.
és 33'2. s
346. sz. reg.), 46b (208-295.
és 334. sz. reg.) és 47a (360--389. sz.
reg.). A hitelezőpár
regestalapjának
csak a két első Ioliő volt szánva,
regestáik
feljegyzését
folytatták
Aserl
sógora
Aron
regestalapján
(46a-46b),
majd e négy fólió aljára egy-két regestát jegyeztek fel s
végül igénybe
vették dévényi
Abrahám
regestalapjának
első folióját
(47a).

Ezen az utolsó

folión

feljegyezték

még

és vejének

Muschleinnak

~y{\nek?) egy (1457:396. sz.)
és 1459:409. sz.) regestáját.
A telekkönyv
birtoklapjain
vetelésük feljegyzését találjuk.66)

63) Sz.
Geier

in

- tenetur
64) Az e
reg.-aéival.

dem

Vnlterm

Henrlel

nejének
kél

(özve-

(1457:398.

ezenfelüt még két regestálatlan
·köTulajdonosi
minőségben pedig azokon

Scharlachperg

6/6b:

(1439-)

Vlreích

dem Héndel juden von Grecz 1 fl per 7 B.
reg.-ra
vonatkozó
feljegyzések
azonosak
a· 295.

sz.

60) Sz. im Mulslag
Vmbeschaiden
T'urnl 100/7d:(1453--)
Jorg
Schimel - und bleíbt sch. dem Heudel von Greez.
66) H. Hochstrass
32c: -(1439-)
Gilig Sneider - und bleibt sch.
der Teybl judin 7 B Wienner (') ze betzalen auf sand Jorgentag nachstkunitigen an schaden.
Stuend es aber lenger.
so sol furbaser
al1
wochen 4 (') darauf geen ze ge.~uch. Acta sunt hec am mantag noch
Paul primi heremite anno etc. XLrnO i(144Q január 11). - Sz. die Langen
Tayl hintter
dem Haws 22/Bb: (1452 január 10-1454
június 24 közt,
mint részbirtokosok:)
Mert Wagner Maret uxor - Hanns Egrer Ka'terina uxor. - Ugyanakkor
feljegyzik
a kővetkezöket:
verrnerkt,
das
Mert Wagner porgl worden ist fur den Hanns Egrer g.egen dem Hendcl
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az ingatlanokon

kívül, amelyekhez

a 116., 205.,

reg.-ban
foglalt kövcteléseik
behajtása
egy szölJö birtoklapjain
jegyezték
fel

279., 333. és 337. sz.

folyamán
öket.")

jutottak,

két

ház

és

:.!2.
Pozsony

1443 október

nak a pozsonyi

9. Budai

fclekkiinyu
egyiittes

101. Hem Leonhart
hausfrau
Ouen

auch

schaidenlich

dem

zsidók-

feljegyzett

követelése.

Freyesleben

und Ir beider

und

Jakab és Lewbman

zsidorcqist m mában

erben

sneydcr

bleiben

Lewbman

und Anna sein

sch. dem Jacob

juden

miteinander

unver-

und ir en erben 23 fl auri an schaden

dv nachstkunftigen

weinachten

(1443 december

von

hincz auf
2[»). Stund

vs aver lenger. so get furbaB auf yeden guldcn 4 5 Wyenner
alle wochen zu ~esüch. FuI' haubtguet
im den judell
geslein

zu phannt

zcnachst

bedachten

M. W.

der

(ihn)

Egrer

mag

handein

Jorgentag
24).

onnan

von

dez Peter

Jungetl

mit

1468-ig

ledigt

dem

törlése:
Ezen

furphant

zu

nicht

ungeverlich

E feljegyzés
június
5

unser haus gelegen in dem Newen

az

der

weingarten
Actum

Deletum

a napon
Egrer

an

der

ingesaczt

aus

(etc.).

dy

0,

von Grecz urnb 6 'ti Wienner
nachstchun.ftig,
und dafur
hat

juden
Jeori

und gesuch seczen wir

in

törlik
házaspár

67) H. Reiehartsgassen
69b:
Greez. - Az előző
tulajdonos

nis

den
mit

die

auf
dem

also: wenn

so sal der M. W. und
sein

Johannis

egyedüli

bezalen
Egrer

weingarten
aigen

2-a Pauli

a Wagner

burgerrnaister

schaden
zu
benant
Hanns

porschist,

feria

zeit

gut

eremite

'baptiste

házaspár
tulajdonosa

auf

anno
LIIIIa

sand
Lllda.
(14ii4

tulajdonesságát.
a szőllőnek.

(Kb. 1442-kb.
1446) Hetidel
jude
1439·től
kezdve
Andrc
Franckh

volt, Hendel jogutóda
a házban
pedig André Zapphel
Agnes uxor házaspár. - fl, Reicbartsqasseti
69c: (Kb. 1440-1449)
Hetidel jud von
Grecz: Elödje 1440-ben Gross Lconhart,
utóda Walther
Franckh Margarejha
uxor. - Sz. in den Innern
Scliondarff ern 73/7d: (Kb. 1445-1449) Hendl jud von Greez. Elődje
1439 óta volt Anderl Grintzinger,
aki a 154. sz. reg. szerint házát
és egy másik szöllejét elzálogosította
neki.
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hausung.')
Und was an dem phand abget, das haben dy
juden auf aller ander irer hab. Actum am mitichen vor
Colomannj anno etc. XLIIIo.
Pozsomjoár.

leot., ~b. Zsid6reg.

sa

(budai

Jakab

regestalapján

).

23.
Pozsony 1443 december 2. - 1458 január 2. Aron zsidónak,
Aserl sógorának a pozsonyi telekkönyv
zsidoreqistrumában
feljegyzett követelései.
Aaron jude des Aserl swager XXV/o.
109. Hem Jacob Paykenderfer
auf der Nonnenpont et
Anna sein hausfrau sein unverschaidenlich sch. Aaron dem
juden dez Aserln [aydm] swager 2 % fl auri an gesuch auf
<ly nachstkunftigen vasnacht (1444 február 25). Stet es aver
lenger, so get furbaser auf yeden guldein alle wochen ze
gesuch 4 Wyenner O. FuI' haubtguet und gesuech seczen sy
den juden ze phant ir haus auf der Nonnenpewnt gelegen
zenachst der Jacob Hayczerin.!"] Und was an dem pfand
abget, das haben sy auf aller andrer irer hab. Actum an
montag VOI'Nicolai anno etc. XLIIIo (1443 december 2).
161. Item .Jacob Paykendorfer und sein érben bleiben
sch. dem benanten Aaron dem judcn dez Aserln swager und
sein cn erben 6 fl auri an gesuch auf Míchaelis nachstkomund
i1444 szeptember 29). Stet es abel' lenger. so get f'urbas
darauf teglich gesucch als oben geschriebcn stct.2) Fur huubt') H. in der stat dcs ersten
tails 14-2a: (E. i. ar. k.) Leonha rr
Freysleben Anna uxor - und bleibt sch. dem Jacob juden und Leub
man juden 24 ,fil reg. I. - Közzétéve a regestával
együtt Zs chr. Sav.
SIi/tg.

XXXIX.
79.
'") H. Normenpcwnt

27a: (1439-)

Jacob

Paykendorfer

-

tenetur

Aaron judcn des Asserl swager 2'/2 fl reg. XXVIo. Ezt a zálogbavetést adós szölleje birtoklapján
is találjuk.
noha nem említi a reg.
ezt a zálogt.árgyat: Sz. Paumgarten
90/4b: (1439-) Jacob Paykendarfcr
und bleibt sch. dem Aaron jud reg. XXV10.
2) "ugyis a 109. sz. reg. karnatlába
szerint.
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guet und
garten in
korhern.")
juden auf
evangeliste

schaden seczen sy den juden ze phant im weinder Hoheney
gelegen zenachst
her Thoman
Und was an den phanden abget, daz haben dy
aller arider irer hab. Actum an sand Matheus tag
anno etc. XLIIIIto (1444 szeptember 21).

381. Hem Hanns Retzer Anna uxor tenentur dem Aran
juden und seinen erben 2 fl auf teglichen gesuch. Dafur
haubtguet und gesuch seczen sy den juden zu gesuch (sic)
ir haus auf der Nunnenpewtn.t)
Actum feria secunda vor
puríflcacinis Marie anno L quinto (1455 január 27).
387. Hem Laurenz Pacher Margareta uxor bleiben sch.
dem Aron juden und sein erben 3 fl per 7 13 zu bezaln an
schaden auf Martini nachstchornund
(1456 november 11),
darnach auf teglichen gesuch. Daf'uer seczen sy dem juden
ze furpfant ir haus auf der Nunnenpewndt. 5) Actum feria
secunda vor Katherine anno LVto (1455 november 24).
392.6) Itern Stephan Straiffung Kunigund uxor tertentur
dem [Eserln] Aaron juden 12 B 5 auf téglichen gesúch.
Dafűr seczen sy im zu furpfannd ir haus an Tunawnewsidel.") Actum 2-a post Gregorij 1457 (1457 március 14).
402. Hem Hanns Reczer bleibt sch. Aaron juden 3 'ti: o
auf teglich gesuch. Darurnb hat er im sein haus verseezt auf
3) Sz.
Paykenderfer
0)
ber

in
-

der Vnttern
und bleibt

H. Nonnenpewnt

24) Hanns

von

6) Ezt
zálogbavetési

statgut

Retz -

0) H. Nonnenpewnt
Margareta
uxor.
A
reg.-éval.

Hoheney...
sch. dem
und

17a:
bleibt

113113a:
Ar on juden
(1454 október
sch. dem

(E. i. ar. k.) Jacob
reg. XXIIo.
28--1455

Aron

statgut
17a: (E. i. a r. k.) Laurencz
zálogbavetés
feljegyzése
azonos
a

a regestát
nem
feljegyzését.

törölték,

azonban

törölték

novem-

juden.
Pach -381. sz.

a birtoklap

7) H. Tunawnewsidel
Me: (1458--)' Stephan Strayff'ung Kunigund
uxor - und bleiben sch. Aaron juden 12 B ut patet folio Eserl.
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der Nonnenpewnt.s]
Actum 2-a post circumcisionis
anao LVIIlvo (H58 január).

domini

Pozsonyvár. leot., Sb. zsidóregistrum 46a (109. és 161. sz. reg.),
13a (381. és 387. sz. reg.), 13b -(392. s-z. reg.) és 300 (402. sz. reg.).
Aron regestalapja
a 400 és 46h f'oliőkra volt tervezve. de már korán
igénybevették
ezeket a lapokat
Hendel von Grecz és Teubel regestái
számára, úgy hogy Aronnak majdnem
11 éves szünet után újból kötött
ügyletei számára
sógorának,
Aserlnek foliőin kerestek
helyet. - Éppen
ez utóbbi k örülmény
adja meg módját
annak,
hogy a folytonosság
oly nagy megszakítása
dacára az 1455. év utáni Aron-regestákat
Aserl
sógorának
tulajdonithassuk.
túnik

Aron
fel.

neve

a

telekkönyv

birtoklapjain

csak

regestáí

kapcsán

24.
Pozsony 1443 december 2. - 1447 július 10. Déuétuji Abrahám zsidónak és nejének Dynának a pozsonyi
telekkönyv
zsidóregistrumában
feljegyzett követelései.
Abraham

von Teben XXVlIo.

110. Hem Hanns Wakahuetel et Anna sein hausfrau
sein sch. dem benarrten juden und seinem weib 3 fl auri zu
hezain an schaden auf dy nachstkunftigen pfingsten (1444
május 31l. Stuend es aver lenger, so get furbas auf yeden
gulden 4 l5 Wienner alle wochen zu gesuech. Dafur seczen
sy dem juden zu pfand ir hausauf Tunawnewsidel geleg-en
zenachst dez Eylausinrokch maierhof.') Und was daran abget, das haben sy auf aller andrer ir-er hab. Actum an montag
yor Nicolai anno xr.m- (1443 december 2).
203. Hem Laurencz Volger und sein hausfrau bleiben
sch. dem benanten Ábraham von Teben und seinell erben
10 schilling l5 Wyenner an gesuch zu bezaln auf sand
23d: (E. i. a r. k.) Hanns Retzer Anna
juden reg. in des Aserl reg.
') H. T'utuunnenrsidel 76 a: (1439-)
Hanns Wakahűtel
bleibt sch. Abraham
juden von Teben 3 fl reg. XXVII.
-

8) H. Nonnenpewnt
und bleibt sch. Aaron

uxor
und
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Michelstag nachstchomund
(1445 szeptember
29). Stet cs
aber leng er, so get fűrbaser
darauf
teglich gesuch. Fur
haubtguet und gesuch seczen sy den juden ze phant ir haus
gelegen auf Tunawneusidel
zenachst der Michel Nuspernyn.")
Actuman
montag
vor pentecostes
anno etc. Xl.V'" (1445
május 10).
221. Item Laurencz Volger und sein hausfrau bleiben
sch. dem Ábraham von Teben und sein erben 6 (1 auri zll
bezn len an schadon vicrezehén tag nach sand Laurenczcntnz
nachstkomund
(144G augusztus 24). Stet es .aber lenger. so
get furbas darauf teglich sohaden. Fur haubtguet und gesuech seczen sy den juden ze phant ir haus gelegen auf
Tunaw newsidel zcnachst der Michel Nuspemyn,"] und ain
weingarten im Sterifgrunt zenachst dem Hanns Zwiualer."]
Actum an montag nach trium regum anno etc. XLVlIo (144(;
január 10).
223. Item Concz Trernp bleibt sch. dem benariten Abraharn und sein erben 1 fl auri an schaden zu bézalen auf
sand Laur (enczen) tag nachstkunftig
(1446 augusztus
10).
Stet es ager lenger, so g.et furhas darauf teglicher sohaden.
Fur haubtguet und schaden seczen sy den juden ze phant
irn weir-garten im Kienhartsgreben,"]
Acturu an montag var
purif'icacionis
Marie anno etc. XLVlIo (1446 január 31).
') H. Tunawnewsidel
der Abrahamin
von

sch.

83c: (1439-)
Larenlz
T'eben reg. XXVIo.

Volger

-

und

bleibt

3) H. T'unaumeuisidel 83c: (1439-)
Larentz
Volger. - A zálogba
vetés feljegyzése
azonos
a 203. sz. reg.-éval.
1447 január
9-ikén
(an
montag
nach Erhardi)
feljegyzik
a ház tulajdonosának:
Abraluurujn
judin von Teben. - A ház eladását
lsd. a 269. sz. reg.-ban.
0) Sz. Sterilqrunt
8110c: (Kb. 1440-) Larentz Volger - und bleíbt
sch. dem Abraliarn
juden
XXVIlü. - Itt is 1447 január
9-ikén feljegyzik a szöllö tulajdonosának:
Abrahamyn
judin von Teben. A
szöllö úgy látszik, sokáig hever parlagon,
mert csak 1492. évben szerzi
meg keresztény
tulajdonos.
uxor

5) Sz. in Kuenhartzorében
- und blcibt sch. dem

Monllmcnla

Huruiariae

5017b:
Ábraham

Judaica. IV.

(1443--) Kuncz Tremp
juderr reg. suo 1 fl.

Barbara

16

~42

OKLEVÉLTÁR

269. Hem Niclas Kornpodm hleibt sch. der Dyna dez
Abraham juden von Teben hausfrau 2 1/2 fl auri zu bezaln
auf Martini nachstkomund (1447 november 11). Stet es abel'
lenger. so get furbas danauf tegleich gesúch. Fur haubtguet
und gesuech seczen sy in (1) ze phannt ir haus auf Tunawnewsidei gelegm mit aller zugehorung."] Actum am montag
vor Margareteanno etc. XLVIlmo (1447 julius 10).
Pozsonyvár.
levt., Sb. zsid6reg.
47a. Az e regestalaphoz
tartozó
47b d'oli6 üres. A 47a f'olión a hitelező házaspár on k.íviil még gréczi
Hendel, annak neje és veje Muschlein rege.stáit találjuk.

25.
Pozsony 1444- február 3. 1446 május 2. Dévényi Iozse]
zsidó nejének a pozsonyi telekkönyv zsidóregistrumában
feljegyzett követelései.
Joseph juditi von Tebeti 28.
120. Hem Vlreich Vogelgesangin und ir erben bleihen
sch. der benanten judin 3 fl auri auf teglichen schaden, yede
wochen ze gesuch auf ain gulden 4 5 Wienner. Dafur seczen
sy den juden ze phannt ir haus ge1egen auf Tunawnewsidel
zenachst dez Schuelmer enhalb des gessleíns.') Und was
daran abget, daz haben dy juden auf aller ander irer hab.
Actum an montag sand Blas ii tag anno etc. XLlIIlo (1444
február 3).
142. Hem Hanns maurer vom Perg sein hausfrau und
ir baider érben hleiben sch. der berranten Joseph judin und
im erben 4 fl auri zu bezaln an schaden auf -sand Michelstag (1444 szeprember 29). Stet es aher lenger, so get furhas
darauf teglicher schaden. Dafur seczen sy der judin ze
phanndt dy frucht irs weiugarten in der Fuchsleuten ge6)

H. T'unaumeuisidel

83c:

(E. i. ar. k.)

Niclas

Kornpoden

K!lte·

rina

uxor - und bleibt sch. der Dina judin 'lf/2 fl anno XL VIlmo.
1) H. Tunawnewsidel
87a: (1439--)
VIreich Vogelgesangin

und

bleibt

sch. der Josephin

judin

3 'fl auri

reg. XXVIIlo.
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legen."] Actum an montag
XLIIIIto (1444 március 30).

vor

nam is

palrnarum

anno

237. Item Chuncz .Jagenteufel und Elizaboth uxor und
ir erben bleiben sch. der benanten judin von Teben und im
erben 7 fl auf tegleichen gesuch. Fur haubtguet und gesucll
seczen sy den juden zu rechtem furphant irn frein weingm-ten in Kyenhartsgreben gelegen mit allen nuczen.") Actum
am montag nach Phiiippi Jacobi anno XLVIlo (1446 május 2).
Pozsonyvár.
leot., Sb. zsidóreg.
f'oliók : 48h~ 49aés
49b üresek.

4Sa.

-

Az ez

után

következő

26.
Pozsony 1444 február 17. - 1453 december 9. Bécsújheluböt
származó Leb zsidónak a pozsonyi telekkönyv zsidoreqistrumában feljegyzett kooetelései.
Leb jud 1291 XVIII.
131. Hem Niclas Gewdner und sein erben bleiben sch.
dem benanton Len 4 fl auri zu bezaln an schaden auf sand
Colmanstag nachstchomund
(1444 október 13). Stet es aber
lenger. so get dnrauf teglicher schaden. Dafur seczt er im
sein weiugarten gel egen in Oberen Eysgruben mitsumbt den
fruchten,'] mer seczt er dem juden ze phannt seinen weingarten mitsarnbt den fruchten im Woczengrund, darauf der
Bértelme Scharráeh
;) fl auri (hat), der mit der zalung

') Sz. Fuchsleitett
bleibt der Joseph
garten reg, 28c.
und

4/6b: (1442-)
Hanns
V()ID
Perg! maurer
judin von Teben sch. auf dy rfrucht des wein-

3) Sz. in Kyenharlzgrében
Kuencz Jagerrteufel
Elizaboth
maradt,
A szöllő további
(Hendel judin)
jegyzetél.
')
und

Sz.

bleibt

dye
sch.

Ober
dem

50/2a: (1446 május 23 = 2.-a Vrbani)
uxor. A zálogbavetés
feljegyzése
elsorsára
nézve v. Ö. a 96. sz. reg.-nak

Eysgrub
Leb

juden

5812c:

(1439--)

(41/z fl auri]

Nicklas
reg.

Gewdner

XXVIlIo.
16*

-
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vorget.") Und was an den phanden abget, daz haben dy
juden auf aller ander irer hab. Actum am monlag var esto
mihi anno etc XLIlIlo (1.444 február 17).
132. Hem Ruprecht Pekch auf der Wedricz und sein
érben bleiben sch. dem berranten Leb juden und seinen erben
i fl auri auf teglichen schaden, Dafur seczt er im den juden
ze phant ir haus auf der Wedricz zenachst dez Philipp
\Vagner h:lUS.3) Und was daran abget, daz haben dy juden
auf ander irer hab. Aclum an montag yor vasnacht anno
XLIIIla (1444 február 24).
139. Item Peter Kursner und sein erhen bleiben sch.
dem benanten Leb juden 6 fl auri zu bezaln an schaden auíf
sand Mertentag nachstkomund
(1444 november 11). Stet es
aber lenger, so get fúrbas darauf teglich schaden, Datur
seczen sy den juden ze phandt iru weiugarten
gelegen in
Péczen zenachst dez Simon Ledrer weingarten.']
Und was
daran abget, das hat der jud auf aller ander seiner hab.
Actum an montag var oculi anno etc. XLIIIlo (1444 március 9).
158. Item Peter Kursner und sein erben bleiben sch.
dern berranten Leb juden und sein erben 4 fl auri zu bezalen
an sohaden auf sand Mertentag nachstkomund
(1444 november 11). Stet es aber Ienger, so get furbas darauf teglicher schaden. Dafur seczt er im ze phannt 10 guldein gellschuld so im der Caspar Raifsncyder sch. ist am weiugarten
von im gechauft, gelegen in Peczen.P] Und ist gesöhehen am
montag nach Jacobi anno etc. XLIIIIlo (1444 július 27).
2)

Sz. Wotzengrunt
20/7a:
(1439-)
Nickel
Gewdner und
sch. deru Leb juderr reg. XXVII Ilo.
3) H. Wedricz
114c: (1439-)
Bueprecht
Peckh
und bleibt
sch. dern Leb juden reg. 290.
4) Sz. in Patzen und Nonnen
85/6d: (1439-)
Peter Kúrsner
und bleibt sch. dem Leb juden 6 .fl reg. 290.
") SI. in Pa/zen
und Nonnen
85/6d: (E. i. a r. k.) Caspar Rayfsneider
Elizabelh
uxor - und bleibt sch. dem Peter Kursner
... 1(}
fl. Actum (e. i. a r. k.). Daran
beczalt
4 fl. Actum ertag vor weinachten
XLIIfIto
(1444 december
22).
bleibt
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Solvit") eum in feria 3-a
(1444 december 22),

VOl'

nativitafis

anno etc XLIIlIlo

201. Hem Niclas Geudner und sein érben bleiben sch.
dem benanten Leb juden und sein erbcn 4 1/2 fl auri an
sohaden zu bezaln auf sand Colmanstag nachstkornund
(1445
október 13). Stet es aber lengcr, so get furbas darauf teglieh
sohaden. Dafur seczt er im ze phantt sein weingarten
in
Eysgrueben gelegen mitsamht den f'ruchten ;"] mer seczt er
den juden ze phannt seinen weíngarten im Woczengrundt,
datauf hat VOi'<IUS der Bertelme Scharráeh 5 fl auri, der mit
der zalung vorget.") Und was an den phannden ah get, das
haben dy juden etc. Actum an rnontag invencionis sancte
crucis anno etc. XLVlo (1445 május 3).
216. Item Hanns Lautterhof'er
und sein erben bleiben
sch. dem benanten Leb juden und seinen erben 5 fl auri
an schaden zu bezaln auf sand Laurenczentag
nachstkomund (1446 augusztus 10). Stet es abel' lenger, 'So get furbas
darauf tegleich sebaden. Dafur seczen sy den juden ze
phannt sein haus am Tunawnewsidel")
und sein weiugarten
im Vndern Wurczenpach.l'']
Actum an montag Lucic virginis anno etc. XLVlo (1445 december 13).
222. Hem Hanns Lautterhofer
und sein erben sein sch.
deru benariten Leb juden von der Newnstat
und seinen
erben, diezeit wanhaft zu Prespurg
und sein érben (sic)
5 fl auri zu zaln auf sarid Laurenczentag
(1446 augusztus
10) an schaden. Dafur (stet) sein haus ze phannt auf Tu6) Egykorú
hozzáfűzés.
A birtoklap
előbb idézett fe~egyzésének
tanusága
szerint ezen a napon az új tulajdonos
(Rayfsneider)
fizette
meg adósnak
azt a 4 forintot,
amellyel
utóbbi
törlesztette
zsidótartozását.
1_8) A 131. sz. reg. feljegyzései erre a reg.-ra is érvényesek.
0) H. Tunawnewsidel
84b: ,(1439-) Hanns LawterhoJer
und
bleibt sch. dem Leb juden 5 fl reg, XIlol
10) Sz. in dem Unttern
Wurtzenpach
104/1c: (1439-)
Hanns
LawterhoJer

-

und

bleibt

sch.

dem

Leb

juden

5 fl reg.

XIlol
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nawnewsidel")
und ain weingartcn in Chlamphern.l")
Acturu
an montag nach epiphaniárum
domini anno etc. XLVIIO
(1446 január 10).
260. Hem Paul Vasczieher und Anna sein hausfrau bleiben sch. dem Leb juden und seinen érben 3 fl auri an
schadin zu bezaln auf sand Laurenczentag
nachstkunftig
(1447 augusztus 10). Daf'ur seczen sy den judert zu phanndt
in haus gelegen Ihinder den nunnen in der stat Prespurg'"]
und ain weingarten in der Obern Poshait.")
Acturn an montag vor Pangracij anno etc. XLVIlmo (1447 május 8).
261. Hem NicIas Geudner und sein erben bleiben sch.
dem berranten Leben juden und seinen érben 3 'fl:
Wyenner der swarczen munss zu bezaln an schaden
auf sand
Cholmanstag
nachstkomund
(1447 október
13). Stet cs
aber lenger, so get furbaser darauf teglich gcsuch. Daf'ur
haubtguet und gesuch seczen sy den juden ze phanndt irn
weingarten in Eysgrúeben
und irn weingarten
im Woozengrundt, datauf vor.aus der Bártelme Scharraeli hat 5 fl auri,
der mit zalung vorget.") Actum ali montag (post) Bonifaelj
anno etc. XLVIlmo (1447 május 15).
ö

270. Hem Leonhart Tanperger Dorothea uxor mitsambt
irn erben bleiben sch. dem benariten Leben juden und seinen erben 8 fl auri auf tegleichen
schaden, und get alle
woohén auf yeden gulden zu gesuch 3 Wienner
Und payde
fur haubtguet und gesuech seczen sy den judcll ze Iurphaut
Ir haus auf der Nunenpont mit aller seiner zugehorung
gcö.

") 65 to) Úgy mint előbb, C5.'1k a k övetkezö zálogbavetéssel:
und
bleibt sch. dem Leb juden reg. XlIo.
13) 11. in der stat des ersten tails 130c: (1439--) Fr idcr eich Va st ziehcrin lenetur dem Leb juden reg. suo. 2610.
H) SZ. }{úpherl gelegen in der Obern Poshayt
54/2b. c: (IH:~-1
Pa ul Vnsezieher
Anna
uxor und
bleíbt sch.
dem Leb juden
reg. ISUO.
15) Mindkét birtoklapon
a 131. sz. reg. feljegyzései
"TYe a reg.-ra
is érvényesek.
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legen ungeverlich."'] Actum an montag vor sand Laur(enczen)tag anno domini etc. XLVIImo (1447 augusztus 7).
272. Hem Michel Wolf und Margareta uxor und ir erben bleiben unversehaidenlich
sch. dem ben.anten Leb juden,
dy im der Sundel jud von Tirna hat ubergeben und dy der
Leb jud fur den Sundel juden hezalt hat, acht guldein auf
tegIichen sohaden. Und fur haubtguet und schaden secz en
sy dem juden ze phant ir ha us auf der Nunnenpewndt mit
aller sesner zugahorung zwaier gerten hinder daran gestossen/7) und mer .ain weingarten in Pawmgarten
gelegen.!")
Actum an montag vor Bartholomei
anno XLVIIo (1447
augusztus 21).
290. Item Erhart
Rabenzagel und sein erben bleiben
sch. dem Leben juden und sein erben 6 'fl: Wyenner 5 der
swarczen munss zu bezaln an allen gesúch auf sand
Colm.anstag nachstchornund
(1448 október 13). Dafűr seezen sy den juden ze ph an nt ir prantstat auf der Wedricz
zenachst hern Michel Helfel,'") und mer seczt er den juden
ze phannt dy uberteurung seins weingarten
im FeyeItal,
daz vorstet der Fullenwolf'."] Actum feria secunda proxima
post quasimodo geniti anno etc. XLVIJlo (1448 április 1).

16) H. XU/UlCnpewnt
25c: (1447 január
13-)
Leonhart
Tanperger Dorothea
uxor und, bleiben sch. dem Leben juden reg. suo.
17) H. Nonnenpewnt
22b: (E. i. a r. k.) Michel WoLf Margareta
uxor - und bleibt sch. <lern [Hendel]
[Sun del] Lebel juden reg. 3Vlo.
'") Sz. Pawmgarten
90/3a:
sch. dem Leb juden reg. 36. jegyzés k özben törülvék.

(1439-) Michel Wolf und bleibt
A zárjeles ne vek, m.int tévesek,
fel-

19) H. Wedricz
110b: (1439-) Erhart Rabentzagel
sch. dem Leb juderr mitsarnbt
der uberteurung
seins
Vevtaltal
(sic).

und bleibt
weiugarten
im

20) Sz. Veyo/tal
16/1c: (E. i. ar. k.) Erhart
Rabenczagel
Elisabeth uxor - und bleibt sch. dem Leb juden als oben bey der prantstat geschriben
stet. Actum uts. A reg ..ban megnevezett
Fullenwolf az -a keresztény
hitelező,
akinek zálogjoga rangsorban
megelőzte
a zsidó ét.
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292. Hem Hanns LauUerhofer und sein erben bleiben
sch. dem benariten Leben juden und sein erben 5 fl und 30
Wienner zu bezaln an schaden auf sand Laurenczentag
nachstkomund
(1448 augusztus 10). Stet es ab er lenger. so
get furbas darauf teglicher gesuech. Und bayde fur haubtguet und gesuch seczen sy den juden zu phannt ir haus
auf Tunawnewsidel
mit aller seiner zugehorung!')
Actum
feria secunda Elene regine anno etc. XLVIIIo (1448 április 15).
ö

294. Hem Hansel Kolman und Katherina uxor bleiben
sch. de.m Leben juden 6 fl minus 60 ö an schaden ze beza llen auf Martini nagstkűnftig (1448 november 11). Stund
es aber lenger an, das wár auff teglichen sohaden. Dafúr
seczen sy im ze phannt ir haus mitsambt der pánndt darun
mit frúcht mit alI, gelegen an Spitalnewsidel auswendig des
grabens.") Actum am montag négst vor Barnabe apli anno
XLVIIIo (1448 június 10).
321. Hem Thoman Vogler bleibt sch. dem Leb juden
4 'fl: ö auf teglichen schaden. Daf'uer secztt er im zu phannt
scinen weiugartten gdegen in Muerren.t") [Actum feria secunda var weinachten in anno domini etc. XLVIIILI"')
Actum an montag var Anthonij anno L'"? (1450 január 12).
329. Hem Hanns Frank hleibt sch. dem Leben juden
27 fl an schaden ze beczalIen auff weinachten negstkűnf'tig
(1450 december 25). Stúnd es .aber lenger an, das war
auff teglich schaden. Dafűr seczt er im cze pfanndt seinen

21)
bleibt
-

H. Tunawnewsidel

sch. dem Leb juden

Mb:

(1439)

Hanns

Lawterhefer

-

und

5 fl 30 () reg, Xllc.

22) H. Spitolneussidel
60c: (1447-)
Hanns Kolman Katerina uxor
und bleibtsch.
dern Leben juden 6 fl minus 60 öreg.
suo.

ler -

23) Sz. in Murren und Pilqrein B9/tc: (E. í. a r. k.?) Tarnan
und bleibt sch. dem Leben juden ut pa tet in reg. suo.
24) Tévesen

tel pótol va.

feljegyzett

kelet,

s feljegyzés

k őzben

a helyes

Vogkelet-

2-19
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tayl hauss gelegen
Actum feria secunda
cember 14).

neben des Grossen Petern
hauss, "")
ante Thome apli anno L'"? (1450 de-

347. Hem Stephan Schuester und Dorothea sein hausfrau bleiben sch. dem benariten Leb juden und seinen érben
4 fl abzeraitten
den guldein zesiben
schiling, auf schaden
und gesucch sider pfingsten nachstvergangen
(1451 június
13) hincz auf datum dez inschreibeus.V'v)
Da í'űr seczcn sy
dem juden ze phant ir haus zenachst dCI11Windt sneyder;")
unenkolten was geltschuld noch auf dem haus stet.") Actuni
an montag var Bonifacij anno LIlda (1452 május 8).
366. Hem Hanns Raid Katherina sein hausfrau bleiben
sch. dem Leb juden und seinen erben 4 fl auf teglichen gesuech. Und baide fur haubtguet und gesuech seczen sy den
juden ze pfanndt ir haus gelegen auf der Nunnenpewnt
mit
sein er zugehorung."]
Actum an montag vor Francisci anno
etc. Ll Il=' (1453 október 1).

Hans

") H. in der stat des ersten ta ils 143b:
Frank
und bleibt sch. dem Leeben

20 b)
A reg . szélén
beiktatva:
tént, hogy ne úgy értelmeztessék
kamat
csak a regesta
keltéig járt

26)
Schuester
suo 4 fl.

H. in

der

Dorothea

slat

des

uxor

-

"und auch furbas".
a reg.,
mintha
a
volna.

ersten
und

(E. i. ar. k. halbs haus )
juden reg, suo 29.

lails

bleibt

Ez azért
tartozás

törután

i. a r. k.?) Stephan
mer dem Leb juden reg.

120b:(E.
sch.

ri

") Ezek a tartozások:
5 II 10
hi
10 fl aur.i járadéktöke
a franciskánusoknak
bethim
nunnenkloster"
részére
5 fl.

örökjáradék
a kórháznak,
s végül "junkfrau
Eliza-

20) H. Nonnenpeumt 21d,
(E. i a r. k.)
Hanns
Hayd Kathroy
uxor und bleiben
sch. dem Leb juden reg. sun XVIJo. A reg.
előtt egy befejezetlen
reg-fcljegyzés
áll: "Hem Cristan
Walther
und
Elisabeth
sein hausfrau bleíben sch. dem Leb juden und seinen erben
4 fl auf teglichen gesuech. Und dad'ur baide haubtguet und gesuech .i."
Az itt megnevezett
házaspár
volt az, akitől a Rayd .házaspár megvette
a házat, rniközben
az eladó a zsidóval
tárgyalt.
Utóbb a vevő vállalta a tartozást,
s Igya
került
a 366. S·Z. reg.

már

megkezdett

reg.-t

tőrölték

és helyébe
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Actum'") delecicnis feria secunda
LVto (1455 január 13).

vor

Anthonij

anno

I
369. Item Lasla Fuerman Dorothea uxor tenentur dem
Leb juden und seinen érben 5Yo· 'ti ~ auf teglichen gesuech.
Fur haubtguet und gesuoh seczen si dem juden ir haus in
der Neunstat auf dem greben zenachst dem Jorg Lobenstain
mit aller seiner zugehorung.t") Actum an suntag nach Nicolai anno dominietc. UHcio (1453 december 9).

Po.::sonyvár.
leot., Sb. Zsidóreg.
50a (131-272.
sz. reg.) és 50b
(2.00--369. sz. reg.). Utóbbi lapon találjuk
még Lebnek hécsújhelyi
Jakabbal együttes két (1452:343. és 349. sz.) és Leb fiának, Józsefnek egy
(1455:3&1. sz.) regestáját.
A következö négy Iolió egy (Pawr Jakab
és Muschel 1453:367. sz.) reg. kivételével
üresen maradt, s úgy látszik
mind a hat' foliót szánták Leb regestalapjának.

27.
Pozsotuj 1444 március
9-1453 május 28. Nagyszombati
ifjú Muschel zsidónak,
budai Jakab sógorának a pozsonyi
telekkönyv
zsidáreqistrumábon
feljegyzett
követelései.
Jung

Muschel

von Tirna

dez Jacob von Oien swager
XVIII.

[30]

140. Hem Hanns Ziegler und Elizabeth seinhausfrau
und
ir baider erben bleiben sch. dem benamen jung Musch 2
'ti ~ Wyenner zu bezaln an schaden auf sanct Jorigentag
nachstchomund
(1444 április 24). Stet es aber lenger. so
get furbas darauf teglicher schaden. Dafur seczen sy den
juden ze phannt ir haus gelegen in der Newnstat.'] Und
was darun abget, das haben dy juden auf ander irer hab.
29) :Egykorú széljegyzet.
30) H. Neurstai 90c: (1453 júlaus 30-)
uxor -

und bleibt

sch. dem Leb juden

by"

Lasla

Fuerman

Dorothea

'H reg. suo.

') H. Neuistat
102b:
(Kb. 1440--)
Hanns Tzi'g1er (E. i. ar. k.)
Elizaboth uxor und bleibt soh, dem Musch juden von Tirna leg.
30mo. A házat 1446. évben megszerzi Teufel ácsmester
lévő házzal együtt v. Ö. a 233., 280. és 281. sz. regestát.

a mellette
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Actum an montag
cius 9).

vor oculi

in anno

XLIIIlO

(1444 már-

162. Hem HaIlIl5 Smicz und Katerina uxor") mitsambt
bleiben soh. dem benanten jung Musch juden und
seinen erben 8 fl auri zu bezaln an schaden auf den ausgang der veyertag zu weinachten
(1444 december 26). Stet
es aber lenger. so get furbaser darauf
teglicher
schaden.
Dafur seczen sy den juden ze phannt
ir hofstat in der
Newnstat mitsambt was er darauf paul zenachst dez Andre
Schefman hausung."] Und was daran abget, das haben dy
juden auf aller ander irer hab. Actum an montag Mathei
evangeliste anno etc. XLIIIpo (1444 szeptember 21).
írn erben

19i. Hem Hanns Guldein smid bleibt
sch. mitsamht
sein erben dem benariten jung Muschen von Tirna und sein
enhen 15 fl auri zu bezaln an schadenauf
sand Laurenezentag nach(st)komund
(1445 augusztus 10). Stet es aber lenger, so get furbas darauf teglich gesuch, Fur haubtguet und
gesuch seczen sy dem juden ze phannt ir haus gelegen in
der stat Prespurg zenachst dez Thornan Brunner hausung.')
Actum an montag invencionis sancte crucis anno etc. XLVI"
(1445 május 13).

224. Itern Concz Frank und sein erben bleiben sch.
dem benanten
Musch juden und sein erben 6 fl auri zu
bezaln an schaden auf sand Michelstag nachstkunftig
(1446
szeptember
29). Stet es uber lenger. so get furbas darauf
leglich schaden. Fur haubtguet
und schaden seczen sy den

2) Eredetileg
"Elizabeth
uxor"
irva, de feljegyzés
k özben
kijavítva.
3) H. Neiostat 102a: (E. i. a r. k.) Hanns Srnicz et Katerina
uxor
und bleibt sch. dem jung MU'5ch rvon Tirna reg 3()m<>. Ezt a
házat is szerzi meg 1446. évben Teufel
ácsmester,
v. Ö. a 233. S7..

regestát.
smid.

') H. in der stat des andern
- A zálogba vetés feljegyzése

man

és jung

Musoh

v. T.I).

tails 161d: (1439-)
Hanns
azonos a 144. sz. reg.-áéval

Guldin
(Leub-
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juden ze phant ir ha us auf Schondorfergassen
zenachst dez
Kolestorfer hausung.") Acturn an montag var purificacionis
Marie anno etc. XLVIt" (144 6 január 31).
233. Hem maister Heinreich Teufel zimerman und sein
erben bleiben sch. dem henanten Musoh juden und seinen
erben 8 guldein in gold, der er im sol bezaln 3 guldein in
gold an schaden auf dy pfingsten nachstkomund
(1446
június 5) und dy anderen 5 guldein in gold sollen sy in den
juden bézalen auf sand Michelstag nachstkomund
(1446
szepternber 29) an schaden. Stet es aber lenger, so get f urbaser darauf tegleicher schaden. Fur haubtguet und schaden
seczen sy den juderr zu phandt ir haus, das sy kauft haben
von der Hanns Zieglerin.") Actum an montag var ramis
palmarum anno domini etc. Xl.Vl'" (1446 április 4).
251. Hem Hanns goltsmid Abenteurer und sein erben
bleiben unverschaidenlich
sch. dem benanten Musch julien
und sein erben 29 fl auri dy zu beczaln an gesuch auf sand
Mertentag nachstkomund
(144i november 11). Stet es aber
lenger. so get furbas darauf tcglioh gesuch. Fur haubtguet
und gesűch seczt er dem juden sein er hausfraun Dorothea')
tail weingarten, als sy das bechant hat vor dem gruntpuch
an datum des inschreiben, gelegen im Hochweingertel m ilsambt den fruehten."] Und doch hat der jud an dem phand
5) H. Schondorflergassen
54d: (E. i. a r. k.) Chuncz Fra~k Cr istina
tenetur dem jung Musch von Tir na 6 fl reg. suo.
0) H. Newstat
102b: (E. i. a r. k.) maister
Hainreich
Teufel Dorothea uxor und bleibt sch. dem Musch juden von Timu reg. 30mo.
Ugyanazon
a napon
(1447 április
4-ikén)
az adóst a szomszédos
ház tulajdonosának
is jegyzik
fel Hanns
Smicz és neje után, akik
szintén voltak adósai i.fjú Musch-nak
(v. ö. f'ent a 140. és 162., továbbá
a 280. és 281. sz. regesták
jegyzeteit}.

uxor

') Az asszony azonos
Mert Spiegler
ba vetett szőllö birtoklapjából
k itűnik.
8) Sz. Sulasdarl er IInd Lewbmánde/
und Dorothea
sein swester
Spiegler swester
verseezt im
Tima

reg.

suo.

nővérével,

amint

6.1/3b: (1439-)

az a zálogMert

Spiegler

Hem dy benant
Dorothea
dez Mert
tail welugarten
<lern jungt-n Muschl von
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nit ain ganez genugen, und stet also hinez auf sein zueehunft
dez Hanns Abenteurer, wann er der Abentewrer nit enkegen
gewesen ist. Actum an montag yor Andree anno etc. XL Vl!"
(1446 november 28).
254. Hem Andre Weber und sein erben bleiben sch.
dem benanten Musch juden an dem haus, das sy von dem
juden kauft haben, 2 fl auri, ain zu zalen auf mittevasten
(1447 március 15) und den andern zu zaln auf sarid Jórgentag nacheinander
kunftig (1447 április 24) an gesuch. Stet
es aber lenger, so get furbaser darauf teglich gesuch. Fur
haubtguet und gesuch seczen sy den juden ze phannt ir
haus das sy von im kauft haben."] Actum an montag var
Anthonij anno etc. XLVIlmo (1447 január 16).
262. Hem Paul Wagenclmecht und Katerina uxor bleiben sch. dem benanten Musch juden und sein erben 2 fl
auri auf tegleichen gesuech. Dafur seczen sy den juden ze
phannt im weingarten
im Wolfleinsgrundt.")
Actum an
montag Bonif'acij anno ele. XLVIIlT,o (1447 május 15).
277. 1tem Hanns Pogner und sein erben bleiben sch.
dern benanten Muschen juden und seinen erben 12 fl auri
auf teglichen gesuch. Und dafur seczen sy den juden ze
U) Közlöm a zálogba vetett ház birtoklapjának
tulajdonosi
hasábját
a telekkönyv
szerkesztésétöl
kezdve:
H. Spitalnewsidel
61.::
(1439-)
Nicklas Reidentaler.
Acturu an montag
Pauli
eremite
anno XLVIte> (1446 január
10--) Jung Musct: von Tirna. Actum
an montag
Marcelll
pape anno etc. XLVIImo
(= E. i. a r. k.) Andre
Weber Margareta
uxor - und bleibt sch. dem Musch juden reg. S'UO.
Meglehet, hogy 1446. évben ifjú Musch egy oly követelése
végrehajtása

során

szerezte

meg

a

házat,

amely

vagy

a

zsidókönyvben

vagy külön oklevélben
volt foglalva,
de amelyet
a birtoklapon
nem
jegyeztek
fel. Lsd. egyébként
a bevezetésnek
idevonatkozó
fejtegetéseit.
10) Sz. Wolfleinsgrunt
und Sclieiben 23/3b: (1446-)
Paul Wagenknecht Katherina
uxor und bleiben sch. dem jung. Muschen
reg.
XXX. 1450 március
9-ikén
(2-a ante Gregorij)
Musch
jud VOll'
Tirna kerül a birtoklap tulajdonosi
rovatába,
akitől 1452. évben szerzL
meg a szöllőt keresztény
házaspár.
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phannt irn weingarten mit aller zugohorung gelegen in
Polen.") Actum an montag var Andree anno XLVIIo (1447
november 27).
280. Hem maister Hainrich zimerman der Teufel tenetur dem benariten Muschen juden und sein erben 3 fl auf
teglichen gesúch. Dafur seczt er im sein ha us in der Neunstat zenachst des Hanns Ort1.'2) Actum am montag in der
vasnacht anno XLVIIlo (1448 február 4).
281. Hem rner bleibt er (rnaister Hainrich Teufel) dem
benanten Musch juden sch. 7 fl und ain ort an gesuch zu
bezaln auf sand Jorgentag nachstkomund
(1448 április 24).
Stet es aber lenger, so get furbas darauf teglicher gesuch,
Dafur paide haubtguet und gesuch seczt er den judenauch
das Ihaus utsupra'") die utsupra (1448 február 4).
299. Hem Clement Hanifstorfer und sein erben bleiben
sch. dem jung Muschen von Tirna 2 fl auf teglichen schaden.
Und dafur seczen sy in ze phant irn weingarten in Tunawseczen."] Acta sunt hec an montag vor nativitatis domini
.anno XLVIIlo (1448 december 23).
363. Hem Niclas Zephel und sein erben bleihen sch.
dem benaluten Musch juden und sein erhen 3 q{ 5 Wienner

und

") Sz. in Wienern
und Póllen 64/6a: (1439-)
Hanns
bleíbt sch, dem Muschel von Tirna.
12_13)
H. Newnstat
102b: (1446-)
maister Hadn reich

Pogner

v->

Teufel.

und bleibt sch. dem Musch juden von Tirna 1'~. 30m<>.- A szomszédos 'házra (News/at
102a) 1449 november l O-ikén kerül Erhart Rabeuczagel Dorothea
uxor házaspár
(v. Ö. Leb zsidó 290. sz. regestáját) ,
kevéssel később pedig jung Musch 'von Tirna, akitől ismét kevéssel
később
(még 1-449. évben) Elisabeth
Heslerin
polgJárnőszcrzi
meg
a házat.
14) Sz. Tuenasaiz
Húnerpuhl
harclü-)
Clement Hanifstorfer
von Tirna ut patet reg. suo. szőllö tnlajdonosává
válik: Jung
1453. évben

idegeniti

el Enhart

2/9b: (1448 január
8 = 2-.a Erund bleibt sch. dem jungen Musch
14510 május 4-ikén (2'-a Floriani)
a
Musch
von Tirna,
aki az ingatlant
Hofrnan

Dorofhea

uxor

házaspárnak.
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zu zaln an schaden auf sand Mertentag
nachstchomund
(1453 november 11). Stet es lenger. so get furbas darauf
teglicher gesuch. Fur haubtguet und gesuech seczen sy dem
juden ze phant irn weingarten in der Fuchssleuten. to) Actum
an montag nach Elene regine anno domini etc. LIIIo (1453
május 28).
Pozsoturoár,
levt., Sb. Zsidóreg.
53a (140., 162. és 224.-·299. sz.
reg.), 53b (363. sz. reg.) és 18a (197. sz. reg.). Utóbbi folio Leubman
regestalapjához
tartozik;
ifjú Musoh r egestáját
két'ségtelenül
azér!
jegyezték fel ott, inert ott jegyezték .fel azt a regestat is, amelynek
hitelezői együttesen
Leubman
és ifjú Musch. Musch regestalapját
négy
folióra tervezték" amelyek közül az 53b folióra csak egy regesta jutott,
Ma é~ Mb pedig üresen maradtak.
1fjú Musch mint tulajdonos
a 262., 280-281.
és 299. sz. reg.·
ban <fOglMt követelései
végrehajtása
során
került
pozsonyi
ingatla·
nok birtoklapjaira.
A telekkönyv
szerkesztése
idejében
"jung Musch
jud" mint szöllötulajdonos
szerepel egy már akkor vagy később elhagyott
telken,
aki azonosítható
nagyszombati
ifjú Musch-sal,
de
azonosithaló
idős Musch vejével ifjú Musch-sal
is.'")

2H.
Pozsony 1444 június
ifjú Musch zsidóknak

1. Leubtnan, valamint nagyszombati
a pozsonyi telekkönyv ben feljegyzett
együttes kiioetelése .

. 144. Hem Hanns Guldein srnid und Elena uxor bleiben
schuldig rnitsambt irn erben dembenantcn
Leubman juden
und dern jung Musch von Tirna und iren erben 15 fl auri
zu bezaln an schaden auf Sand Laurenzentag
nachstkornund
(1444 augusztus 10). Siet es aber lenger. so get darnach auf
yeden gulden 4 ö Wyenner
alle wochen zu gesuech. Fur
haubtguet und gesuech seczen sy den benanten
juden ir
haus gelegen in der stat Prespurg
zenachst dez Thoman
16) Sz. Fuchsleilen
4/12bb: (1452-)
Niclas Zephel und bleibt
dem jungen Musch von Tirna reg. suo.
16) Sz. in dem Vntterm
Scharlachperg
6/7e: (1439-)
Item jung
Musch jud - dient der stat 1,6 q(uartale)
pergrechi. - Ezeket a feljegyzéseket
nem törölték.
sch.
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Brunner hausung.'] Und was daran abget, daz haben dy
juden auf aller ander irer hab. Actum feria lIa pentecostes
anno etc. XLIIIIta.
Pozsonyvár.

leot., Sb. Zsid6reg. 18a

(Leubman

regestalapján}."]

29.
;

Pozsony

1444 június

könyv

1. Hendel

zsidóregistrumában

zsidónak

a pozsonyi

feljegyzett

telek-

követelése.

145. Hem Elena des Erhart Weber hausfrau
seligen
b1eibt sch. mitsambt iren erben dem Rendel juden und
seinen erben 9 fl auri zu bezaln an schaden auf sand Miohelstag (14'44 szeptember 29). Stet es aber lenger, so get
darnach darauf tegleich schaden. Fur haubtguet und schaden
seczen sy dem benanlen juden (ze phant) ir(n) freyn ledigen
weingarten in Nidern Eysgrueben zunachst dez Andre Ze1) H. in der stat des andern
smid Tirnaw

tails 161d: (143!}-)

Hanns

Guldin

und bleibt sch. dem Leubman
juden und jung Muschel voa
reg. Leubman
VII. A regestát
követi a registrum
folló-

ján a 197. sz. reg., amelyben
a hitelező
pedig ugyanaz, aki fenti reg. adósa.
2) A legnagyobb

valószínűség

szerint

ifjú' Musch
ugyanaz

egyedül,
a két

az adós

hitelező

tár

sult a következő
esetben is: H. Tunawnewsidel
76a: (1439-) Hanns
Lautterhofer
und ist sch. dem Musschen
juden 32 fl auri auf
Martini
ze bezalen an .schaden .(1438 november
11). Dafűr
steent
seiner weingerten
zwen ze pfande, ainer im Wurtzenpach
und der
andre im Rorsettzen,
mitsambt
dem hause, Acta sunt (hel!) in anno
XXXVIlIo. Sz. in den Awssern Kramern (a Rorsetz dülö mellett)
44/13a: (1439-)
Hanns Lawterhofer
Hem und bleibt sch. dem
Musch jud en ze betz.alen auf sand Merteinstag 32 fl auri an sohaden.
Dafur stet ym der weiugarten und sein weingarten im Wurtzenpach
[und
dartzu sein haus gelegen auf Tunawnewsidel].
Actum in anno XXXVII.
(A szögletes zárójel közti szavak korábban
törölve, mint a feljegyzés
többi szövege.) Sz. in dem Vnllern Wurtzenpach 104/1c: (1439-)
Hanns Lawterhof er - item und bleibt sch. dem Lewbman juden des
alten Musschen sun 32 fl auri auf Martini ze bezalen an sch ad en.
Dafur stet der weingarten
mitsambt
dem weingartcn
in der Rorsetz
[und dem haus auf Tunawnewsidel].
(Törlés úgy, mint elöbb.)
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30

phel weingarten ;') únd auch seczen sy den juden ze phant
irs freys Iedigs haus zenachst dez Venczla Kramer.") Und
was daran ab get, daz haben dy juden auf aller ander irer
hab. Actum feria 2-a pentecostes anno XLIIIIo (1444 június 1).
Pozsonuoár, leot., Sb. Zsid6reg. 39a (Prentel regestalapján},
A
regestának 'e beo-sztása miatt nem azonosítható
ez a hitelező a közelebbröl megjelölt Hendel nevű zsidók egyikével sem, akiknek regestái
egészen más regestalapokon
találhatók
(Hendel von Odenburg
4a,
Hendel von Grecz 45a-47a,
Hendel des jungen Muschen son és Lang
Hendel 62a). Ugyanabból az okból közöljük itt azokat a nem reg.estált
telekkönyvi feljegyzéseket
,js, amelyekben
"Hendel jud" szerepel hitelező gyanánt. 3)

30.
Pozsony 1444 június
dévényi József fiának,
mában
Hósckel

1-november
30. Hösckel zsidónak,
a pozsonyi telekkönyv
zsidoreqistrúfeljegyzett követelései.

juden

Joseph

sun von Teben

[31°]

146. Item Angles des Peter Korbler hausfrau und ir
erben bleiben sch. dem benanten juden 3 fl auri und 60 Ö
Wyenner an gesuch auf sand Michelstag nachstkomund
(1444 szeptember 29).. Stet es aber lenger, 'so get furbas auf'
yeden guldein 4 Ö alle wochen zu gesuech. Fur haubtguet
und gesuech so seczen sy den benanten juden ze phant ir
haus auf der Hochstrass zenachst dez Mert Korner hau') Sz. Nider Eysgmb
sch.

dem Hendel
2)

vetést

juden

60/6a: (1442-)
reg. XXI

H. 'Spilalnewsidel
nem

jegyezték

Erhart
cum Prentel.

72a: (143~)

Erhart

Weber
Weber.

-

und bleibt
A zálogba-

fel.

") Sz. im Jorigergrunt,

Kotseer und Gesp6tt 38/iJb: (143~)

Crl-

stan von Rab und bleibt mer (a 'belvárosi .plebánQSna:k istartqzik 30 aranyíordnttal)
sch. dem Hendcl [uden 30 fl nach Iaubt aTns
br iefs mitsambt
dem welugarten
Ybanusch i(adós nevén vezetve 75/1b,
de a zálogbavetés nincs ott feljegyezve). Acta sunt hec 2-a ante estó'
mihi LI (1451 március 1). - V.
még Hándl zsidónalk az 1429. 'év
alatt közölt telekkönyvi
követelését.
ő.

Monumenla

Huncariae

Judaica.

1V.

17
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sung.') Und was daran abget, daz haben dy juden auf aller
under irer hab. Actum feria 2-a post pénteeostes anno etc.
XLIIIIto (1444 június 1).
169. Hem Eysnein Peter und Margret sein hausfrau mitsambt iren erbcn selbgeschol und ich Symon Pinter mitsarnbt meinen erben purgel bleiben sch. dem benanten
Hoskel juden und sein erben 9 fl auri an gesuch auf dy
liechtrness naohstkunftig
(1445 február 2). Stet es aber
lenger, so get furbas alle wo chen auf yeden guldein ze gesuch 4 Wienner phendge, Fur haubtguet und gesuech seczen
wir obgenant Eysnein Peter und Margaret sein hausfrau
selbgcscholn unser haus mit aller zugehorung gelegen auf
der Nunnénpont zenachst dez Michel Paczer hausungP) und
mer seczen wir den juden ze phannt urisern weingarten in
der Nunnenpont gelegen zenachst dez Cristan LeudereI
weingarten, ausgenornen der dienst, die darauf stendt;"]
und so secz ich abgenanter Symon Pinter purgel den benanten juden ze phanten unser haus gelegen auf der Hochstrass zenaohst dez Vlreich Noter hausung.') Und was .an
den obgenanten phannden abget, daz haben dy juden auf
aller ander irer hab. Actuni an montag sand Andretaganno
etc. XLIIIIto (1444 november 30).
Actum") der zaIung in die Lucie virginis anno etc XL ''10
(1445 december 13).
') H. Hochstrass
30d: (1439-)
dem HöscheJ juden reg. 31.

Peter

Korbler

2) H. Nonnetipeumi
18c:(1440--)
Eysnin
sch. dem Heschkel
juden
dez Josephen
sun
reg. 34<>.
sch.

3) Sz. Nonnenpewnt
dem HeskeJ juden

-

und bleibt

sch.

Peter 9 fl auf

und bJeibt
liechtrncss

31/4b: (1442-)
Eysnein Peter dez Joscphen
sun 9 rfJ reg. 310.

und bJcibt

4) H. Hochslrass
34d: (E. i. a r. k.? -)
Symon Pinter bJeibt
sch. dem Heskel juden' aLs ain purgel JUT den Eysnein Peter 9 fl auri
reg.

310,

')

Egykorú

széljegyzet.
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Pozsonyvár.
leot., Sb. Zsidóreg. 55a. Az e regestalaphoz
még (,11'toz6 !>5:b, 56a. fu;, 56b foH6k üresen; maradtak,
k.ivévén, hogya
fol.
50a-ra később feljegyezték
Thobian
négy regestáját
1455-1459.
évek
közl.

31.
Pozsony 1444 június 8. Kismartoni Abrahám zsidónak a pozsonyi telekkönyv
zsidóregistrumában
feljegyzett kéoetelése.
Abraham

von der Eysneinstadt

32°

149. Hem Niclas Herelin [und ir erben]') bleiben sch.
dem Abraham juden von der Eysneinstat und seinen erben
20 fl auri, darumb ir man der benant Niclas Herel seliger
weylent zway tuher von Kolen hat genomen von dem benanten juden als zu sand Mertentag nachstvergangen
6 jar
ist gewesen (1437 november 11) auf tegleichen schaden
sider dez benariten tags. Und fur dy ben ant geltschuld bayd
haubtguet und gesuech secz ich benante Hereiin dem juden
und sein érben unser haus gelegen hinder dem chlosler rnit
aller seiner zugehorung."] Und was an dem phannt abget,
daz haben dy juden auf aller ander irer hab. Actum dez inschrelbens an montag vor corporis Xpi anno etc. XLIIIpo
(1444 június 8).
tott

Pozsony vár. levi., Sb. Zsidóreg.
57a. E hitelező
többi fojió
(57b, 580, 58b L"S 590) üres.

számára

biztosí-

3:!.
Pozsony
1444 október 19. Aserl zsidónak
és sógorának
.-4.ronnak a pozsonyi telekkönyv
zsidóregistrumában
feljegyzett együttes követelése.
163. Hem Steffan Cziegler und sein érben bleiben sch.
dem berranten Aserln juden und Aaron seinem swager und
1) Korábban

törölve,

mint

a reg. egész

szövege.

') H. in der' stat des ersten tails 136a: (1439-)
Niclas Herl und bleibt sch. dem Abraham
juden von der Eysneinstat
reg. etc. 320.

17*
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ieren erben 22 fl auri auff teglichen sohaden von heutigem
tag. Ffür hauptgúet und schaden seczen sy inn ze pfannt
ieren weingarten gelegen in den Langen Taylen zenégst
Thoman
Rűppleyns
weingarten.')
Und was inn doran
abgeet, das mőgen dy juden haben fúrbas auff allem ierem
gút. Actum am montag var undecim milia virginum anno
etc. XL IIIIto (1444 október 19).
Pozsonyvár.

levt., Sb. Zsidóreg.

ISa, Aserl regesta lapján.

33.
Pozsony 1445 január 11. - 1447 szeprember 25. Id.ős Suudl
tem ploms zolqának a pozsonyi telekkönyv
zsidáreqistrunuiban feljegyzett követelései.
Sundl

der alt mesner

33°

182. Item Hanns Hafrier Kunigund uxor und ir bayder
erben bleiben sch. dern bertanten Sűndel juden und seinen
erben 7 fl auri zu bezalen an schaden auf [sand .Jorge,ltaglla)
dy pfingsten nachstchornund
(1445 május 16). Stet es aber
lenger. so get darauf tcglich schaden. Dafur seczen sy dem
juden ze phannt ir haus auf Spitalnewsidel gelegen. das var
dez Mert Werel ist gewesen, zenachst der Marchekerin
hausung.l'') Und was an dern phant abget, das haben dy
juden auf ander irer hab. Actum an montag var Anthonij
anno etc. XLVlo (1145 január 11).
196. Item Hanns Wolgemut hafner und sein -erben
bleiben sch. deru berranten Sundel jud und sein erben 2 fl
auri zu bezalen an sohaden auf sand Laurenczentag nachstkunftig (1445 augusztus 10). Stet es aber lenger, so get
1) Sz. die Langen Tayl Riesani
in MilhartzprUll 51/2c: (Kb.
1442-)
Stephan Ziegler - und blei.bt sch. Aserln dem juden reg. VI.
la) A feljegyzés alkalmával
törölve és a rákövetkező
szavakkal
pótolva.
lb) H. Spilalnewsidel
57b: (E.1. a r. k.?) Hanns
gun-í uxor und bleibt sch. dem Sűndel jud der

rel; suo.

Hafner
Kunijuden
mesner
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furbas darauf teglich gesuech. Fur haubtguet und gesuch
seczen sy den juden ze phannt irn weingarten in Amblern
ader Olerin gelegen."] Actum an mont ag vor sand Tiburcijtag anno etc. XLVtQ (1445 április 12).
275. Hem Hanns Hafner und sein erben bleibcn sch.
dem berranten Sundel juden und seinen erben 4 fl auri zu
bézalen auf pfingsten nachstkomund
(1448 május 12). Stet
es aber lenger. so get fúrbas darauf teglich gcsuch. Dafur
seczen sy den juden ze phant ir hans auf Spitalnewsidel."]
Actum an montag VOI' Michaelis anno etc. XL VI! mo (1447
szeprember 2f».
Pozsorujoár,
üres,

azután

l eut., Sb., Zsidor eij. 59b.
k ővetkez ik RadkersburgiMusch

A következő
regestalapja.

foliá

60a

34.
Pozsony 1445 január 25. - 1452 december 4. Radkersburqi
Musch zsidónak a pozsonyi telekkönyv
zsidóreqistrumábon
feljegyzett követelései.
Musch

von Rakespurq

34°

186. Hem ~1ert Werel und sein erben hleiben sch. deru
benanten Muschen von Rakenspurg und seinen erben ain
guldein an schaden zu bezalen aufMartini
nachstkomund
(1445 november 11). Stet es aber lenger, so get fúrbas
darauf teglicher gesuch. Fur haubtguet und gesuch seczcn
sy dem juden ze phant ir haus gelegen auf Spitalnewsidel
zenachst dez Anderl Menhart hausung.') Und was an dem
phand abget, daz haben dy juden auf aller ander irer hab.
ActUIll feria 2-a conversionis sancti Pauli anno etc. XL Vto
(1445 január 25).
2) Sz. in den Amálern
Ortolll
Olerin 102/5d:
(1439-)
Hanns
Wolgemut
(és hozzáírva
1445-)
Hanns
Marchekerin
und bleibt
sch. dem Sundel jud reg. suo.
3) A 182. sz. reg. feljegyzéseivel
azonos.
') H. Spitalnewsidel
59d: (1444--) Mert Werel Elizabeth
uxorund bleibt sch. dem Muschen von Racenspurg
reg.
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187. Hem Hanns Deker Anna uxor und ir bayder erben
bleiben sch. dem benariten Muschen von Rakenspurg und
sein erben 2 fl auri auf teglichen schaden. Fur haubtguet
und gesuech seczen sy den juden ze phannt ir haus gelegen
auf dem Spitalnewsidel
zenachst der Hanns Pfafsteterin
hausung.f) Und was an dem phannt abget, daz haben dy
jutlen an aller arider irer hab. Acturn feria 2-a conversionis
sancti Pauli anno etc. XL Vlo (1445 január 25).
189. Hem Niclas Posinger Margareta uxor und ir erben
bleiben sch. dem benariten juden und seinén erben 3 't.l: 5
Wyenner an gesuch zu bezaln auf Martini nachstkunftig
(1445 november 11). Stet es abel' len ger , so get furbaser
darauf teglich schaden. Phant ir haus auf Spitalnewsidel
zenachst dez Sigel Vnger hausung.") Actum an montag in
vigilia purificacionis anno etc XLVlo (iH5 február 1).
318. Hem Andre Kuersner und sein erben bleiben sch.
dern Musch juden von Rakerspurg und seinon erben 6 fl
auf teglichen sohaden. Dafuer seczt er im zu phannt einen
weiugarten gelegen in Freyhaiten, als oben pey dem weingarten auch bemellt ist."] Actuman
montag vor Elizabeth
anno etc. XL VII 110 (1449 november 17).
Das hat Nacbaím."]
339. Hem Niclas Pruker und Margareta uxor blcibcn
sch. dem Muschen von Rakenspurg unu seinen érben ZWCll
guldein in gold auf leglichen gesuch. Fur haubtguet und
gesuch seczcn S\' den juden ze phandt irn weiugarten gclc-

sch.

') li. Spitalnewsidel
dem Muschen
von

uxor

a)
-

sch.

') Sz. in Fretjhaten
dem Musch juden
.h)

zsidónak

64d: (1441-)
Hanns
Rakenspurg
reg. suo.

H. Spitalnewsidel
und bleibt sch.

Valamivel
rcgestái

Decker

-

und

hleibt

64b: (1445-)
Niclas Pősinger
Margareth
dcm Muschel
von Rakcspurg
reg. 34.
52/4-b: (1447-)
von Rakcspurg

későbbi
külünben

hozzáfűzés.
is ezen

And re Kurs ner und bleibt
ut patet .in reg. suo .
Nachalm

{\ folió11

(zsidómésaáros)

jegyeztettek

,fel.

IH5
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gen in den Oberen Eisgruben.")
Acta sunt hec an montag
VOl' dern heiligen
pfingstag anno L primo 1.1451 június 7).
344. ltem Mcrt Rorer und sein erben bleiben sch. dem
Muschcn von Rakenspurg
und seinén erben 3 fl auri auf
tegleichen gesuech. Dafuer seczt cr im ze phant
seinen
weingartt in Tunnwseczen.")
Actuni an rnontag vor Georij
anno domini etc. LIl,1o (1-1;')2 április 17,)
355. Item Vrban Steyrerin bleibt sch. dem Musch von
Rakenspurg
und seinén erben 14 8 Wienner phennige del'
swafczen muns auf tcglichen gesuch. Dafuer seczt sy im den
weiugarten
ze phunt in Tunawseczen
und Hunerpuchel.Il
Actwn am montag vor Nicolai anno LIldo (1452 december 4).
Pozsomjvár,
leoi.,
Sb.
Zsidóreg.
GOb.
Ezen
foli6n
találjuk
Nachaim
zsidömészáros
két regestáját
is (1451: 335 ,>,5 1453: 358).
A k ővetk ez két foli6 G1a és 6ib üresen maradt.
ő

35,
Pozsony 1.1·1.5 február 1. Marburgi Aronnak
lekkönyv ;:sidóregistfllmríban
feljegyzett

a pozsonyi
követelése,

te,

Aran jud vall Marpurg
188. Hem Niclas .\lusgung und sein érben bleiben sch.
dern benariten Aron juden und senren erben 2 fl auri an
gesuch zu bezalen an schadon auf sand Laurenczentag
nachstkornund
(1 H5 augusztus 10). Stet es abel' lenger. so
get furbas darauf teglich gesuch. FuI' haubtguet und gesuch
S) Sz. dye Ober Eysgrub
58/6a: (1451 május 24-) Niclas Prucker
pintef Mprgareta
uxor (nem tör ölve l) - und bleibt sch, dem Muschel
von Rakenspurg
reg. sua 2 fl. (Ez a zálogba vetés törölve.)
A szőllíí
művelésével
úgy látszik
későbben,
a zsidótartozás
lerovása
után,
felhagytak,
0) Sz. Tuenasatz
Hiuierpubl
thea uxor - und bleibt sch. dem
rcrin

7)
-

2/11a:
(1450-)
Mert Rorer Dor oMuschen von Rabels pureli reg. suo.

Sz. T'uenasatz
Húnerpuhl
2/l0c el lOd: (1447-)
Vrban Steiunu bleibt sch. -dem Muschel von Rakenspurg
14 B !5 reg. sua.

264

OKLEVÉLTAR

seczen sy den juden ze phant ír haus gelegen in Sand
Míchelsgassen zenachst dez Sigrnund Klamphers hausung.')
Actum in vigilia purificacionisanno
cic. XL VIC (1445
február 1.
Pozsony,vár. levt., Sb. Zsid6reg. 41a. Jekel

zsidómészáros

regesta-

lapján.

36.
Pozsony 1445 február 28. Marburgi Zellel zsidó nejének
pozsonyi telekkönyv
zsidóregistrumában
feljegyzett
követelése.

a

190. Itern Hensel Visehamunder und sein erben bleiben
sch. der Zellel judiri und iren erben 3 fl auri an gesuch zu
bezaln auf Míchael nachstkornund
(1445 szeptember 29).
Dafur seczen sy den juden im weingarten in Norczen gclegen zenachst dern Mert Loyschel.l") Actum an suntag
oculi anno XLV10 (1445 február 28).
Pozson!lvárosi
regestalapján.

levtár,

Sb. Zsid6reg.

36a, a

hitelező

n

ő

férje

37.
Pozsony 1445 március 15. Budai Jakab és veje Muschel zsidóknak a pozsonyi telekkönyv
zsidóregistrumában
feljegyzett együttes követelése.
194. Item Michel Greslin und ir erben bleiben sch. deru
benariten Jacob juden von o fen und Muschel seinén aydm
16% fl auri auf téglich gesuch von datuni dez inschreibens.
Dafur seczen sy den juden im weiugarten in Koczseer gelegenzena~hst
fraun Margareterr des Jacob Hafner haus') H_ Sand
Muesgang

")
bleíbt

-

und

~z.in

sch.

Michelsgassen
bleibt

im Newsidei

seh: dem

Aron

16c:(E. i. a r. 'ko?) Niclas
juden dez AserI swager (1).

Nórtzen 34/4c: (1439-) Henrisel Visehamunder
der ZelleI judén 3 fl reg. XV.

-

und

265

1445-1458

.frau weingarten.') Actum an montag vor rarnis palmarum
anno ele. XLyto
Pozsonyvár.

(1445 március
levt., Sb. Zsidóreg.

15).
3b, budai

Jakab

regestalapján.

38.
Pozsony

1445 június 28. -- 1458 december 11. Ifjú Musch
Heudel zsidónak (másképen
a "hosszú" Hetuielnek )
a pozsomji telekkönyv
zsidoreqistrumában
feljegyzett
követeLései.

[uuiak

Heudel jud dez jung en Muschen

sún XXII

209 Item Seidel Klokauf und Margareta sein hausfrau
bleiben sch. mitsambt im erhen dem Hendel fuden dez jun.gen Muschen juden sűn und seinén érben 12 fl auri, zu bezaln an sohaden auf sand Mertentag nachstchomund
(1445
november 11). Stet es abel' lenger, so get fúrbas darauf
tegleich schaden, Bayde fur haubtguet und sohaden seczen
1>yden/ juden ze phand irn weiugarten gelegen im Heyligen
Prunn mitsambt den fruchten zenachst dez Jorg Praunawer
weíngarten,"] und mer seczen sy den juden ze phannt irn
weiugarten under dem J uden gelegen auch mitsambt den
fruchten zenachst dez Dresinger weingarten.") Und was an
den phannden abget, daz haben dy juden auf under irer
hab. Actum am montag VOI' Ydalrici anno etc. XL quiuto \
(1445 június 28),
296. Item Philipp Gikerel und Cristina sein hausfrau
bleihen sch. dem benanten Rendel juden 2 guldein auf teglichen schaden. Dafur seczcn sy den juden zu rech ten fur1) Sz. in Jorigergrun/ Kotseer und Gespótt 38/1c: (1439-) Michel
GrasHn und bleíbt sch. dern Jacob juden und Muschen seinern
aydem reg. 10.
la) Sz. Heylig.prun Tzlabal und Gaysweg 24/8a: ,(1445 január 11-)
Seydel Klokauf Margareta
juden dez júngen Muschen

uxor und bleiben
sch. dern Hendel
sun 12 <fl auri reg.8I1q.
2) Sz. Judel Trewffenkess Jud iosu«. (1'439-) SeidlKloekauf
und hleibt' S'eh.-deml Héndel juden des Musehen juden sun reg.
suo finald,
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phannd dy uberteurung irs weingarten, der vor verschriben
stet zu ainem jartag fur 10 fl, gelegen in Kottnern."] Acta
sunt hec an montag vor Lucie anno domini millesimo etc.
XLVIII (1448 december 9).
297. Hem Hanns Tirnahcr Margareta uxor hleiben sch.
dem berinnten Hendel juden 1 'fl: 5 auf teglichen ,gesuch.
Dafur seczen sy dern juden ze phannt irn weingarten in
Innern Kramern gelegen.4) Acta sunt hec an moníag VOl'
Lucie anno etc. XLVlIIo (1448 december 9).
311. Hem Mert Vaschang Elizabeth uxor bleiben sch.
dem henanten' Rendel juden und sein erben 7 yz fl und 43
5 ye siben schilling u fur ain guldein, .auf teglichen gesueh,
ye auf ain gulden ain yede wochen 3 5 zu gesuch. Fur
haubtguet und gesuchs'eczen
sy den juden ze phannt ir
hans gelegen auf der Wcdricz, daz sy kauft haben von dem
Erhart
Rabenczagel,
zenachst -dez Wolfgang
Mautter
hausung.") Actum an montag nach sand Margaretentag
anno etc. XLVJIIIo (1449 július 14.)
313. Item Kuencz+Wielant
und sein erben bleihen sch.
dem Hendel juden und sein érben 4 fl auri auf téglichen
scháden, Dafúr seczt er den juden ze phant im weiugarten
im Henu Johel zenachst dez Andre Zephel weingarten.")
Actum an montag nach Jacobi anno etc. XLVlIIlo (1449
július 28).
") Sz. Ral/ner
und Wúrslegel
76/3a:
(1444-)
Philipp
Gikerl
Cnistina uxor und bleibt sch. elem Hendel judern von Prespurg, (Hozzáírva.)
Acturu
(delecionis)
feria 2,a ante Elisabeth
anno etc.
XLIXo ·(1449 november
17). Sav. Sliftg. i. m. XXX/X.
86.

A regestával

együtt

közzétéve

Zschr.

4) 5=. in der Rorsetz 45/1d: (E. i. '3. r. k.) Hanns Tirnaher
Margauxor und bleibt seb. dem Hendel juden reg, suo 1 'H.
') H. Wedricz
110b: (E. i. a 1'. k.) Mert Vaschang
Elisabeth
uxor
und bleibt sch. dem Heudel juden dez Muschen juden sun 7'/2 fl
reg. suo.
U) SZ. Prieíei
und Hennjbliel
28/2b:
(1448-)
Chuncz Wieln ut
lva t h cri na uxor und bloibeu sch. demo Herrdell judeu.
reta

1445-1458
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315. Hem Michel Freydensprung
Barbara sein hausfrau
tenentur dem berranten juden und seinen erben 10 'ft
Wyenner (5 der swarczen munss auf teglichen gesuch. Dafur
seczen sy den juden ze rech ten fui-phant irn weiugarten im
Kienhartsgreben,')
und mer ainen weingarten in der Oberen
Tunawleuten
gelegen mitsambt
den frúchten.")
Actum an
montag var Augustini anno etc XLVIIllo (1449 augusztus 251.
320. Item Steff'an Trnismnr
Elisabeth sein hausf'rau
bleiben sch. dem benariten Rendel juden und seinon erben
1 gutdein jn ,golld auf teglich scheden. Dafuer seczen sy im
zu phanndtt iren weiugarten
in den Rorseczzen.P] Actum
feria secunda ante nativitafis Xpi anno etc. XLVIllIo (1<149
december 22.)
.
328. Hem Niclas Purkart
Clara uxor tenerrtur dem
benanten Rendel jud und seinert erben 10 'ft Wienner (5 der
swarczen muns zu bezaln auf sand .Jorgentag nachstkomend
(1451 április 24) ran .gesuch. Stet es aber lenger, so get furbaser darauf leglich gesuch. Dafur seczt er dern juden ze
phunnt ainen weingarten
in Tunawleutten.")
Actum an
montag var sand Michelstag in anno etc. quinquagesimo
(145U szeprember 28).
040. Hem Wenczla Peruhertel und sein érben bleiben
sch. dem benariten Randel juden del jungen Muschen juden
sún und seinen crben dreyssig guldein per 7 B (5 zu bezaln
an gesúch ·an sand Bertelmestag nachstchuuftig
(1451 augusztus 24). Stet es abel' lenger. so get furbaser darauf teg7) Sz. in 1l.!Jcnhal'tzgl'eben
50/6d: (1449-) Michel Frewdensprung
Barbara
uxor und bleibt
sch. dem Henrlel juden
des jungeu
Muschen
judert sun. reg.
S) SZ. Ober T'urunul euten 15/3b: ,(144&-) Miohel Freydensprnng
Barbara
uxor' und bleibt
sch. dem Hemlel
juderr
dez juugcn
Muschcn
juderr sun reg. suo.
0) Sz. in. der Rorsetz 45/1d: (1449 novenber
1·0--) Stephan Drasmair Elizaboth
uxor und 'hle iht sch. dem Hendel juden reg. sua
1 fl. - Ez a szőllő ugyanaz. mint amelyet a 297. sz. reg. "in Innern
Kramern"
·dülőbe helyez. Dra smair jogutóda
Tirnaher-nek.
'0) Sz ..•..Gber T'unauüeiten
l5/3b:
(E. i. a r. k.) Niclas Purkhart
Clu ra uxor. - A zálogbavetés
feljegyzése azonos a 315. sz. reg.vévn l.
Purkhart
jogutóda
Freydensprungnak.
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lieher gesúch. FuI' haubtguct und gesuch sczen si in den
juden ze phanndt im weingarten genant das Hennjohel auf
der stat Prespurg grunden, als darumb ain gedennkzedel bei
dem weiugarten ligt.") Actuni an montag VOI' Petri und
Pauli anno L primo (14-51 június 28).
Solutum'") feria 4"ia var Vdalrici anno LIlII (1454
július 3).
359. Hem Hanns Kernel' bleibt sch. dem benanton juden
und sein en erben 4 1t (5 an sohaden und gesucch auf dy vasnacht nachstchornund
(1453 február 13). Stet es abel' lenger.
so get darauf teglicher gesuech. Darfur ze pfant sein ha us
im Tunawnewsidel'")
und ain weiugarten in Knyeseczen.t")
Actum an montag Erhardi anno etc. LIIIo (1453 január 8).
371. Hem Niclas Muesgang und sein erhen bleibcn sch.
dem benarrten Heudel juden des jungen Muschen juden sun
3 fl pCT 7 B (5 auf teglichen schaden von dátum dez inschreibens. Dafur seczt er dem juden ze pfannt das haus auf der
stat Prespurg
grunden der Nonnenpewnt.P]
Actum an
montag nach Kunigundis anno LIIlIt" (1454 március 4).
372. Hem Hanns Kernel' hleibt sch. dern benariten juden
und seinen erben 10 1t Wienner (5 der swarczen munss zu
bezaln an gesuch auf sand Mertentag nachstchomund
(li54
november 11). Stet es aber lenger, so get furbaser daraut
teglicher gesuech. FuI' haubtguet und gesuech seczt er dem
[uden ze furphant sein haus am Tunawnewsidel
und den
weiugarten in Knyeseczen mitsambt den fruchten.Pj Acturu
") Sz. Priejel
und Hennjóhel
28/4d:
(1439-) Wentzlab
Pernherte1 - und bleibt sch. dem Hetidel juden dez jungen Muschen sun
ut patet reg. suo.
12) Egykorú ihozzáfűzés,
13) H. Tunawnewsidel
84d: (E. i. a r. k.) Hanns Kerner Dorothea
uxor und bleibt sch. dem Hendel juden
dez junglen Muschen
sun reg.
14) Sz. Knyesatz
71/4a: (1452-) Hanns Kerner Dorothea uxor. -A zálogba vetés feljegyzése
elmaradt.
") H. Satui Michc/sgassen
und slo(3t an dy Nonnenpewnl
Wc:
(1445-) Niclas Muesgang und bleibt sch. dem Lang Hendel
des
jung Muscheu
sun ["'eg. suo.
16)
Ide is vágnak a 359. sz. reg.-ra néző birtoklapfeljegyzések.
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an montag vm einerum
március 4).

anno

domini

etc. LIlIPo

(1454

107. Hem Larencz Múllner bleibt sch. Langen Rendel
juden 3 V2 il{ ban
schaden auf sand Jorgentag schirist
(1459 április 24). Beschéch des nit, so get fúran teglicher
schaden darauf'. Dafúr seczt er im sein haus zu fűrphand
zunachst der maut,") und ainen weingarten in Gaisweg mitsambt den frúchten.l")
Actum feria 2-a var Lucie anno
o
dominietc. LVlII (1458 december 11).
PozsoIlyvárosi
leot.,
Sb.
tartozó
fol. 62b üresen maradt.
A telekkönyv
a hitelezőnek
két
zését.?"]

birtoklapjain
regestálatlan

Zsidóreg.

62a.

ezenkivül
követelését-"]

A regestalaphoz

még

megtaláljuk
még ennek
s egy szőllő rnegszer-

17) H. Sand Micnelsqassen
bey der Nonnenpeumt
17a: (E. i. a
r. k.) Laurentz
Műlncr Ka (ther i) 11'1 uxor -- und bleibt seh. Heudel
juden des jungell Muschen
sun III palel in libro ,SUO. Acturu feria
2-a vor Lucie anno etc, L VIllo.
18) Az adós nevén vezetett in Sachsen
und Schawkan
25/2c. sz.
birtoklápon
elmaradt
a zálogba vetés feljegyzése.
19) Az egyik Sz. in der Loeken und Krantzner
lOi/2b:
(1439-)
Gilig Sohőokl cum uxore und bleiben sch. deru Hendel juden dez
jungert Muschen
juden sun 12 fl auri reg, suo ,(!). Pígnus der weingarten und ir weiugarten
im Heyligenprun
reg. suo, E feljegyzés kb.
1442. évben kelt. A másik szőllő
hirtoklapja
Heyligprun
stb. 24/~b,
de ott elmaradt
a fel jegyzés. A másikkövetelésfeljegyzés
három
szőllő birtoklapján
található,
még pedig Sz. die Huet in Panckbarten 1/2a: (1-1-49Január 13
2-a in octavis tr ium regum anno XLVlIIlo.
a zálogbavetésnek
iSj kelle)
Pernhart
Molaner
Agnes uxor und
bleibt sch. dem Heudel
des jungert
Muschen
sim nach
la ut eins
bnifs. ~ Ezt követik
1470 március
7-ikén a következö
feljegyzések:
Peter Kchűrsner
und Peter K. hat .die brief VOT dem gruntpuch
gexutgt und von dem juden erlőst. Actum 4-a vor mvocavdt LXX. Továbbá Sz.' in Sachseti und Sctunukan 25/3a: (1449 január
13, mint
előbb) Pernhart
Molaner Agnes uxor und stet dem Hermdel dez
jung Muschen
sűn nach Iaut ains 'briefs,
Végül Sz. Vingerhuet
83/2bb:
(1448-)
Pernhart
Molaner
Agnes sein hausfrau
(1449
január 13) und stet dem Hendel juden des jungert Muschen sun nach
Úlut adns bríefs. E feljegyzés
alatt: und dy brief hat der Peter
Kursner,
und man sol dem weingarten
n yernant
Iertigen an willen
des Peter Kunsner. Aotum vidimus
'(sic) 2-a vor Lucie anno Lf Il lo
(14541 december
9).
'20) Sz in den Awssern
Kramet n 44/6d: (143~k'b.
14(3) Stephan
Saridmareier
(Kb. 1463-1463
november
21) Latuuj Héndel jud (1463 novernber
21
2·a ante Kather íne) Mert Hawer Ann UXOf.

=

=
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39.
Pozsony 1445 december 13. Morvaországi
Magyarbródból
s::ármazó Musch zsidó nejének a pozsonyi telekkönyv zsidóreqistrumában
feljegyzett
követelése.
215. Item Hensel Helfelin und ir erben bleiben sch. der
Muschlin von Pred und inn erben 4 fl auri an sebaden zu
bezaln auf "and Michelstag nachstkomund
(1446 szeprember 29). Stet es abel' lenger. so get .furbas darauf teglich
schaden, Fur haubtguet und schaden seczen sy den juden
ze phannt ir hausauf
der Nonner j.mt') und au ch irn
weiugarten in Norcz gelegcn") zenachst etc. (sic). Actuni an
montag Lucie virginis anno etc. XLVl<)(1445 december 13).
Pozsony.vár. levt., Sb. 25b, hitelező

nő

férje

regestalapján.

40.
Pozsony

1446 április 4. Ifjú Leb bécsújhelyi

zsonqi telekkönyv

zsidóregistrumában

zsidónak

te/jegyzett

Jung Leb von der Neutistat

a po-

követelései.

VI.

228. Hem Erhart Purger und sein erben bleiben sch.
dem benante.f Leben juden und seinén erben 4 fl in golt
und ain halb phund (') Wyenner phen (ninge) der swarczen
munss, dy den juden zu bezaln an schadon auf sand
Michelstag
nachstkomund
(1446 szeptember 29). Stet es
abel' lenger, so get f'urbas darauf teglich gesuch. Fur haubtguet und gesuch seczen sy den juden ze phannt irn weingarten in Norczen.l.) Actum an montag VOl' rarnis palmarum
;nno etc. XLVpo (1446 április 4).

SeJ1.

1) H. Nonnenpeumi
22a: (1439-)
der' Muschin vom Predt reg.
2) Sz. in Nbrizen
34/5b: (1439-)

sch.

der

Muselrin

to) Sz.
sch.

deru

von

Pred

reg ..

Hensel

Helfel

und

pleiht

Hanns

Helfel

und

bleibt

Purger

und

bleibt

SUQ.

34/2c: (1439-)
in Nbrtzen
jungen Leben jud reg. SUQ.

Erhart

1446 ÁPR. 4
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229. Hem Jorg Pirpemer und sein erben bleiben sch.
dem benarrten Leben juden und seinén erben Y2 fl auri auf
teglichen sohaden. Dafur seczen sy den juden ze pltant iru
garten geleg-en VOI' Sand Míchelstor zenachst dem Andre
Wakahuetl."] Aclum an montag yor rarnis palmarum anno
etc. XLV po (1446 április -1).
230. Hem Ham1S Perlieb tischerin und herben bleiben
sch. deru benantell Leben juden und seinen erben 4 fl auri
und 60 5 auf teglichen schaden. Dafur seczen sy den juden
ze pl"lant iru weiugarten gelegen in die Aussern Strass mitsambt den fruchten.") Actum an montag vor rarnis palmarum anno etc. XLVI1° (1446 április 4).
Pozsonyvár. levt., Sb. Zsidóreg. 120, voltaképen brucki ifjú Isserl
regestalapjának
harmadik
folióján,
Regestalapjának
száma
Aserl
regestalapjáé.
Hitelezőnek
e három
reg. feljegyzésein
k ívül nyoma
nincs a telekkönyvben.
Kérdéses, hogy volt-e rokonságban
a pozsonyi
Leb zs,R!'óvaJ, akit 'a 22-2. sz. reg. Bécsújhelyhől
származottnak
állít.

41.
Pozsony 1446 április 4. Lázár
könyv zsidóregistrumában
Lazar

zsidónak
a pozsonyi
telekfeljegyzett követelése.
jud

232. Hem Emreich Vnger und sein erben hleiben sch.
dem benarrten Lasar juden und seinén érben 11 El Wyenner
5 der swarczen munsch (1) auf tegleich schaden. FuI' haubtguct und sohaden seczen sy den juden ze phannt irn weingarten imWolfleinsgrundt
mitsambt den fruchten.') Actum
an montag VOI' rarnis palmarum
anno etc. XLVlto (1446
április 4).
2) H. Sand
Elizabeth uxor reg.

Michelsgassen
und bleibt

110: (E. i. a 1'. k.] Jorg
Pierpemer
sch. dem júngen Leben juden anno etc.

utsupra.
3) Sz. dye Awsser Sirass 40/2d: (1439-) Hanns Perlieb tischer
und sein 'hausfram und bleibt sch. <lern jung_en Leb juden reg. SUQ.
') Sz. Wolfleinsgrunt
und Sclieibeti 23/20: (1439-)
Emreich
Vnger und 'Bleibt sch. dern La-sar juden reg.
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Pozsotuprár,
leot., Sb. lsidóreg.
Musch
vejének
regestalapján.
Lázár
találkozunk
a telekkönyvben.

20b. if~
Muschnak,
az
nev-él;vel, más, alkalomból

öreg
nem

42.
Pozsony
nejének

1446 július 11. - 1447 júníus 5. Budai Jakab zsidó
(özvegyének)
a pozsonyi telekkönyv
zsidáreqistrumában feljegyzett követelései.

240. Hem Gocz Arnolt und Anna uxor mitsambt irn erben
bleiben schuldig der Jacob judin von Ofen und irn erben 65
fl auri in dy zu bezaln an schaden 30 (fl) auf dy vasnacht
nachstkunftig
(1447 február 21.) und dy anderen sollen
[sy] wir den juden bezaln auch an schaden 35 (fl) auf dy
vasnachst schirist uber ain gancz jar (1448 február 6). Und
bayde fur haubtguet und gesuch seczen lsvl wir den juden
ze phannt irn freyn ledigen weingarten in Koczseern gelegen
ungeverlich.')
Actum an montag vor Margarete anno etc.
XLVpo (1446 július 11).
Und ob sy auf yeden obgenanten tag nit bezaleten, so
get datnach auf yede summ geltschuld tegleich gesuch.
Actum uísupra.
Daran") hat sy enphangen 30 fl auri an montag vor
Jacobi anno domini etc. XLVIImo (1447 julius 24) in preseneia VIrici [institoris 1 pelli ficis anno etc. XLVIIa.
246. Hem Stephan Leitgeb und Anna sein hausfn;u mitsambt irn erben bleiben schuldig der Jacob judin von Ofen
und irn erben 4 fl auri an schaden zu bezaln auf sand
Mertentag nachstkúnftíg
uber ain jar (1447 november 11).
') Sz. in Jorigergrun/
Kotseer und Gespó// 38/2d: (E. i. a r. k.)
Gocz Arnolt
Anna uxor und bleibt
sch. der Jacdbin
VOll
Ofen
reg. 1. A szőllő előbb Michel Feier!ag
cipész tulajdona
volt, aki
azt házával
együtt
1442. évben zálogba
vetette volt budai Jakabnak
(85. sz. reg.).
Ol Egykorú
kij-a vított elírás.

hozzáfűzés.

Az

"institoris"

szó

feljegyzés

közben
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Stet es aber lenger. so get fúrbas darauf teglich gesuch. Und
bayde fur haubíguet und gesuch seczen sy den juden ze
phant im weiugarten im Elwein gelegen mitsambt
den
fruchten."] Actum an montag var Martini anno domini etc,
XLVI'IO (1446 november 7).
266. Hem Wind Laurencz und sein érben bleiben sch.
der Jacob judin von Ofen und iren erben 6 fl auri auf
tegleichen sebaden. Dafur seczen sy dern juden zc phandt
ir haus auf der Hochstrass w~legen mit aller seiner zuegehorung, das vor dez Tunhafen
ist gewesen."] Aefum an
montag Bonifaelj anno etc. XLVIImo (1447 junius 5).
Pozsonyvár.
levt., Sb. Zsid6reg.
3b (240. és 245. sz. reg.) é, 40
(266. sz. reg ..), férjének,
budai Jakabnak
regestalapján.
Mindhárom
régestája
férje 'késedelmes
adósai
végrehajtáseval
fiigg össze.
A telekkönyv
szerkesztése
idejében
Jeckel jűdin néven puszta
háztelek tulajdonosa,')
valamint egy szőllőtulajdonosnak
hitelezőnője.")
Igen későn, 1477. évben, szerzi meg, 'hogy rövidesen
el ~S Idegenítse,
Harms
Ambser
három
szőllöjét."]

aj Sz. in Elwein
72/3d: (E. i. a r. k) Stephan Leitgeb Anna uxor.
A zálogbavetés
felj.egyzéséül
a 170. sz. reg. birtoklapfeljegyzése
szolgál. A szőllő k orábhi tulajdonosa
Hanns 'I'zwif'aler, aki azt 1444.
évben vetette zálogba' budai Jakabnak
házával
és egy másik szöllöegyütt (no. sz. reg.).
0) fl. Hochstrass
29b: (E. i.a r. k.) Wind Laurencz,
Zálogbavetés feljegyzéséül
a 183. 'sz. reg. birtoklap-feljegyzése
szolgál, amelyre
a bir-toktapon
vonás (nyíl) is utal. A ház koráhbi
tulajdonosa,
Hanns
jével

Tun'hafen,
azt az
zálogba szöllejéveí

14"~~. évben
együtt.

kétszer

(183 .. és W2.

·sz. reg.)

vetette

5) H. Sand Michelsgassen
bey der Nonnenpeumi
17a: (14391.45,3) Hem aliIlJ ódeder
Jeckl
jűdin dlent 20 () 2 huner
auf
Michaelis
zu Sand Kathreíncapeílen.
Ezt a telkel a szomszédos
szirrtén puszta ·teleklkel (16d: 1 o de des herren Thornas in dem Izehenthof und gl€!hórent) 1453. évben ~ycsítettéks
kétfelé
osztották
(az
örökbér felosztásának
tanusága
szerint). A fel jegyzés hiányosan
közzézetéve. MHJ. 1. 465.
") Sz. in Kycnhartzgrében
50/2a: (1439-)
Hanns vom Perg und bleibt sch. der Jéckl jud'in von Ofen 7 fl auri auf téglichen
sebaden a'h anno XXXVI Ilo. A szőllő további 'sorsára nézve v, Ö.
Hosehel.
Eysack zsidó veje, 76. sz. regestáját,
1) Sz.
Monumenta

Tunawleitten
Hunoariae

in der
Judaica.

IV.

Mitiern

19/7a:

(1439-)

Hanns

Amb-

18
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43.
'1416 november 7. Ifjú Jakabnak, soproni
fr,ának, a pozsonyi telekkönyv
zsidáreqistrumábon
zett követelése.

PO:::;OI11J

Lakabtié
feljegy-

249. Item Gilg Stif'ter und Thornan Püheler bleiben unverschaidenlich mibeinander sch. dem jungen Jakel juden,
der Jakel judin sun von Odenburg, 3 fl auri an sebaden
zu bezaln auf dy weinachten nachstkomund
(1446 december 25). Stet es ab er lenger. so g,et fúrbas darauf tegleich
gesuch. Und baydc fur haubtguet und gesűch seczen sy den
juden ze phant im weiugarten in der Aussern Strass zenachst
dez Hanns Sneyder weingarten.')
Acta sunt hec feria sccurida proximu ante festum sancti Martini anno XL Vl!?
(H46 november 7).
Item") an montag nach Erhardi hat der Thoman Puchlersein 'tailgeUs (chuld] den juden beczalt, Actum in anno
XLVIImo (1447 január 14).
Pozsorutcár.
leot., Sb Zsidóreg.
41.b. Soproni Jakabne
és vejei
regestalapján.
Meglehet, Jiogy azonos a 300. és 305. sz. reg-ban
megnevezett soproni' Jakabbal.

=

ser. -

(1477 szeptemhcr
12
ti-,a post mativstatis Marie) Jacob
(1477 szeptember-v-november
közt, elirás?) Hanns

von O/en. -

jiidin
Amb-

ser. (1477 november
7 = f'reitag ante Martini)
Jerorvime Kursuer
EufTemia uxor. Sz. Prieiel
und Hennjbhet
28/4c: (1453--)
Hanns
Ambser, (1477 szeptember
12, mint elöbb) Jacob jüdin von O/cn.
(1477 '~lOvem'ber 24
2-a ante Katherina)
Thoman
Pehern Anna
uxor. - es Sz. in Kestenpaunnen
93/5b: (1469-)
Han ns Ambser Magdalena uxor. (K.b. 1477-)
Jacob jtulin. (1478 szeptember
1 =
3-a post Augustini]
Jacob Eysner
Dorothea
uxor.

=

')
(und)

Sz. ill
T'homan

dell !lws.sem
Krtnuer n H/8b:
(E. i. a r. Ic) Gilg SUlla
PuchJ.er -unel
bleibt sch, elem jung Jekel der Jek lin

sun YOn Oden'burg
reg. suo, Thoman
Puchler
nevét nem törölték, s ö maradt egyedüli tulajdonos
1517. évig (elhagyott
szöllö?). A szöllö k orúbbi clzálogosítását
lsd. marburgi
Zel'lel 80. sz. regestúiában.
')

Egykorú

hozzáfűzés.
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44.
Pozsony 1447 augusztus 21. Nagyszombati
Sunda zsidónak
a pozsonyi telekkiinuo zsidóregistrumcíban
feljegyzett
kinretclése.
Surida

[ud XXIII

27:). Hem Miche] Wolf und Margareta
uxor und ir
erben bleibcn unverschaidenlich
sch. dr-ru berranten Sundel
juden und sein erben 8 fl auri auf teglcichen sebaden. Und
fur haubtguet und sebaden seczen .sy den juden ze phannt
ir h'..'luS auf der Nunnenpewnt
mit aller seiner zugohorung
zwuier gerten darun hinden gdegen, und Illet' ain weingarten in Pawrngarten
gelegen. Acturu an mont.ag vor
Bartoloruei anno Xl.Vl l":' (1447 augusztus 21).
Pozsonuvár.
lcut., Sb. Zsidár eq. 63a. Ezen a regestalapján
ez a
Initelező egyetlen
feljegyzett
regestája,
a regestalap
két folióját késöbb
igénybeveszik
passaui
.la k ab és k isma r ton i Aschel regestúi
szá mára.

-l5.
Pozsony 141,9 [ebrtiár 10. - április 21. Soproni Iakab zsidónak a pozsonyi tclckkiimtu
zsid áreqistr urnábun feljegyzett
követelései.

:wo. Hem Syrnon Sawslahcr und Margareta uxor bleibcn
sch. dem J acobcn juden von Odenburg
12 B t'J zu bezaln
auf sand Michelstag nachstkomund
(14-19 szeptemher 29).
Stet es aber lenger. so gd Iurbas darauf
teg!ich gesuch.
Dafur scczen sy in le phanndt iren weiugarten im Volredel.' )
Actum an mon tag var Valentini
anno XLVI ITI" 11449
február 10).
1) Sun da
birtoklapjára
7.{''''.

v.

swmbati

ö.

átadja

In) Sz. Smidel
Sausla her
burq.

ezt

a k övetclését

Leb

zsidónak,

az

ingatlanok

már csak Leb részére
történik
a zálogbavetés
feljegyLeb 272. sz. rcgestáját, amelyben
megnevezve
Sund·a nagytartózkodása
is (fent 247. l.).
Margareta

Vn!Jcrl
,uxor

Volr e de! und
-

und

Dnermi!

bleibt

sch.

29/8c:
der

(1445-)

Laklin

von

SymOI1
Oden-

276

OKLEVI';LTAR

305. Und (Symon Sawslaher)
b\eibt mer sch. den
benanten juden 6 B b auf teglichen schaden, Darauf seczt cr
im das vorunschriben pfant.") Actum an montag vor Georgij
anno XLVnlIo (1449 április 21).
Teubel

Pozsotujoár.
levt.,
regestái :k özött.

Sb.

Zsid6reg.

46b,

greczí

Herrdel

és

nénje

46.
Porsony 1449 március 19. Nachatm zsidónak, Aserl szolqájának a pozsonyi telekkönyv
zsidóregistrumában
feljegyzett
követelése.
303. Hem Wolfgang Netynger und Anna sein mueter
bleiben sch. dem Nachayrn juden dez Aserl juden knecht
2 fl auf teglichen gesuech, ye von ainem guldein aine
wo chen 3 (í zu gesuch. Und payde fur haubtguet und gesuch
seczen sy den juden ze phannt irn weingarten im Rorseczcn.')
Actum an montag
vor letare anno XLVIIlIo
(14·1\) március 19).
Pozsonyvár.

levt.,

Sb,

160,

Aserl

regestái

között.

47.
Pozsony 1451 március 1. - 1453 január 8. Nachalm zsidómészúrosnak
a pozsonyi telekkönyv
zsidoreqistrumában
feljegyzett követelései.
335. Item André Kursner hleibt sch. dem Nachaim
juden der juden fleischaker zwcn guldein zu bezaln an schaden auf sand Jorgentag nachstkomund
(1451 ápnilis 24).
Stet es aber lenger. so get furbas darauf teglicher gesűch.
Fur haubtguet und gesuch seCZ~TIsy den juden ze pfant
2)

Fenti

') Sz.
sein mueter

birtoklap-feljegyzések

in der
-

Rorsetz

und bleibt

45fld:
sch.

ide

is

(1448-)

Nachaim

tartoznak.
Wolfgang

juden

Neytínger

in dcs Eserl juden

Ann.i
reg.
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sein weingarten im Hiersrnan.'] Acta sunt hec an montag
Kunigundis anno etc. L primo (1451 március 1).

vor

358. Hem Niclas Wid mer tenetur dem Nachaym juden
und seinen erben 4 fl auri an gesuch hincz auf dy weinachten nachstkornunde
(145:3 december 25). Stet cs aber lenger.
so get f'urbas darauf teglicher gesueh. Dafur seczt er im den
waingarten im Hiersman.") Aetum an mon tag Erhardi anno
quinquagesimo
tercia (1453 január 8).
Pozsonyvár.
lapján.

levt.,

Sb.

Zsidúreq.

60b,

rodkersburgi

Musch

regusta-

48.
Pozsony

1451 március

zsi/lonak:

a pozsonyi

15-1475 január 30. Passaui Jakab
telekkönyv
zsidórcgistrumában
feljegyzett követelései.

Jacob jud von

Passaui

(XXIII).

336. Item Michel Payer et Katherina uxor tenentur dem
benarrten Jacob juden und seinen erben 6 fl per 7 B Wienner
Ö zu bezaln an gesueh auf dy pfing.sten nr chstkomund
(1451
június la). Stet es abel' lenger. so get furbas darauf teglicher
gesuch. Fur haubtguet und gesuch seezen sy den juden im
weiugarten in den Innern Krarnern."]
Acta sunt hec an
montag nach invocavit anno L primo (1451 március 15).
') Sz. im
bleiht sch.dem
de Rakenspurg.

Hiersman
Nachalm

56/5d:
(E. i. a r. k.) Andre Kűrsner
und
juden f'lcischaker der juderr ,in libro Musch

2) Sz. im Hiersman
56/5d: (E.~. a r. k.) Niclas Widmer item
Wddrner tenetur dem Nachairn juden 4 fl. A zálogbavetett
ingatlan ll€Yanaz, mint az elöző regesta alapján
zálogbavetett.
',) Sz. in Kuniglein
und Innern
Kramerti
47/4a: (1450-)
Michel
Pair Katarina
uxor und hleibt sch. dern Jacob juden von Passaw
dez Hosehel aiden reg. suo 6 fl. (1452 január
10 = 2-a Pauli
erernite)
Jacob jud von Passaw.
(1452 november
27 = 2-a ante
Andrej
Hanns Sohrcitel
Kathrina
uxor.
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345. Itern slacob Pavkendorfer
und sein erben bleiben
sch. dem Jacob juden von Passaw und sein érben 3 fl per
7 B 5 an ge.suech hincz auf sand Machelstag (1453 szeptember 29). Stet ·es aber lenger, so get furbas daraus (= darauf')
teglicher gesuech. Dafur seczt er den judcn sein weiugarten
im Pawmgartcn."]
Acturu an montag vor Georgij anno Lll
(1452 április 17).
Und"] sol im judenpuch 'auch ausgeschriben
werden. das
hat der jud VOl' dem gruntpuch versprochen,
also das der
Paikendorfer
var den juden frey und ledig ist (1451 július 1).
-ec Jacop
Zepphel."]
378. Item Jacob Zephel Doretha
uxor bleiben sch.
dern Jacob juden von Passaw und seirren érben 4% fl auri
zu beczalen an sohaden auf sand Mertentag in dem funf
und f~I1fczirgisten jar (1455 novemher 11). Daf'ur seczen sy
in ze 1-'andt irn weiugarten in Pawngarten
gelegen.") Actum
an montag nach Michaelis anno LIIIl40 (1454 szeptember 30).
412. Item Ambrosius von Geya bleibt sch. Jacob juden
von Passaw acht guldein in gold auf mitvassten (1461 március 19) an sohaden ze beczalen. Dafur seczzet er den weillgarten im Tierner ze pf'anndt."] Actum 2-a post Otmari anno
r.x= (1460 november 17).
/,

") Sz. Paumgarten
90/J,b: (1439-)
Jacob Paykenderfer
und
sch. dern Jacob juden von Passaw 'reg. suo. (1454 július 1)
Jucob
jud
VOI! Passtuu
den weiugarten
hal der Paukendorfcr
aufbleibt

geben dern juden,
und sol im juderipuch .:.. stb.,
mint
a reges íu
alatt ...
(Actum)
2-a ante Vdalrící
LIHIo.
3) Egykorú
hozzáfűzés,
isrnétebve
a
birtoklapon
is, íkeletje
azonos 3 h.itelező tula jdon szcr zése 'keltével.
4) Utalás a k ővct kez
tulajdonosra,
k ifejczvéu,
hogy az előd
tartozása
megszünvén,
őt sem terhelheti.
0) Sz. Paumgarten
90//,b (az előzöen idézett feljegyzések
Iol ytatása}:
(E. d. a r. k) Jacob Zephel Dororbe
uxor und vbleibt sch.
dern Jacob juden, reg. 'SlIO.
6) Sz. Tye,m;r 12/3b: (1456-)
Ambro sius von Geya - und hlc ihí
sch . Juco hcu vou Pnssuw lit patd in reg.
ő
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415.

Michel

von Passaw
seczcn
post

Pew kel Anna

zehen

guldein

sy im das
Sophie

haus

in der

LX2do

anno

uxor

auri

hlcibcnsch

auf tegkichen
Newnstat.']

(1·W2 május

. Jacob

juden

sehaden.
Acturn

Dafur
feria

2-a

li).

Satler Margaretha sein hausfrau bleiben
Passaw :H ungrisch guldein an schazu bezulen vauf den
nachstkunftigcn
sand .Jorgentag

420.

Fridreich

seh . .Jacob
tien
(1466

juden

április

24).

neben den

hof

.Jorgentag

von

Daf'űr

seczen

sy im zu pfand

.an schaden.")

Vorster

ir haus

bezalten, so sol der schad nngeen
vor Colomanni

nicht

und

sand
von da-

ob sy zu

Und

tum als hernach
steet, Acturu an freitag
domini
etc. LXVto (14()i) október
11).

anno

427. ltern Niclas von Polan oleibt sch .. Jacob judcn von
Passaw
:3 fl auri an sohaden
his auf sane! .lórgcntag
11,17\
április

24)

( 1471

február

428.

.9)

Actum

feria

2-a post

Apolonie

:111110

ele. LXXImi,

11).

ltem

Oswold

Schcf'man

bleiht

sch . Jacob

jud

VOll

Passaw
1 fl auri an sohaden
his auf dy pf'ingstcn
U471 június 2) ."0) Acturu feria 2-a post Apolonie anno etc. LXXlmo
(1471

7)

február

II.

ll).

Neuist at

104(1:

(E. i. a r. k.) Michcl Pewkel Anna uxor --

und hlcibt sch. Jacoben juden von Pus snw ut patet reg. A házal
megszerzi
kb. 1469. évben: Jacob jud von Passaui.
Elidegenül.
(1470 július 9
2-a a nte Margnretc]
Cristan Sbárczenhofcr
zimernum Margarctha
uxor.

=

M) ll. in der stat des andern
toils 148d: (1454-) Fritz Sath-r
Margareta
uxor und bleiben sch. Jacob
judea
von Passaw
1'1
'pa,t{!t reg, suo,

0) Ebben és a kővetkező
rcgcstákban
nincsenek
mcguevezve u
zálogbavetett
ingatlanok.
Miudaznnáltal
minden
esetben
hibátlanul
jegyezték
fel a zálogbavetést
az adósok
inzatlnuaá
'birtok lapjain.
{gy ebben
az esetbell
H, Ncurstot
102c:
(146ü-)
Nichis von Polan
Dorothe uxor und bleibt sch. Jacob jud von Passaw
ut patet reg,
'0)
u xor -

ll. 'Furuuoneursidrl
und bleibt ,Jacoh

81,d: (1459-) Osbalt
judcn als hinden stet.

Schcfman

Marci
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429. Hem Niclas Schefman bleibt sch. Jacobcn jud von
Passaw 4 II auri auf Michelis (1471 szeptember
29) an
schaden.P] Acturu feria 2-a post Apolonie anno etc. LXXlmo
(1171 február 11).
430. Item Swnrz Cristan bleibt sch. Jacob juderr von
Pa.ssaw 2 fl auri an sohaden bis auff dy kchunff'tigen phfings len (1471 június 2).'2) Actum feria 2-a post invocavit anno
ele. 71 (1471 február 11).
433. Item Niclas Scheffrnan blciht sch. dem Jacob judcn
von Passaw 1 fl auri und GO o an sohaden auíf allerman
vaschangtag
(1474 február 22)."3) Actum feria 2-a post novum arinum im LXXIIIlo (1474 január 3).
434. Item Cristan Liechtschirb
bleibt sch. dem Jacob
jud en von Passaw 8 fl auri an schaden auff dy phingsten
(Ui5 május 14), und mer 4 fl an schaden aufl' dy ostern
(1475 március 26).14) Actum feria secunda ante purificacionis Marie im LXXV jar (1475 január 30).
Pozsonyvár.
leut., Sb, Zsid6rey.
63a (33ő--4W.
sz. reg.) és 63/J
(427----434. sz. reg.). Az első áoli6 eredetileg
Surida-nak,
a második
k.ismertoni
Aschelnek volt szánva .
. Passau-i
Jakab a telekkönyv
birtoklapjain
még öt esetben szerepel hitelezöként
regestátauan
követelésekkel.'")
Mint tulajdonost

")

H.

Spitolneursidel

64c:

(E. i. a r. k.)

Ndclas

Schefman

Bar-

bara uxor und bleibtsch.
Jacoben
juden van Passaw
ut pa tet
in reg., és Sz. in der Vn/ern
Hoheney
und Sigleinsprun ·113í2/J:
(14701) Niclas Schefrnan Barbara
uxor und bleibt sch. Jacoben
juden von Passaw ut palet reg.
bleibt

12) H. Reicliartsqassen
67c: (E. <i. ar. k.) Swarcz Cnístan
sch. Jacob juden von Passaw ut pater in reg.
13) Ugyanazok
")

H.

Wedricz

a feljegyzések,
116d:

(1448--)

--

und

mint a 429. sz. regesta alapján.
Cristan

Líechtschit-ío

Anna

und bleibt sch. Jacoben juden von Passaw als es hinllen
reg. Actum feria 2-a ante puridicacicnis
Marie im 7'5 jar.

uxor

stet

1.) Sz. in den Awssern
Kramern
44/15a: (1461 február 9
Apolonie) Paul Grawswetter
und bleibt
sch. Jacob
juden
Passaw 5 guldein auf pfingsten 3'il11{) LXlo. H. Spitalneuisidel

=

im
die
von
64b:

281

1452 MARC. 29

négy ízben jegyzik fel egy ház és három szőllő birtoklapjain
345. és 415. sz. regestáiban,
valamint
kismartoni
Aschcl
regestájában
foglalt követelések
végrehajtása
során.P]

a 336.,
390. sz.

49.
Pozsony 1452 március 29-június
23. Leb, valamint bécsújhelyi Jakab, Maisterlein lia, zsidóknak
a pozsonyi telekkönyv zsidoreqistrumában
feljegyzett
együttes
követelései.
343. Hem Wenczla Peruhertel bleibt sch. dem benanten
Leb juden und auch dem Jacoh juden dez Maisterleins
juden sun von der Newnstat und irn erben sech~g guidein,
ye ain guldein abzeraitten per 7 B (') Wienner, auf tegleichen schaden also, das ain yede wochen auf ain guldeiu
genu 2 Wienner (') der schwarezen munss, Fur haubtguet
und gesuech sezt er den juden sein haus in der stat Prespurg zenachst dem Hanss Sneyder im gessleín.') Actum an
mitichen nach judica anno domini etc. LIIo (1452 március 29).
(I46H március 20 = f'cria 2-a 'post judica)
Gothart
SIunt Elisabet
und pleiht sch. 2 H auri dem Jacob jud \10'11 Passaw ani schaden auf Michaclis. acturu 69. - H. in der stat des ersten tails 133d:
(1453-)
Mathes Olmuntzer Agnes uxor - und Ibleibt seh. Jacob von
Passaw, den man hat miissen geben in dg torkchritui
14 tag, an schaden 1 fl auri. Actum feria 2-a post Apolonie anno LXX[mo (1471 február 11). Sz. Wotzengrunt
20/3d: (1470--) Hanns Gűttnacht ElizaUXOT

bet uxor - hleiben soh. Jacoben juden von Passaw
auf sand Laurencztag
(1473 augusztus
10). Actunu
oision is 73 (147.3 január 4). - Sz. Tunawleiten
in
(E. i. a zálogbavetésseI?)
Mathes Pllckendorffer.
-

14 B (') an gesuch
2-at post circumder Mitterti 19/1c:
(Egy odamellékelt

cédulán:)
Hem Mathes Pakendorff'er
hat wor unsser einpekand,
das
er diem Jacob juden von Passaw sch. sey worden 12 ifl, Dofyr seczt
er .n zu pha.In}t dy Tunawlcytten.
Actum an montag vor den weinachten im LXXIII jar (1473 december 20). V.
még a 2,92. lapot.
ö.

'0) Az a szőllő, amelyet passaui
tember 27-ikén .(2.a Cosmí Damiani)
során

Jakab szerzett meg 1462 szepAschel k övetelése
végrehajtása

(300. sz. reg.), Fuchsleute n 4/7d.
') H. in der stat des ersten tails 122b: (1439-)
Wentzlab Pernhertel - und bleibt sch. den beschaiden juden Leb juden und Jacob
Jud dez Maisterlein sun von der Newustat 60 fl auri (1) ut patet in
reg. Leb.
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349. Hem Wenczla Pernhertel
und sein érben bleiben
sch. dem benariten Leb juden und dem Jacob juden, des
Mnisterleins juden sun von der Neunstat
und irn erben
neunczig guldein in gold Hungrischer auf teglichen gesuech
also, das ain yede wochen auf ain guldein gen ze gesucch
zwen Wienner 5 der swarczen munss. FuI' haubtguet und
gesuech seczen si den juderr ze phannt ir hans in der stnt
Prespurg
gelegen zenachst dern Hanns Sneyder haus im
gesslein.") Acta sunt hee feria Vr!· VOl' Johannis baptiste
anno domini etc. LIldo (1452 június 23).
Pozsonuvár.

leul.,

Sb.

7.sidórcg.

50b,

Leb

regestalapjáu.

50.
Puzsony 1452 július 3. Leb és radkersburqi M uschel zsidóknak a pozsonyi telekkönyv
zsidáreqistrumában
feljegyzett
egy.iittes követelése.
:350. Hem Wenczla Peruhertel
und sein érben bleibeu
sch. dem benanterr Leb juden und auch dem Muschel juden
von Rakenspurg
in paiden juden miteinander und irn erben
sechzig phundt Wienner phennige der swarczen munss zu
bezaln an schaden auf dy weinachten nachstchunftig
(14;)2
december 25). Stet es aber (lenger] , so get fur bascr auf
jcdcs pfundt ain yede wochen drey Wienner 5 der obge1I.:nten munss, Und dafur haubtguet und gesuech seczcn si
dell juden ze pha nnt irn weingarten
genant Fnadman.')
Acta sunt hec an montag VOl' Udalrici anno etc. Ll l= (lM)2
július 3).
Solucio'") facta an montag
Pozsonyvár.

levi.

Sb.

Zsidóreg.

Galli LUdo (1452 október
50b,

Leb

16).

regestalapján.

') Erre is érvényesek a f.enti feljegyzések, a zálogba vetés összege
60-róJ 90-re lett javítva.
1) Sz. Ludel Trewffenkess
.JLld 108/3b: (143·9--) Wen tzlab Peruherlel und b:leibt soh. dem Leb judert und Mnschel juden \'0',1
Rak espurg ut patet reg. Leb jud.
::?n) Egykorú
széljegyrzet.
pedig

~83

1452 AL:G. 21

51.
Pozsony
pozsonyi

111.52 uuquszt us 21. Budai Jakab örököseinek
fl
telekkönyv
zsidóregistmmában
feliegyzett
kiiocielése.

:r>L Ich Andreas von Frana '] bechenn, das ich mit dt-s
Jacob juden V0n Ofcn erhcn nach erbcr lcut underweisung
von ains gcltbrief wegen, der da lautt bundert und dreyssiz
guldein, ainen abpruch getun hab, also, das ich noch dCIIsolben juden des Jacob juden von Of'en érben schuldig
bleif 70 fl auri, die ich den judcn an gesuech sol bczu ln
auf die pfingsten nachstchornund
(14ií3 május 20) an :tls
vcrz iehen, und solich geltbrief freyen. Tett ich des nicht.
wic sich das begeb, so $01 furbaser soliche tavding ganl1éZ
ah sein, und dv judert mogen dunn verrcr hcchomen VOll
m ir und meinen crben soliche geJtschult ganncz nach lautl
irs gcltbrids.
Und sollen auch dv haben haubtguet
und
gesuch auf meinem haus gelegen in der stat Prespurg am
platz zenachst des P.ernhart Virczker haus.") und der davon
hcchomen an mcnichleichs
irrunge ungeverlich.
Actu m ali
montag VOI' Bartolonu-i '11I110 ('Ir. LII<.Io (1-1f,2 auvusztus 21).
Pozsonuoúrosi

') Fra
.vndrá s.

11:1.

leut.,

Sb. lsid,;rerl.

g~'ak ra hhun

Fronn

=.:

4a, budai

\.

crouu.

.lakah

.\z "dús

re,,;,-,stalapjúll.

tehú 1 \. pro'l.li

'1 II. in der stat t/"s andern
II/ils 149c: (H3\J-j Andrr-ns ,'0"
Frou» .- un d bloibt sch. dcs .l.icoh judr-u "011 Ofcn cr heu lit patr-t
rl'g. suo, Adós az li húz,it l1:1fjy IHt'rt{'khon terhelte meg l' zsid,',turtoz.ivok
k ívűl is, így z:'tlogha\'f'1f'I\<' azt 144M. évben Ha mis Keusr h
bécsi

polgárnak

2íM .fl 1;0 hécsi

O

összeg,

ugyanakkor

Farkas

Lászl»

budai
(?) kereskedőnek
nem számjeIzeIt
összeg,
Wolfgang
Raneis
pozsonyi
polgárnak
1449. í-vhcn 460 forint összeg s ugyanannak
14;)0
évbcn HO .forint összeg, Pozsony
város .ának 1450. év után nem számjelv.-tt
összeg.
1453. évben Fe1földi
(Fc!fewldig)
Jakab
székesfehér"úri kereskedőnek
100 aranvf'orrnt
összeg és Biró Farkas
komáromi
udva rbírónak
(Gen gel Wira
horrichter
zu Gomarcn ] 1454. évben
í;) aranyforint
összeg
hizfosításául.
1454.
évben
összeomlott
a dó s
gazdasága.
meu, akire
kifizettc

az

A házat
Hainrcich
Kornruesz
bécsújhclvi
cedálta
Hanns Kensch az ő követelúsét
vés
akkor

még: ki

nem

cgycnlített

polgár
szerezte
aki ugyanakkor

házf erhek et is.

284

OKLEVÉLTAR
\

52.
Pozsony 1453 január 8-1457 december 5. Mórkel (Merhel )
zsidónak,
soproni Jakabné fiának, a pozsonyi telekkönyv
zsidóregistrumában
feljegyzett kéoetetései.
357. Hem Leonhart
Galiczer und sein erben bleiben
sch. dem Mőrkel juden der Jacklin sun von Odenburg und
seirren érben auf leglichen gesuch sider weinachten im zway
und funfzigisten
jar (1452 december 25).') Darumb seczt
er im das haus auf dem Tunuwnewsidel."]
Acturu an mOI\tag Erhardi anno Ll l I" (145;~ január 8).
399. Item Hanns Hafncr und sein érben blciben sch.
Mérhel juden 61f:] fl auri auf teglichen
gesuch. Darutub
seczt er im sein haus auf Spitalnewsidel
zu pf'annt."] Actum 2-a ante Lucie anno LVII mo (1457 december 5).
Pozsonyvár.

levt.,

Sb.

4.1a,

soproni

Jakabné

regestalapján.

Pozsony 1453 majus 28. Jakabne vagy Tesskibe zsidónőnek
a pozsonyi t.e1ekkönyv zsidóregisfrumában
feljegyzett
köoet clése.
362. Hem Benedict Hunger tenctnr
der Jaclin ader
Tesslabe [Hungerin]:") judin und im erben 2 fl auri auf
teglichen gesúch. Zu pfant im weingarten gelegen im Gcrel
') A regestaban

ki nem

tett összeg {) fl auri,

mint

amely

összeg

szerepel 30z adósok elődjei, Gross Peter és Agnes, 1449. évi 3()4. sz.
regestájában,
aminthogy
e reg. zálogbavetési
feljegyzését
átvették a
fenti

reg. feljegyzésenél

is.

thea
roni

') H. Tunawncwsidel
83a: .(E. i. ar. k.) Lconhart
Galiczer Dorouxor. - A zálogbavetés
feljegyzéséül
szolgál a 3I()4. sz. reg. (sopJakabné
1449) bírtoklapos
feljegyzése,

uxor

3)
-

H. Spitalnewsidel
57b:
(1445-)
Hanns
u-nd bleibt sch. Merhlein juden reg. Jekel

la) Elírás

és

a regesta

feljegyzése

közben

Hainer
Kunigund
judin XVlmo folio.

törölve.

285

1453-1468

registro C bey der Olerin.") Actum an montag
nelle anno etc. LIIIo.
Pozsomjvár.

leut.,

Sb.

2.1a, budweisi

Isserl

vor Petro-

regestaívén.")

54.
Pozsony 1453 június 4·-1468 május 18. Bécsúihelui
Jakab
zsidónak, Maisterl fiának, budai Jakab vejének s pozsotuti
lakosnak, a pozsonyi
telekkönyv
zsidóregistrumába~
feljegyzett követelései.
364. Hem Mathes Hewsler und sein erben bleiben sch.
dem Jacob juden des Maisterel juden sim von der Neunstat
und sein erben 22 fl per 7 B ö auf teglichen gesuch. Und
bayde fur haubtguet und gesuech seczen sy den juden ze
rech tenn furphant im weiugarten in Katzenjegern mitsambt
den fruchten.') Actum an montag nach Erasmi anno et-.
LI n- (1453 június 4).
368. Hem Wenczla Peruhertel und sein erben bleiben
sch. dem Jacob juden des Maisterl juden sun von der Newnstat und sein erben, yecz wonund zu Prespurg, dreyssig
guldein in golt zu bezaln an schaden und gesuech auf dy
vasnacht nachstchomund
(1454 március 5). Stet es aber
lenger, so get furbaser darauf teglicher gesuech ain yede
2) Sz.
dűk Hunger

patrui

rsui

3)
zsidönö

im

Mulslag

Vmbeschaiden
T'urnl l00/7c:
(1451-)
Beneund bleibt sch. der Tes.!abe judin reg.

Katenina uxor
VlL~Io.

Akinek
unokahuga
'volt; v. Ö. az' előbbi jegyzetel:
IS'seT! a
nagybáty ja (patruus) . A 169d sz. zsidóutcai
ház birtok-

lapja szerint felesége volt Wolffel
zsidónak,
akinek regestái következnek az
regestái után, s akinek végrehajtatta
egyik követelését
(v. ö.
ö

a 290. Iap 1. jegyzetét).
Valószínű,
hogy azonos
bár annak
regestáját
más regestalapra
jegyezték
1) Sz.

in

Kattzenjegern

1031ld:

(E. i. a r. k.)

'Wolffel
fel.
Mathes

zsidónővel,
Heusler

-

und bleiht sch. dem Jacob judert
!Jon Ofen dez Maisterl sun (1) reg.
suo.(Feltébl,enül
elírásl]
(1455 február
10
2-a Scolastice)
Jacob
jud des Maisterl juden sono (14M október
27
2-a ante Omnium
Sanctorum)
Harms Hot pinler
Maret uxor.

=

=

~8o
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WO chen

auf yeden guldein 2 Wienner Elder swarczen -rnunss.
Fm haubtguet und gesuech seczen sy den juden dy ubertcnrung irs hans gelegen in der stat Prespurg zenachst dem
Hanns Sneyder im Gesslein,"] was das ist nach solicher
schuld, so VOI' denn juden von der Newnstat genant Jacob
Pawer und Muschel von Herczogenburg
datauf verschriben
stet bey dez Leb juden schultregister
verschriben. 3) Ada
sunt hec an 1110Jltag Ernerici anno etc. LIIlcio (1453 novemJ)er 5).
413. Hem Fridreich Satler und Margreth uxor bleiben
schuldig Jacoben juden aus der Newnstat 31 fl auri auf
leglichen schaden. Dafűr seczen sy im ir haus zu píandt.")
Actum 2-a feria post Lucie anno etc. LX primo (1461 de
cernber 14).
417. Hem Stephan Schrelner bleibt sch. Jacohcn juden
des Jacob juden von Ofen [sun] 5) aiden 37 fl auri seit
s~1I1d Merteníag vergangen im LXIII jar (1468 november
ll), item rner bleibt er im 13 fl auri, als miteinander
auf
tcglichen schaden.")
Acturu an phincztag
VOI' phingsten
anno etc. LXIIIlIO (1464 május 17).
") H. in der st at des ersten tails 122b: (1439-)
Wentzla Pernhertel und hlci.hl .mer sch . auf daz ha us dern Jacob jud des Maysterlein jud sun 1'011 der Newnsta t 30 fl ut patet reg. seiner swiger.-(Actum 2-a ante Martini
anno LX2uo
1462 novemher
8.): Varkas
jud von Ofen '(et) Jacob jud von der Neumstut,
(Kb. 1462 vége _.1 -Hl3 eleje)
Katherina
Pernhertlin
(adós özvegye).
(1463 Iebruú r
tol =-...••.ill die Valcntini)
Lassla St réudl. Erre a házra vonatkozik
a
ti,\. sz. okdcvól /(l,stl. .í'cn l 85-Illi.
old.).
A "domi,,,,,
rcl icta oonrlam

=

l'l'rnharcli"
nem más, mint Pernhertel
") V. Ö. e két hitelezőnek
1453

Vencel özvegye.
november
ő-én

j'/'gestúját
a 289. lapori.
') H. in der stat des andern
tails H8d:
(1454-)
\lnrg,nreb:l u.x t- - - und ble ibt sch. Jacob judert au s der
pn c! in reg.
') Elírás,
<feljegJYzPS k özben tőrőlve.
ö

kelt

367.

sz.

Fritz
Sattcr
Newn stat lit

í

") A reg.-ball
meg nem említett
zálogt:írgy
H. in der stat des
.uulcrn
t ails 158a: (14til-)
Steffan
Schrelner
Krist ina uxor und
h!ciht sch. Jncob jurle n ries Jacob von Ofen uide n ut 'patet in reg.
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421. Hem (Anna filia Laurencij Vierczker) 7) bleibt sch.
Jeklein juden von der Newnstat 14 guldein auri an schaden uncz auf vasnacht (1466 február 16), hinnach
get
schaden darauf',
Dafűr steet der ZIawater weingarten.")
Actum 2-a Scolastice virginis anno LXVI (1466 február 10i.
-124. Hem und oeleibt sch. Andre und Jacob Meyndel
und Katerina ir mueter dem Jacob juden van der Neustat
80 fl auri an schaden auff den nagstkűnff'tigen sand Mer
tenstag (1468 november 11) dy helfft zue pezallen, und
dc under helfl't auff mitvasten darnochkuníftig
(1469 március 8) zue pezalen. Stund. es aber lenger. so ging sohaden
darauff. Dofuer seczen sew alle drew dern Jacob juden
zue phandt das hans gelegen in der stat Prespurkh") und.
zwen weingarten auch auff der stat geplett genandt der
Marcz'") und der arider der Zhehettner.")
Actum am milichen noch. Pangracijtag anno etc. LXVIII (1468 május 18).
seins sureber.
Act Hm nach qeschafit des rats in die Aff're anno
dornini LXVI (1466 augusztus
7, v. Ö. Knauz.
Kortan
132.): Jacob
jud von der Newnstat.
(1468 december 14
feria 4-a post Luciei
Jor ig Winperger
Fronikn uxor.
7) Abirtoklapról
be.iktatva.

=

8) Sz. Heylig'prun
Tz/abat
und Gaysweg
24/4c:
(1463-)
An na
filia Vierczger - und bleibt sch. Jek lein juden \11011 der Newnstat
ut
patet reg. - ,(1466 április 21:) Hem und bJeibt demselben
.Iek lein
mer 7 .fil auf sohaden. AütuJ11' 2-a ante Georj 66.
9) H. in der stat des ersten tai/s 137d: (E. Ii.a r. k.) Audre und
Jacob Meyn del geprueder
und' sind sch. Jacoberr juden von der
Neustat noch JauLL des judcnreglister.
(1469 március
20:) Hanns
Weren hér Elisabeth uxo r und bleibt sch. Jacoberr juderr van der
Ncwn stat 40 fl, 20 zu beza llcn ml sohaden auű phingsten
(1469 május 21), und dy lesten 20 fl auf Johannis
haptiste
(1469 június 24).
Actunu feria 2.-a post judica anno etc. 69 ja!'.
'0) Sz. in Nórtzen
34/1d: (E. i. a r. k.) An dre [und] Jacob Meydel
geprueder
und send sch. Jaoob juderr von der Neustat noch lautt
der juden reg. (1469 március 20): und blei.bt soh. dem Jacob judcn
von der Neustatt 8 fl auri zu bezallen an sohaden auf Merttag
novernber
11) mitsampt
de.m Zhehettncr
weiugarten
anno 69.
ll)
1467-)
Jacoben

(1469

Sz.
Oberwurlzenpach
Stampher
T'zehentner
t06/5b:
(Kb.
Hamis Meindel Katerina
uxor ir leibgeding und ist sch.
jud von der Ncustatt
mitsambt
iren SUl1 Andre und Jacob
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Pozsong.vár.
levt., Sb. Zsidéreq.
4a (budai Jakab regestalapján) .
A küdönbözöképen
megnevezett
hitelező
személyazonosságát
apósa
regestalapjára
való beosztásán
k ívűl a zsidóutca telekkönyvi
birtoklapjai ,(16&1 és 168b) is i8azo.lják,
amelyeknél
.rogva 1458. évben
Maisterl fia Jakab nevére írták budai Jakab (kettős] ,házát. Regestált
követelésein
kívűl még nyolc k övetelését jegyezték fel a telekkönyv
különbözö
birtoklapjaéra.P]
Háromszor
szerzett ingatlant,
még pedig
a 364.,
során.P)

368.

és

417. sz.

reg.-ban

foglalt

követelések

végrehajtása

Meyndel
noch
lautt
der judenregister.
Acturu 4-a post
Paugrucij 68 (1468 május 18). (1469 március 20:) und bleíbt seh. Jacoh
juden von der Neunstat alls 'Yor stet pey dem Marcz weingarten.
Acturu 1'469.
12) Sz. Judel Trewffenkess
Jud 108/3e: (1455 február 10 = 2-a
ante Scolastice) Reich Thoman Crrstina uxor und bleibt sch. de.n
Jacob des Maisterl juden sun nach lau It ains bríeff. Sz. in der
Obern Hachney
die Latujetüail
und Messrer
109/3a: (1466 április 21)
Jenűsch
von Rechnicz Barbara
uxor und bleíben sch. Hannsen
Schuzzen
Margareterr
seiner swiger und Barbaren
ir tochter
76 fl
auri. Daraus gepúrn an sohaden uncz auf sand Mertentag (1466 november 11) Jeklein judert von der Newnstat 31 fl. Stunden sy aber lenger, so Il'ieng darauf gesuch. Actúrn 2-a ante Georg 66. (14Q6 szepteruber 6:) Hem an den 76 fJ hat Harms Schus enphangen 32 fl. Actuni
sabbato post Egridj 66. - H. in der slal des andern lails 153c: (H67
október 30) Wa-lent Vnger Warbara
uxor und bleibt seh. Jacoben
juden vonn der Newnstat
15 fl auri auf teglichen schaden,
das ist
dy wochen 3 b von jedern guldein, Acturn feria sexta ante Omnium
Sanctorum
anno etc. LXV Ilo. H. Newnstat
95'b: (1464-)
Gilig
Ludweig Magdalena uxor und bleibt sch. dem Jacob jud von der
Newnstat auf daz halb haus Gilgen Ludweig.s 12 fl auri an sohaden
a uf den nagstkunftig
vaschang.
Stuend es aber lenger an, so gel
tegleicher sohaden darautf. Actum feria 2-a ante Elizabet ~a.tl'no etc.
LXVII (1467 november
16). H. in der stat des andern lails 165d:
(1453-)
Harms Kochaim Margareta
uxor und bleiben sch. dem
Jacob juden au-ss der Newnstat 44, fl an sohaden auf Mariini nagstkunftig (IM8 november
11). Stuend es lenger an, .so get es autf le:;lichen sch ad en. Actum am Jreitag nach Barbholornei sub anno domini
etc. sexagesimu
octave
(1468 augusztus
26). H. Newslal
100c:
(1467-)
Paul Wolfstaler Katherina
uxor - item und bleibt sch. dcm
Jacob juden van der Newnslalt
nach mhalt des judenpuchs.
Actum
feria 2-a post oculi anno 72 (1472 március 2). A hátralévő
hármat

lsd. a 421. és 424. sz. regestákhoz
13) V. ö. még a 42,4. sz. regesta

137d. sz. ház kényszereladása

tűnik

ki.

irt jegyzetckben.
első jeg.yzetét,

amelyből

a
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55.
Pozsony
Muschel

1453 november 5. Pawer Jakab és herzogenburgi
bécsújhelyi zsidóknak a pozsonyi telekkönyv
zsidóreqistrutnában
feljegyzett
együttes követelése.

367. Item Wenczla Pernhertel und sein érben bleiben
sch. dem Jacob juden genant Pawer von der Newnstat und
Muschel juden von Herczogenburg
paid gesessen in der
Newnstat und irn erben hundert und dreyssig 7'uldein in
gold zu hezain an schadon auf dy vassnacht nachstkomund
im LIlII jar (1454 március 5) und an allen gesuch. Stet dy
geItschuld aber lenger. so get furbaser darauf
teglicher
gesuch ain yede wochen auf yeden gulden zwen Wienner
() der swarczen munss. Fur haubtguet und gesuch seczen
sy den juden ir haus gdegen in der stat Prespurg zenachst
dem Hanns Sneyder im Gesslein.') Acta sunt hec feria secunda festi sancti Emerici anno domini etc. LIIIcio.
ben

Pozsony vár. levt., Sb. Zsid6reg.
51a
üresen maradt
harmadik
f'olió ján).

(Leb regestalapjának

külön-

5G.
Pozsony
pozsonyi

1454 január
telekkönyv

28-május
27. Wolffel
zsidónak cr
zsidóregistrumában
feljegyzett
köuetelései.
Wolffel

jud

370. Item Peter Esse] und Anna sein hausfrau pleiben
sch. dern Wolffel juden und seinén érben 1 <fl:() auf téglichen gesuech. Dafur seczen sy czu phant yer haus ge1) H. in der stat des ersten tails 122b: (1439--) Wentzlab Pernhertel und hleibt sch. dem Jacob Pa wer juden und Muschel juden
von Herczogburg
paid wortund in der Newnstat
130 fl ut patet reg.
Leb ju·d. Ugyanazon
a napon adós zálogba veti ugyanazt a 'házat
bécsújhelyi
Jakab
Maisterl
fia zsidónak
is 30 aranyforint
tartozás
bizt osításául
(368. sz. reg.).
1462. évben rníndkét
követelést
végrehajtják,
v. Ö. az idézett regesta jegyzetét
(286. 1. 2. j.).
Monumenta

Hungariae

Judaica.

IV.

19
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Acturu an montag noch COI1etc. LIIIIo (1454 jadomini

legeli auf der Slutergasscn.')
versionis saneli Pauli anno
nuár
28).

374. Hem Hennsel Rinold und s.ein hausfrau tenerttur
dem Wolfel juden und seinen erben 11 B 5 an schaden
auf sand Merten nachstchomunden
(1454 november
ll).
Pignus ir weiugarten
in der Vnderen Poshait.") ACt1ll11an
montag var Petronelle anno LIIIIto (1454 május 27).
Pozsotujoár.
leut., Sb. Zsid6reg.
28a, budweisi
Isserl regestalapjának
'harmadik
f'olióján, amelyen
e ikét regestán
kívül mé~ Jaclin
vagy Tesslabe
zsidónő
352. sz. regestáját
jegyezték
fej, azét a zsidónöét, aki Wolfel
k övetelésének,
végrehajtása
során
került
a 37Q. sz.
regestával
zálogbavetett
ház birtokába.
Ugyanazt
a zsidónőt
tünteti
fel Wolffel
helyett
h itelezők éut a 374. sz. reg. .birtokdapos
zálogbavetése. V. ö. még, a 285. 1. 3. jegyzetét.
Wolffel
ezenkívül
ismeretlen
okból került
1459. évben tulajdonosként
egy kűlvárosi
ház birtokla pjára.")

57.
Pozsony 14·54március 11-1458 július 10. Kismartoni Aselrel
zsidónak a pozsonyi
telekkönyv
zsidoreqístrnmábcm
feljegyzett követelései.
Aschel

von der Eijsnenstoi

373. Hem Hanns Fleischaker
Margareta uxor tenerrtur
elem benariten (juden) und seirren erben 1 <g: 5 auf teglei'l_fl.
und bleibt
február
8
(Ugyanazon
(1470. évi

Slutterqosseti
6c: (E. i. a 1'. k.) Peter Essel Anna uxo r sch. dem Wolffel juden ut patet in reg. suo lXo, (1·j(i2
= 2~'l post Dor obhe anno LX2do) Teschlawe
[uditi.
napon
elidegen ítve.) Hanns
Grünpek
Kathrey
uxor. zálogbavetését
lsd. Toblan
zsidónál.)

O) SZ. in der Vnl/ern
gareta

uxor
')

-

tenetur

H. Sl ut terqcssen

Posluujt

der

Tesslobe

7d:

=

55/7b:

(1450--)

[u din

(1'457·-1459)

uxor, (145\J március
12
2-a
június
8 = 2-a post corporis
Xpi
Azután
ismét k ercsztény
házaspár.

post
3'11110

11 fl

5

Ha nns

Han ns. Rinolt

Mar-

reg. suo.
Singer

Do ro thea

judica
LVIILIno 1461
LX primo:)
Wolfl
jud. -
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chen gesuech. Dafucr seczen sy den juderr ze pfannt irn
weiugarten in Tunawseczen unenkolten
des gruntpuchs.']
Acturn an mon tag vor Gr (egorij) anno LIlIIlo (1454 március lll.
376. Hem 'Wolfgang Tod und Margareta sein hausf'rau
bleiben sch. dem Aschel juden und seinen erben 11 fl auri
auf teglichen gesuech. Daf'ur seczen sy den juden ze fuerpfanndt irn weingarten
in Tunawseczen
mitsambt
den
fruc!lten unenkolczten
(sic) dez grunls gerechtichait"]
und
stet auf teglichen schaden. Acturu un montag vor Jacobi
anno LIIIpo (1454 július 22).
3i7. Hem Wolfgang Tod und Margareta sein hausfr au
hleiben sch. dem Aschel juden und seinen crben 3 't1: ~
\Vienner der swarczcn m unss zu zaln halben tail auf mittvasten (14;)5 március
12) und den andern hulben tail auf
sund Jorgentag
nacheinander
nachstkomund
(1455 április
24). Darf'ur seczen sy den juden ze furphanndt
irn weingartcn in Tunawseczen
mitsarnbt den fruchten.") Acturn an
ll10ntag VOI' Jacobi anno LIfIJI" (1454 július 22).
386. Hem Ludweig Medlinger und Agnes uxor tenentur
dern Aschel juden und scinen erben 14 B Wienner ~ der
1) Sz. Tu c nasat : Húnerpuhl
2/7n: (1452-)
Hanns
Fleischaker
Margareta
uxor und blcibt sch. Aschel dem juden ut patet reg.
SilO.
A •.grun tpuch"
említése
a szöllőt
ter-helő évi örökhérre
utal:
ain halb satz die-nt ain grozz der stat auf Mkhaelis.
A szöllödülő új ültetés
volt (Tunausatz
ültetés a Duna 'partján)
és egész
és fél parceHákra
oszlott,
amelyeket
halb satz és satz-nak
neveztek.
Egész parcella
után évi 2 garas .(= 14~), fél után évi 1 garas (= 7 6)
volt az ör őkbér, amely a városnak,
mint a városi k őzerdő [allmerid]
gondozójának
járt, amely erdőből
irtották
az új ültetéseket.
'_3) Sz, Tuenosotz
Húnerpuhl
2/5b: (E. i. a r. k.) Margareta
dez
Kurcz Michel tuchtcr
und ist irs mans WoLfgang Tod morgengab
nach statrechten
und bleiben miteinander
sch. dem Aschel juden
[ll fl auri] reg. suo. A zár jeles összeg mellé aktatva, a 377. sz.
reg. követelésének
megfelelve.
,,3 'í{ ~". A szöjlő örökbére
(dez grunts
gerechtichait):
ain satz dient
V. Ö. az előbbi jegyzetet.

zwen

grozz

der

stat

auf

Michaelis,

19"

-
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swarczen munss auf teglichen gesuch. Haubtguet und gesuch haben dy juden zu dern benanten Ludweig, und ze
pfant in gesaczt ir haus auf der Hochstrass."] Actum an
montag noch Margarete anno LVto (1455 július 14).
390. Hem Symon Kramer und Margret sein haustrau
bleiben sch. dem Aschel juden 10 B (5 auff sand Jorgentag
(1457 április 24) an schaden."] Actum an montag vor pur ificacionis Marie anno etc. LVJIo (1457 január 31).
405. Hem Mert Vnbeschaiden Margret uxor bleiben
sch. dem Eschl juden 5 'li 3 B auf sand Michelstag schieristkunfftig (1458 szeptember 29) an gesüch. Darumb seezen sy im den weingarten in Festen.") Actum 2-a ante
Margarete anno LVIIlvo (1458 július 10).
Pozsonyvár.
leot., Sb. Zsidóreg. 6,~b, Sunda regestalapjának
második rfolióján.
A telekkönyv
birtoklapjain
még ezcnklviiltöbbször
találjuk
Aschel nevét ;részben nem regestált követelései
feljegyzése kapcsán,"]
4) H. Hochslrass ,14b: (E. i. a r. k.) Ludweig
Medhnger
Agnes
uxor und bleíbt sch. dern Aschel juden 14 ll, daruruh
stet den
juden das haus.
0)
Sz. Fuchsleiten
4/7d:. (14'49---) Symon Kramer Margeth uxor
- un-d. beleibt sch. dern Aschel jud ut patet in reg. - Ezt a szöllöt
szerzi meg 1462 szeprember 27-i.kén Jacob jud von Passaw, v. Ő. fent
a 281. lap Ul. jegyzetét.
6) Sz. Nonnenpewnt
(a 32. sz. "Festen"
dülö
szomszédságában)
91/3b: (E.iar.k.)
Mert Vnoeschaíden
Maret uxor und bleibt sch.
Aschlein juden von der Eysnenstat
ut patet ,in reg. - Már"a következő évben megszerzi a szőblőt Stephan Reneis Dorothea
uxor házaspár, a következö
zálogbavetési
feljegyzés
kapcsán:
und bleíbt sch.
dem Eschlein
juden
12 rA an sohaden
hal.ben tail auf weinachten
(14&9 december 26) und halben ta:iJ. auf mitvasten
(1460 március
19)
nacheínander kunftig, Actuni 2-a ante Arn.brosij LVIIII (14059 április 2).
Kétségtelen,
hogy ekkor
eladta a szőllőt
követelése
pedig

a zsidő hitelező
megszerezte
és egyben
végrehajtása
során,
a vevők
tartozása

(két fizetési részleti ) vételárhátralék
7) H. Hochstrass
33b: (Klb. 14f>&--) Barbara Jórgen Pairn witib.
(1457 november
14:) Ascihl jud und die frau Barbara hat die
wal zwischen hin und weinachten
(14&7 december
25) an .gesuch,
daz sy das haus umb die 8 'll: (5 manus 60 (5 hin ze geben teurer,
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részben ingatlantulajdon
zésekböl
kővetkeztethetjük,
ben állt passaui
Jakah

megszerzése
alkalmával.")
Ezekből a feJjegyhogy
(rokomi?
üzleti?)
összeköttetésés Tobián
zsidökkal.t)
ö

58.
Pozsony 1454 július 1. Leser zsidónak a pozsonyi
telekkönyv zsidáreqistru mában feljegyzett
köo/telése.
Leser jud
375. Hem Oswalt Fidler und sein hausfrau Katherina
bleiben sch. dem benanten Leser jud und sein érben vier
pfundt Wienner phenige der swarczen munss auf teglichen
gesuch. Und dafur payde haubtguet und gesuech seczen si
den juden ze furpfandt ir haus gelegen auf der Gaisgassen
dann umb die bemeJten
sum, macht hat. Geschech aber des nit, so
gehort dem juden hinf'ür das haus frei und ledíg. Actum 2-a post
Martinj anno
feljegyzésnek

etc. LVJ;Imo. - Ennek a kissé homályosan
fogalmazott
az értelme,
hogy Pairné
1457 karácsonyáig
másnak

drágMJban adJhatta
áJH, természetesen
tése

mellett ; azután

el a házat annak dacára, hogy az már A.scM nevén
a fentírt tar to zási összegnek
II vételárbóli
törleszazonban

a hitelező tulajdonában
(1449-)
Veit Gschiessler

a ház

a tartozáss

maradt.
Elena uxor.

Sz.
-

összeg fejéhen

végleg

in Kyenhartzgreben
50;3c:
(Kb. 1459. évtben) und bíeíbt

sch. dem Asohel juderr l ifl auf pfrngsten. - H. Neuist at 97c: (1459-)
Thoman
Irher Elena uxor - und hleibt sch. dem Aschell juden von
der Eysnenstat
26 fl auf dy nagstkomunden
weinachten
(14-61 december 25) an sohaden.
Stűnd es aber Jennger, so asi es auf teglichen
gesuech. Actum 2-a feria post diem palmarum
anno etc. LXI (14tH
március 300). \T. ö. még II 4.05. sz. reg. jegyzetét,
valamint
tovább
a 296. lap la. jegyzetében
közölt átvételét Tobian egy követelésének.
ü

8) Sz. T'uenasatz
Hűnerpubl
2/4a: (1452-)
'Niclas Fritsch.
(1453 május 28
2-a VIOr Petronelle)
Aschel jud und sein erben. -(1454 május 20 = 2-a vor Vrbaní) Niclas von Polan Anna uxor. Sz. Heyligprun
Tzlabat
und Gaysweg
24/7a:
(1439---) Jacob Lanndman. (1454 november
18= 2·a ante Elizabeth:)
Aschel
jud. -(Kb. 1465--) Hanns Wienner.
V. Ö. még az előző jegyzetben
idézett k övetelésátvételt
és II Hochstrass
33.b sz. háznak ott kőzőlt megszerzését is.

=

9) V. Ö. a 390. sz. reg. jegyzetér
k ővetelésének
átvételér ől}.

és az előző

jegyzetel

(Tobian
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zenachst der Jacob
anno LIIIPO!)
Pozsonyvrír.
mcszáros
szúmárn
került tű'bb reg.).
ként regestúlatlan

Drexlin.']

feria 2-a var Udalrici

Actúrn

lcvt., 5b. Zsidúrcg.
nyitott
regestalap
Ezenkívül
Leser
kövctclésscl."]

42b (az
negyedik
még

egy

egykori
Ioliója,

Izben

Jekel
zsidóamelyre
nem

.szorcpel

h itclez

ő-

59.
Pozsony 1455 január '20. Juda mesiernek és neje Scliondelnek, a pozsonyi telekkönyv
zsidáreqistrumúban
tel.iegyzeU
kooetelése.
Juda maistet
380. Hem Hanns Hafncr und Kunigund sem hausfr.ru
bleiben sch. mitsambt iru crben dem Juda maisler und
Schoridel seiner hausfraun auch im erben vier gulden und
ncun schilling Wienner phennige an gesuch hincz auf dy
pflngsten nachstkomund
(1455 május 25). Stet es aber lenger, so get furbaser darauf teglichcr gesuch. Fur hauhtg uct
und gesűch seczen sy den juden zu pfanndt ir haus gelcgt'll
auf dein
Spitalnewsidel
mit aller seiner
zuezchoruuu.")
Acturu an montag vor Vincent] anno etc. L quin to.
Poz sotunrár,
levI., SI>. lsidóreg.
280, "hosszú"
Isserl
jána k különben
üresen maradt
'harmadik
d"olióján.
A .hitelezö
házaspár
nevével
ezenkívül
tatálkozunk

regestalapmég

c)..y

"üllő
'hrirtoklapján,
amelynek
feljegyzései
szcnin t nyilvánvalóan
zsidókönyvbc
írt k övetclés
vl'g:rchajtása
során szerczte ;ncg a szőllőt."

II

') H. Goieqosscn
:11': (E. i. ar ..k.] Oswald
Fullcr
Knl hcr ina u xnr
und It.-~ibt sch. <lern Lcser jutlen reg. suo. - A tnlajdonosok
múr
141)5 december
I-ún a dnnk túl házuk on.
') Ezt a re~.-át
sz óról-szórn
kétszer
egymásután
jegyezték fel
i,bizony{\ra
tévedésből}.

''] Sz. in der

Vnttem

Posluuit 55/2d. 3a: (E. i. a zálogbavetés-

srl] Hanns. Mai r Agnes uxor und hleibt sch. dem
Le scr ju dcn
2 'li: at·,f .1egIichen gesuch. Dafur seczt er im beti) d tail '.\"cingEl!"te:1.
.\,111111 LVIII feria 2-a post oculi (lo/.i8 március 6).
,,,) fl. Spi/Cllllcwsirlel
.r;7b: (1445-)
Hans Haf'ner Kunigund
uxor
und
Z,)

hlciot sch. dem Juda maisler reg. suo.
S:. in der I'nllcf"
Hohenen
und
Sig:einsprun

113/4b:

(KIJ.

1455 H:BR.
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so.
1455 február

Pozsony
zsonyi

telekkönyv

17. Leb

382. Hem Jorg Polfiuger
Yoseph des Leben juden
Dafur

gehorung.')

József

Kunigund

ir haus auf der Wedricz

lcni.,

Sl».

a po-

követelése.

uxor tenentur

deru

gesuch.

und gesuch seczen sy den juden

Actum an montag

Pozsony·pár.

zsidónak

feljegyzett

sun 5 fl auri auf teglichen

paide und haubtguet

ze furphannt

fia

zsidáreqistrurruibun

VOI'

Zsidorcq,

mit aller seiner

zu-

invoca vit anno L quinto.

50b,

Leb

regcstalupjáu,

61.
Pozsony
fiának,

1!t55 március
a pozsoruji

2. Solamon

telekkönyv

zsidonak,

zsidoreqistru

buduicisi
niábun

Lsserl

feljegyzett

kiurct elése.
Salomon

jlld

des

Jsserl

sun

(oon

Bm/weis)

383. Hem Michel Wolf und Margnretu sein hausf'rau
tenerrtur dem benariten judcn und scinén erbcn 12 fl auri
auf teglichen sohaden ain guldcn dy wochen 3 O. Dafur
ha ubtguet und gcsúch seczen sy den juden zu rechtem Iurpfant im halben ta il hn us gdegen in der stat Prespurg, daz

=

1454---) Da ma n Rab Lucia u xor. ~ (1455 május 2li
2-:1 post Vrbani)
tuoist er Jnda Scliondrl uxor. (E.;'
a teherváltás
f'cljcgyzésével
l
Jor g Pauer lIem der Stephan Rinol! hat bczalt des Juda rnnistcr
hausf'rau
Schoridl gen ani anstal
dcz .Jorg Pawcr zu erIcdigung
dcs
weiugarten
danuit er frey und ledig ist worden var aller ansprach.
8 f1 auri. Actum 2-a var Vincencij Lv Iro (J4.56 január
19);
und oh
der Rinnlt Jndert
ver-schriben wer im judenpuchen
ader register, das
sol im an sohaden sein. Juda zsidó nevét
1470~14í5
évok köz!
több
ízben jegyezték
fel a telekkönyv
birtoklapjain.
rnely név viselője
azonban
alighanern
más egyén, mint az itt szereplő Juda rnester,
-

i) H. Wedriez
und bleibt sch.

t t sc: (E. i. ar. k.) Jorg Poltinger Kunigund
elem Yo seph xícs Leben sun 5 fl auri.

ux or
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sy erchauft haben von irm sun Vlreich dez Clementen sún.')
Actum feria secunda noch reminiscere anno LVto.
Pozsommár.
regestalapjának

leui., Sb. Zsidéreq. 20b, idős Musch f,ja ifjú Musch
negyedik

folióján.

9
6'-'.

Pozsony
pozsonyi

1455-1459
telekkönyv

decetuber 17. Thobian
zsidónak
a
zsidóregistrumában
feljegyzett
kö-

uetelései.
T'hobian

jud

388. Hem Paul Ainsidler bleibt sch. dem Thobian juden und sein erben 3 fl auri an gesuch zu bezaln auf daz
kunftig weinlesen (1455 ? október 1). Stet es abel' lenger.
so get furbaser darauf teglícher gesuch. Dafur haubtguet
und gesuch seczen sy dem juden zu pfant irn weingarten
im Vndern Scharlachperg anno LVto (1455) .la) - U(n) that
dye schuld ubergeben dem Aschel juden.
') H. in der stat des ersten tails 132d: (1441>--) (Vlreich des
Clementen
sun) Margareta
des .Michel Wolf hausfrau
item der
halb taíl dez hauss ist dez Míchel W olf Ieibgeding, Item den taíl,
den er kauft hat Margareta seiner hausfrau,
hat er in solicher mass
inn: ob er den hlnfur
mag in sein steufson

woLt bechumern
oder verchauffen,
so sol und
Vlreich widerumb
losen umb 40 fl, als em

seinem steufvater
ze chauffen
hat
geben. Actum an montag nach
Georgi] anno XLVlo 1(1446 április 25). und bleibt sch. derlt Salomon des Isserl juden stm von Budweis 12 fl.
10) Sz. in dem
2-a ante

Vincencij

dem Thobian

Vnttern

=

juden

Aschel juden ut patet
gal megállapítani
a),
tulajdonjoga
egy időben

Scharlachperg

e. i. a r. k.?)

reg. suo. -

Paul

613c: (1465 január

Ainsidel

Dye schult

--

hat er

und

bleibt

ubergeben

20

=

sch.
dem

reg. eiusdem Tobie. - Nem lehet biztonságvajjon a regesta kelte kiegészíthet5-e
az adós

feljegyzésének
napi
keltével.
vagyis a két feljegyzés
kelt-e? s b), vajjon későbbi hozzáfűzés-e
a regesta utó-

mondata
és a zálogbavetés
második
mondata
(átadás Aschelnek).
1458 január
3O-ikán (2-a ante puríficacionis
LVIII) a szőllőt megszerzi:

Eschl jud.
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393. Hem Dorothea Gais Michelin bleibt sch. dem Tobian juden 5 fl auri. Dafur secz sy im irn weiugarten in
Schondorffern mit den frűchten") auf téglichen schaden zu
ain furpfand anno LVnmo feria 2-a post Gregorij (1457
március 14).
400. Item Hanns Ludbig Margareth uxor bleiben sch.
Thobian juden 4 'íJ:. Dafur seczen sy im ir haus auf der
Gaisgassen") und im GrulJenpuhel im weingarten,')
und
get darauf teglicher gesűch. Actum in vigilia Nicolai anno
etc. r.vn= (1457 december 5).
411. Hem Hanns Faustinger Kathrel uxor bleiben sch.
Tobian juden 5 fl auri auf teglichen gesúch. Dafűr seczen
sy im den weiugarten im Ese1.6) Actum 2-a post Lucie anno
L vnn= (1459 december 17).
Pozsonyvór.
gestalapjának
regestálatlan

leut., Sb. Zsidóreg.

harmadik
követeléssel

Sz. in den

2)

folióján.
szerepel

Innern

Michel Dorothea
uxor
auri ut patet folio.
3) H. Gaisgasse Je:

56a. Hőskel

Schondarffern

---. und
(1445-)

dévényi

E regestákon
kivül
a telekkönyvben."]

bJ.eibt
Hanns

73llibb:

dem Tobiari
Ludweig

zsidó

Tóbiás

re-

még két

(1453-)
juden

Gais

sch.

Margareta

5 fl

uxor -

und bJeibt sch. Thobian
juden 4 ~ nach laut seines regis ter. Darumb ist im das haus und der weingarten
im Grűllenpühcl
auf tegJicih gesűch. - E birtoklapfeljegyzések,
valamint a regesta szövege is,
közzétéve
4)
bleibt

MHJ 1 471.
Sz. in Grillenpúheln

sch.

') Sz.
Katherina
-

Thobian

Ober
uxor

-

Ez a második

juden

312d: (1453-)

Hanns

seins reg.
Tunawleit/en
1512c: (1449--)
und bleibt sch. Thehinn
juderr
eset,

vezette a zálogbavetést,
nevű szőlleje,
hanem

nach

amikor

Ludweig -

a telekkönyvvezető

mert nem ez a szöllö volt
az ugyanabban
a dűlőben

Hans
Faustinger
ut pate! reg. suo.
rossz

birtoldapra

adósnak
"Esel"
15/6d
számmal

telekkönyvezett
szöllő,
amelynek
birtoklapján
elmaradt
vetés feljegyzése {az első tévedést lásd 174. 1. 28. j.).
6) Sz. in den Aussern Wein/egeln 9514b: (1453-)
Agnes
lichen

und

laut

a

zálogba-

Andre

Zech

uxor - und bleibt
sch. dem Tobia
juden 4 ~ () auf tegschaden. Actum 2-a ante purificacionis
LVlImo (1457 január
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63.
Pozsony

1457 március

(Hendliti

14. Szakolcai

zsidónőnek)

a pozsonyi

mában

feljegyzett
judin

Héntullin

Hetidel

zsidó

nejének

telekkiuuio zsidóregistrukövetelése.

von Galicz XXIl/l

394. Hem Michel Nérb bJeibt sch. der benariten
1 'fl: 15 auf teglichen
pfanndt

gesűch.

seinen welugarten

Dafur

genant

judin

hat er ir geseczt zu

in Aussern

Krarnern.")

Actuni 2-a post Gregorij anno 1157.
Pozsonyvárosi
az utolsó

levi.,

regestalap

Sb.

64a.

egyetlen

Az utolsó

folióján,

mint

helyen

álló

egyetlen

feljegyzés

fel jegyzés.

64.
PúZSOIly 1457 június
zsonyi

telekkönyv

6. Graetzi Hetidel zsidó nejének

zsidóregistrumában

396. Itern Jorg Schimel

hat Hendlin

sein haus auf der Nunnenpewnt'")
teglichen

sohaden

feljegyzett
judin

o

umb 18 B

zu ainern furpfand.

Actum

a po-

követelése.
von Grécz
verseezt auf
2-a pen the-

eostes anno etc LVIImo.
Pozsonyvár.
lapján,

f' 'jének

31). -

H.

levi.,

Sb.

Zsidóreg.

öt regestája

Sluttergassen

6c:

47a,

(E. i. a zálogbavetéssel]

Helena uxor - und bleibt sch. Tobian
schaden.
Actum feria 2-a ante Thome
december
17).
') Sz. in den
Nérb

Katharina

ut (patet)
-

folio

Awssern

uxor

-

Ábrahám

dévényi

regesta-

után.

bleibt

Kramern
sch. der

jud
apli

Oswold

Miigerl

1'h

fl nuri auf téglichen
anno etc. LXXmo (1470

J,.4/8d:
Henndlin

(E.

í,

a r. Ic)

judin

von

Michel
Galicz

suo.

''') H. Nonnenpewnt
24e: (E. i. a r. k.) Jorg Schimel Maret uxor
und bleibt sch. Hétull
juden
von
Grécc
18 B O als sein reg.

inn halt.
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65.
Pozsony 1457 június 20. - 1458 január 2. Budai Jakab fia
Jakab zsidónak a pozsonyi telekkönyv
zsidóregislrumában
feljeglJ::ell kinretelései.
397. Hem Anndre Hekel bleibt sch. Jacoben juden des
Jacob juden von Ofen sun ·Hl fl auri an sohaden uncz auf
vaschang nachstkornund
(1458 február 14). Darumb hat er
im zu f'urpf'and geseczt sein haus hic gel egen in der stat.
zunachst
Jorgen Pairn und der műn ich garten.']
Bezalten
sy die. nicht, so geen hinfúr teglich schadon darauf. Actum
am montag
nach corporis Xpi anno etc t.vn= (1457
június 20).
401. Item Erhardt
Gréfena wer bleibt sch. Jacoben
juden vergenant
16 'U
halb auf mitvastcn (J.1;)8 március
8) und den annderu tail auf pf'ingsten nachstkomund
(1458
május 21) zu hezalen an sohaden. Stunds aber lenger an,
so get darauf hintur teglicher gesűch. Dafur seczt cr im
sein hnus hic in der Slozzcrgassen
gelegen.") Acturu 2-a
post circumcisionis domini anno etc. LVIIIYO í 14;)8 január 2).
ö

Po zsotujoár . Leot., S/). 4(1, hitelezö
atyja regestalapján.
Hitelezőnek még két regcstúletlan
k övetelését
jegyezték
fel a telekkönyv
birtoklapjair a.")

1)

/-1. in

Hekchl 46 fl auri
adver-sionis
Ebben az

der

stat

des

andern

március
11) Thomari
Woohiuger
telekkönyv
tulajdonosr'ovatába
a
und

bleibt

ta ils

153a:

(E. i, a

1'.

k.)

Anndrc

und bleibt sch. Jacoben juden des Jacoberr
sun von Ofen
ut patct in reg, - 1465. évben hoz záír va : Deletum
est
(sic) Thoman
Beharn judicis
judeorum
ac Jacob Horner.
évben
(actum
2a ante Gregorii
anno etc, LXVI" = 14.(j~

sch.

Margarcthcn

Margaretha
k vetkező
ő

des Thoman

uxor házaspár
kerül
tehertétel
feljegyzésével:

Wochinger

swester

:1

zl1 Wil-

halrnsmawr
~escssen 46 guldcin, dic sy dar hat lielvhen zu der zalung
dem juden
obugcschriben
.. Acturn utsupra.
2) fl, in der stat dcs ersten tails 136c: (E. i. a r. k.) Erhart
Grefcnawer
Anna uxor und bleibt sch, Jucoben von der Newnstat ut
patet reg. Nyiivánvató
elírás!

") H. in der stat des andern
Virtzkcr

-

un d blcibt

sch,

tails 149b:

.lncoben

juden

..

'

von

(1463-)
Anna
Oéen 20 guldein

filiu
auri
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66.
Pozsony 1457 június 20. - 14.'i9 április 16. Musch zsidónak,
grötzi Hendel vejének, a pozsonyi telekkönyv
zsidóregistrumában feljegyzett követelései.
398. Item Paul Meixner bleibt sch. Múschlein
juden
des Rendel von Grecz aiden 12 B l5 zu bézalen an sohaden
auf sand Martentag (1457 november 11). Tet <er des nit, so
geet hinfúr gewondlicher gesuch darauf. Darumh hat er im
sein haus verseezt in der Rei cha rtsga ss en 1) zu furpfannd.
Acturu 2-a post corporis Xpi anno
etc. LVIImo (1-157
június

20).

409. Hem .Jorg Schimel Madlen uxor
Muschlein juden 2 'li: l5 auf sand Mertentag
(1-159 november ll). Dafűr seczen sy im zu
weiugarten auf der Nonnenpewnt. 2) Actum 2-a
anno LVIIlIno (1459 április 16).
Pozsonuoár.
lapján.,

grátzi

leot., Sb. Zsidóreg.

Hendelriek

Hitelezőnek
ezenkivül
ték fel a telekkőnyv
két

és nejének

bleiben sch.
an schaden
pfanndt
im
post jubilate

na, dévényd Abrahám
regestái után.

még egy, regestálatlan,
ibirtoklapjára.")

regesta-

követelését jegyez-

zu bemen
auf die nachstkomun den weinachten.
Stund es abel' hinfur lenger an, so iss(t)
auf teglichen
sohaden.
Actum an montag
nach pfingsten anno etc. LXVto (1465 június 3). H. in der stat
des andern tails l65d: (1453-) Hanns Kochaim Margareta uxor und bleiben soh. Jecklein juden von Ofen 25 fl. auri an schaden auf
Michaedis und nil weitter. Acturn feria ö-ta ante Ma:rgarete anno LX
nono (1469 július 7.)
') H. Reichartsgassen 69a: (1454-)
Paul Meixner Lucia UXOI'und bleiben sch. Múschlein
juden des Héndleins
ayden von Grécz
12 11 l5 zu bezalen, ut patet in reg.
2) Sz, NonnenpelVnt 31/5b: (1458--) Jorg
und bleiben sch. Műschlein juden ut patet

Schdmel Madlen uxor
in reg. Heridleins de

Greez.
3) H. Slutterqasseu lOe: (147'0-) Gilig Weber Katherina uxor und belei bt Musohel juden des Heindein aiden 12 ft] auri an schaden
conversíonís Paula uber ein jar (1472 január 2'5). Acbum an mantag vor
sand Pauli tag anno 71 (1471 január ZI). Az adósok ugyanakkor

30l
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67.
Pozsony 1458 [anuár 30. Jakab zsidónak, Pretüel vejének,
a pozsonyi telekkönyv
zsidóregistrumnban
feljegyzett
követelése.
403. Jorg Schimel Madlen uxor bleibt sch, Jacob juden
Prentleins aiden 9 'ff 5 auf teglich schaden, Dafűr seczen
sy im das haus auf der Nonnenpewnt'] und den weingarten
im Slewning.")
Actum 2-a ante purif'icacionis anno etc.
LVIIl"°.
Pozsonuoár.
lezőnek
városi

leot., Sb. Zsidoreq. 39a, Prentel

egy másik,
ház

de regestálatlan

követelését

regestalapján.
Hitefeljegyezték egy kűl-

birtoklapjáu."]

68.
Pozsony 1458 április 10. _. 1464 február 13. Soproni Hendel
zsidónak a pozsonyi telekkönyv
zsidóregistrumában
feljegyzett kouetelései,
404. Item Michel Raifsneider bleibt sch. Hénndlein von
Odenburg 5 fl auri auf teglichen schaden. Darumh seczt er im
szőllilőt is vetettek zálogba. Sz. Heyligprun
Tzlabut und Gaysweg 24/4b:
(1471 január 21 = 2-a post Anton 71) Gilig Weber Katherina uxorund bleibt sch. dem Muschel
juden als es den (n) pey yererr hauü
am der Sluttergassen
pegriffen ist. - {Valamivel késöbb.)
5 fl auri.
- Azaz, a 12 fl auri tartozásból
7 aranyforíntot
törlesztettek, későbben azután a hátralékos 5 aranyfor-intet,
mert a második összeget is
törölték.
')

uxor folium

H. Nonnenpewnt

22d:

(E.i.ar.k.)

und bIeibt sch. Jacob juden
ipsius Prenntel
fol. XV.

des

Jorg

Schimel

Prenntleíns

Magdalen

aidern

iuxta

2) Sz. SJewning
Hengst
11211c: (E. i. a r. k.) Jorig Schimel Madlen uxor - fbleíbt sch. Jacob, Prentleins
aiden, ut patet dn reg.
numerl XV.
3) H. Spitaineursidel
64c: (E. i. a zálogbavetéssel)
EiIsbet Wenig
Hannsin und bleibt
sch. dem Jacob
juden
Pren:ntleins
aiden
4 \:l 60 5 auf Laurentíj
zu bezalen 'an sohaden. Acturn 2-a Vdalrici
anno LVIíJmo (14'57 júfius 4).
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wcingarten in der Fuxleiten.'] Acturu :2-a post quasimodo geni ti ;111110 ele. Lv l I í'v (14;")8 április l O},

xcinun

Hem Stephan llaf'ncr bleibt sch. Hcnndlcin von
Odenburg 5 fl auri auf teglichen schadcn. Seczt im das haus
zu pfannt.P) Acíum 2-a Vincencij
anni (1) etc. LVIIJlno
1459 január 22).
·ll)/).

<!lG. Itern Pangrecz Fleischakher bleibt sch. Hendl jud
von Odenburg 6 guldein auf sand Michelstag an schadon
(1464 szeprember 29) .3)
Actuni 2-a ante Valeritini anno
LXIIII" (1464 február 13).
Pozsonyvár.
Iolióján.
Hitelező
kúlőn.böző

leut., Sb. 4a, budai
Jakab
ezenk ívűl hat zálogbavctússel

regestalapjának
ötödik
szerepel a telekkönyv

hirtok la pja in."]

') Sz. Oberscharlachperg
(a Fuchsleiten
dűlő
szoruszúdságában]
5/2a: (E. í. a r.k.) Michel Raifsneider
Vr sula uxor und bleiben sch.
ut patet (reg.) Jacob \'011 Ofen. - A szöllö rnívelésével
nemsokára
felhagytak,
mer t 14();, decernber
\l-ikén
(2-a post concepcionis]
megszerzi Gabriel
Wnlduer
Dor othea
uxor házaspár
a k ővetkező
megj-cgyzés*l:
Itcm
der weiugarten
ast lange
jar od gclegen,
darutub
der burgermaisrcr
den hat geurlaubt
anzef'a hcu und re paun
frey.n
nnd ledigen.
Valószínű,
hogy a hitelező
elvesztette
k ővetclését.
2) lJ. Scliondorfieroassen
55a: (1454--)
Stephan
Haf'ner
Baruxor - und bleibt sch. Henndlein
"{Jn Odenb-urg ut patet jn reg.
") A regestaban
meg nem jelölt zálogtárgy
II H. Nonnenpeunu
27":
(E. i. II r. 1'-) Pangrctz
Fdeischakher
An na u xo r und bleibt
(sch.] Heudel
judcll von Odenburg
ut patetin
reg.
") H. I;clisgasscn
Sb: (14M. év elején,
vagy ugyanakkor,
mint
a k ővelkezö ft'lljegp.és?)
Hiindl !Jon Odenburg.
-- (1464 február
() =
die SCC1l11'dnDor-othec LX quarto] Ambrosi
l3ehem Madalcn uxor -und bleibt sch. dern bcnantcn
Héndel von, Odenburg
4 fl auf saud
.Jorgent~
an schadon.
Acturu (stb.). - Sz. Nonnenpeumt SI/5b: (E. i.
a zálcgbavetéssel)
Paul Slosscr Margrcth
uxor und hleibt sch, dem
Handel judeu "on Odenburg
:{ ,1',1an schadon
'pill a uff .san d Lorericzentag ncchstkuuff'ug.
Actuni
2-a post Arrrbrosij
72 (1472 április
ti).
Ell a feljegyzés
nem let! törölve,
noha a szöllő 1&03. évben cserélt
gazdát.
H . Xeurstat
100d:
(14056---) Jorg
Sumer
pinter
.- Hem
und bleibt sch. dem Handel
juden
VOll Odenburg
15 fl .. Actum ali
sun-tag vor Petri et Pauli anno 72 (1472 június
28). Sz. Wo/zenqr uiü 2017c: (1473 december
20 = vigilia Thome
apli ) Cristan Spiler
Mnrgarcth
nxor und bleibt sch. dcm Hán dcl juden von Odenburg
noch lant
des judenpűch.
_... H, Reichurtujnsseti
66c:
(1474 feb!"LI''''
14 = ;Il dic Vn len t in i murt iris im LXXlIll
ja r] Ma t hes Newbara
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Gg.
Pozsony
dóknak

1í.'J8 nouember

13. Mcr clie!

rt [lOz.\ollyi

telekkönyv
zett cayzWes

és Izsák

soproni

zsidóregistrlllnúl}({Il

zsi-

feljeyy-

kiuietelésc,

406. Hem VIrich Smid bleibt sch. :\lerchel juden und
Eysagk dem jud en zehen guldein in gold oder savi! münss
als dieseiben zeit der gu!dein gengig ist auf teg!ichen gesw~h.
Actúrn feria secunda post Martini anno etc. LVIII. Darumb
seczt er im sein haus auf Schondorff'ergasscn zu f'urphandt ']
alsdrínn vor geschriben stet hei dem haus.
Po zsotujoár,
leot., Sb. Zsi dórcq. 430, so pr omi Jukmbn
s vcjei
regestalapján.
Az elzálogosított
ház
birtoklapjára
Izsák jut rövid
időre,
a fenti k övetclés
\'égTchajtása
során.
Merohel
(Merkel)
iSI11"rcblen okból 1456. évben osztoz.ik Ludweig
Kunigsf'elder
és Leoriha rt
Horn dl egy szőllőjén.")
é

é

70
Pozsony
1461 december
14. - 1468 janáur 25. Juda zsidónak (( pozsonyi
tc/ckkiifllllJ
zsidórcqistru mábtm [eljegyzett
kiureielése.

414. Itein Stephan Roslor und Barbara uxor bleiben
sch . Juda juden 8 guldt'n an sohaden uncz auf sand Mertensidlcr Anna uxor und Jileibt sch. il fl dern Handel
juden
noch
laut des judenpiichs.
Acturu feria 2-a post in vocavit im LXXIIII
jar
(1474 február
28). - H. News/at
960: (E. i. a zálogbavetéssel)
Erhart
Hn dcllawer
Anna ux or und bleibt sch. Handel
judcn von Otlenburgk
P/2 fl an scha den auff den
vascnaugtag
(1476 február
2'1).
Actum in die Augustilli
im LXXV (1475 augusztus
2-8).
1) H. Scliondorff crqassen
420: (1456--)
Vlreich
smid von Budrncricz -- und Lleiht elem Mé rchel juden
und dem Eysag ju den in
reg. suo. - Ezt követik a k ővetkező feljegyzések
a tulajdonos
rovatáhan: (1459 január
22 = 2-a Vincencij
anno LVIIlIo)
Eysok
jud von
Oden.burg. Végül: (1459 december
31) Paul Ka1ler Vr suda ux or -und bleiben
sch. elem pfarrer
zu Sand Larenczen
10 fl am-i, davon
jerlich auf sa n d Michclstag
1 fl auri zu ainem jartag zu dien. Acturu
2-a ante circumcisionis
anno LXmo. A vevő házaspár
tehát k ölcsönvette
egy alapítvánvtól
a vételár
egy részét.
') Sz. in Kuenliort zstrében 50/70: (1456 február
23 = 2.-a ante
Mathei)
Michel
Weiss Merkel jud von Odenburg.
A fél szőllö
kb. 1470. ,évig maradt
Me rk cl birtokában.
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tag (1462 november 11). Dafűr stet inn ir haus auf der
Nunnenpewnt.']
Actum feria 2-a post Lucie anno LX primo
(1461 december 14).
423. Hem Stephan Rosler und Barbara uxor bleiben
sch. Juda juden 13 guldein anff tegíichen geschuech ain
gancz jar unez auff sand Paulstag conversionis
in anno
LXVIIlIno
(1469 január
25). Dafur stet zu phandt sein
haus") und weíngarten.") Actum in die conversionis Paulj
anno LX VIIIvO (1468 január 25).
ján.
nak

Pozsonyvár.
A telekkönyv
még három

végrehajtása

levt., Sb. 430, soproni Jakabnéés
vejei regestalapbirtoklapjain
a regestált követeléseken
kívüí Judáregestálatian
követelését
jegyezték
fe!.') Követelései

során

két esetben

a zálogtárgy

került

Juda

tulajdonába,")

') H. Nonnenpewnt
270: (1459-)
Slephl Rősler Barbara uxorv->
und h1ei'bt sch, Juda juderr ut patet in reg., Jeklin von Odenburg,
2) H. Nonnenpewnt
23a: (1467-)
Stepfl Rősler Barbaro uxor und bleiben sch. ut patet reg. Jeklin von Odenburg.
Adósok az
előző jegyzetben
idézett birtoktapos
házukat
még 14Q4. évben idegenftették
el, akkor,
amikor
szőllejüket
szerezték
meg I(Jsd. a k övetkező jegyzetet).
Ezt a házat pedig kb. 1470--1471. évek adatt idegenitették el tőlük mások ugyanakkor,
amikor a szöllő a hitelező birtokába
kerűlt.
3) Sz. Sterifgrunt
8111a: (1464-)
Stephan Bőster
- und bleiben sch. ut patet reg. Jekdin von Odenburg.
1471. évek alatt kerűl a birtoklap
tulajdoni
rovatába:

Warbara
uxor
- Kb. 147()'Juda jud.

4) H. Tunawnewsidel
84c:
(145&--)
Stephan Strawff'ung
Kunigund uxor UIl1d bleibt sch. 2 fl auri Juda juden hie an schadon
unz auf Johannds
baptiste '(1460 június
24). Actum feria 2-a post
Lucie LV1IIIno (1459 decernber
17). H. Gaisgassen" Sc: ,(1469--)
Miehel Haber Kuniguud
uxor 'Und hle:i:ben sch, dem Juda juden
1"5,fl auri
Darczű
sezzen sy ym zu plhfantt yren weiugarten
im
Kchaczentaler.
Actum an mantag
nach
Ambrosij
anno
dornini
etc. 72 (14i2 április 6). A megfelelő
szőJlőbirtoklapon
Sz. Las/erleyten
und Hochgengel
(Kaczentaler)
1115c: (1467-)
Michl
Raher
Kunigundls
uxor und ist verphfendt
dem Juda
juden
als pey
dern haus begriffen ist. Ugyanazon
a birtoklapon
(Sz. Lasterleuter:
und
Hoehgengel
11/5c)
ugyanazok
az adÓSOK: und bleibt
sch. Juda juden 8 fl auri 6O~.
Dofyr 'SeCZ er im den weíngarten.
Acturu die ,FJQrla:ni 75 (1475 május 4), und stet an schadon auff dy
weinachten
(14715 december
25). 1476 március
t t-íkén (feria 2-:1
post reminiscere
76) szerzi meg és birja a szöüöt 1482. évig: Juda jud.
0)

V. Ö.

II

423. sz. reg.

jegyzetét

és az előző

j,c~yzetet.
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71.
Pozsony 1465 maj us 30. - 1470 október 22. Vischel zsidónak a pozsonyi telekköItY!) zsidoreqistrumában
feljegyzett
kiioetelései.
Vischi

jud

418. Hem und bleibt soh. Jorg Weinbachter Vischiein
juden 31 fl auri an sebaden uncz auf weinachten nachstkűnftig (1465 december 25). Dafúr stet zu pfannt sein weingarten im Pfaffen.'J Anno domini actum LXVto arn pfincz.
"tag vor pfingsten (1465 május
30).
426. Item Hodusch Janusch und Cristina sein hausfrau
bleiben sch. Visehel jud 10 fl auri auf téglichen sohaden.
Dafúr seczen sy im zu pfanndt yren weiugarten im Pollen. 2)
Aclurn feria 2-a ante Simonis et .Tude anno etc. LXXmo (1470
októbe.~2)

.

Pozsc.uioár.
reg.I,

Egyéb

leot., Sb. Zsidúreg. 4a (418. sz. reg.) és 4b (426. sz.

telekkönyvi

szereplésére

v. Ö. 319. 1.

72.
Pozsony H70 június 19. Koltuun j.:/];((!) és T'odorus (budai)
zsidóknak
a pozsonyi telekkönyv
zsidúgregistrumában
feljegyzett egyiittes kiioetclése,
425. Hem Hanns Otzásko von Rákendorff
bleibt sch.
beden juden 40 fl Jacob Kolman und Todrésen auf teglichen
schaden, vom fl 3 (pa) Actum feria 3-a post Vitj et Modesti
anno LXXmo.
') Sz, ?faff Sai/er Weigel 96/1c: (1465-)
Jorg
und 'bleibt sch. V'iochel juden ut palet reg. Jacobin
2) Sz. in Wienern und Pólln 64/6d:
Cr isbina uxor und bleibt sch. Visehel
la) A regestaban

meg nem

des ersten tails 122b: (1469--)
bleíbt sch. beden
Monumen/a

iuden

Hunoariae

Jacob
Judaica.

Weinhachter
von Ofen.

(1462-)
Hanns Groblok
jud als hin-den stet.

(:)

nevezett zálogtárgy a H. in der stat
Hanns Ozasko Margareth uaor .,...-und
Kolman und Todresen ut palet in reg.
IV.

20
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leut., Sb. Zsidó reg. 20
PozsonyvtÍr.
első fóliójának
alján).
Kétségtelen,
hogya
kell (ifjabb)
14G!). óvben

(budai Jakah
regestalapja
.két vhitelczőt azonosítanuuk

budai Jakabbal
$
annak
vejével Tadorus-szal,
zálogbavetette
Harms Groblok
a szöllőjét.")

akiknek

73.
Pozsony
1472 január 27. Ifjú
telekkönyv
:sidóregistmmában
Jung

Aserl

Aserl
zsidónak
a pozsonyi
feljegyzett
kinreielés«,
anno

72

4:n.

Hem Hanns Groblokch ist sch. dem jungen Aserln
10 fl. Darumb
stett im zu phfantt
sein weingarten
im
Páczen.') Actum am montag nach conversionis sancti Pauli
anno 72.
l'ozsonyvár.
gestalapján)

levi.

Sb.

Zsidoreq.

59b

(Sundel

templomszolga

re-

zsidonűne]:

a pozsonyi

fc-

feljegyzett

követelése.

.

74.
1472 január 27. Wollel
lekkönyv
isidorcqistrumábcm

[>O::SOIlY

Wolffel

judin

4:12. Itein Sigel Wolgemnot t ist sch. der W őlll'c! judin
t fl auri. Durumb slelt ir sein haus aut!' der Gaesgassen. la)
")

,lj:.

Snluulorí cr urul Lcnstnnűtulel

6;/(4.d: (E. i a zálogba vetós-

sci) Hauns Groblock
lino bleibt sch. Jacob juden
"on Ofen lIIHl
Tadorns
scinem
a idcn 29 11 auri auf sand
Mert-tag neohstkunftig.
(Acl um] 6-a ante Mnrgurothc
lin (14(i!) július
7).
') Sz. in Putzen
11nd ,\'onnen
85(Zb:
(14-52-)
Hnnns
Gr oblok
.vnna uxor - UIl·rI .ble ibt sch. dem jungcn Eserln 10 fl, als es hindtten
::l'schrihcn
stett fol·io suo XXo .. Acturu arn montag
nach convcrsiouis
Pauli

72.
ll. GllisflQs-'Cn
5b: (146:l-)
Sigmund
Wolgműt Aruna uxorl-Ieibt sch. der W őlfel juthin 1 fl nls cs hin den ym register
st ct folio
XXo. Acturu
am mn.nt·ag nach
con vers lonis
sancti
Pauli
anno
72
t t47:! január
27). .-\ k ővetk ező tulnjdonosváltozús
alkulrnából
a
la)
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Actuni am montag nach conversionis
mini etc. LXXlIO. 2)

sancti Pauli anno do-

Pozsorujvár,
levt., Sb. 59b (SUindJ templomszolga
regestalapján).
W olfe1 zsidónő ezen egy regestájának
birteklapos feIjegyzésein
k íviil
teltűn.öen gyakran
szercpel a telekkönyv
birtoklapjain.Egy
valószínűen vételárhátralék
hitelezés éből keletkezett
k ővctelésének
biztosításáUilaz
1442. évben
kelt zálogbavetési
feljegyzéstöl"]
eltekintve
a
részére történt zálogbavetésí+]
és tulajdon.i'') feljegyzések
mirid a telekkönyv zsddóregixtrumán.ak
utolsó évtucatában
(14ő4-1475)
keltek.

k ővetkeaö
dék
die
hat
76

nem törölt

érvénytetenítö

záradékot

olvassuk:

(E. i. a zá ra -

.k.) [Thoman
Kawnperger
Anna, uxor.] Hem ob man hinfúr
schuld hintten
im grunttpÜch
o der im juderupuech
(fiirnde), die
chain kraft mer. Actum f'er ia 2-a post Juliane anno dorrrini etc.
(1476 február
19).

') A regesta
szövegét
nem törölték,
jegyzéseket
igen. kivéve az érvényteícnítö

ellenben
a
záradékot.

birtoklapi

fel

3) Sz. Kottner.
urul Wúrslegel
76/2b: (E. i. a zálogba vetés k.)
Götz Arnolt Anna, uxor und bleiben sch. der Wolfel judin 60 fJ
auri ze bczalen auf sand Merttentag
(144·2 november
11) arn schadcn.
Actum fer-ia secunda proxima
ante PetroneJle
'anno etc. XLIIo (1442
május 28\, und mcr 4 emer mosl.
4) ff. ;/1 der stat des andern
tail s 158d: (1459-)
Gabriel Smi d
Waldpurg
uxor cum filiils Wolf'gamg'
und Maret (1) und bleiben
sch. der Wolf] judin 27 gulrlcin auf dy nagslen rnit vasten (1464 máreius 7\ an schaden. Aclum 2-a ante Valentini anno LXIII!
(1464 február 13). -- ff. in der stat des ersten tails 135a: (1466 augusztus 4 -c2-a ante Laurentil LXVI) Wolflinn
[udin. ~ Ez után k övr-tkezik tula jdouosk ént: (E. i. a zálogbavetés
k.) Linhar dt Sta inmctz Margaretha
uxor und bleiben sch. Wolfel jűdin 40 fl aUM, halb auf weinachten im LXVIIlIo
jar (11,68 december 25), und dy xmdern guldein auf
die weinachten
nachxt darnach
volgurul (1469 december
25) zu heznllen. Acturu feria 2-a in die Thomc
a pli anno
domini
LXVIImo
:1467 deoember 21). - Dedit daran 20 fl zu rechter zeit. Actum ,(des)
cin schr eiben 2-a a n c purif'icacionis
LX nono (1469 január 30'). Ez a
1,'lj"gyzés világosan
tanusk odik a december
25-iki évkezdct mellett.
Sz. Lu del Trewffcnkess
Jud 108/3d: (E. i. a zálogba vetés k.] Andre
(und) Jacob Mey tn l del gebrueder ~ und 'hleibt sch. der Wőlffel judin
von Prespurg
80' fl auri, die helft auf die negstkunftigen
weinachten
(1468 decernber
25) zu bezalen,
und die ander
helf't auf vaseliaug
da rnachk unf'tig (1469 február
13). Acturu 4-a post Pangracij
anno
LX'VIII (146R május
18). V. Ö. adósok ugyanazon
összegű, dc ma,
határnapokon
t őr-lcsztendö
tartozását
bécsújhelyi
Jakabnak
ugyaní

20"
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ezen a napon kelt 424. ISZ. regestajában.
- H. in der Newstat
100d:
(145&-) Jorg Surner pinter und bleibt sch. der Wolfel judin 8 fl
auri auf sohaden. Aotum in die Martini anno dornini etc. LXVIII jar
(1468 november
11). und
bleibt
seh. der Wolfe'~ judin 14 B b.
(Actum) in ·d·ie Lampertí anno 69 (1469 szepternher
17). - H. Spitalnewsidei
judin. -

Ub.'
(1467
Reákövetkező

február 3 = die Blasii...
LXVfImo)
Wolfel
tulajdonosként:
(E. i. a zálogba vetés k.) Mert

Rawnüng Margaretlia
uxor und hlúbt
sch. der Wölfel jüdin auf
sandkunfeig
(sic) sand Jorgentag
(1469 április 24) 7 fl auri angesuch.
Acturu 2-a ante Andree anno LXVIII (1468 november
28). H. in
der stat des ersten tail s 137c: (E. i. a zálogbavetés k.) Hanns Holtver
Clara uxor und bleiben sch. Wolfel judin bundert 25 fl, dy 6;) fl
an sohaden
hinzt auf sunebenten
,(1469 június
24), und 60 fl auf
Martini (1469 november
11.) auch an sohaden. Actum feria 6-a vor
oculi 69 (1469 március 3). (Fotytatéíagosan.]
und darzu sezzen
sy ier zu phant .ieren weingarten
genant
der Leubmandel,
Acturu
feria 2-13 Scohastice anno 72 (147,2 Ifebruár 10), als es hinden
im
registerstet.
(Ez a zálogbavetés
nem található
a zsidóregistrumban, ellenben
a 63/4e. sz. bírtoklapon,
amint alább következik.
A ház birtoklapja
folytatásaképen.)
und dy schuld dy aben obgethan
ist, dy hatt pezalt Ludweig Holtzer haupgütt
und ,geschüch. Aetum
feria 3-a post Martini im LXXIII'I (1474 november 1'5), und dy schuld
der Wolfel judin hintten in ieren register
gefunden
wurd, das das
kraftlasz sehol sein. Actuni utsupra, Ezt .az utolsó feljegyzést nem
törölték,
Az itt említet!
Sz. Salasdarjer
und Lewbmándel
63/,,"c
számú
birtoklapnak
Idevágó
feljegyzései:
(1469-)
Hanns
Holezer
Clara uxor - und 'Sltet der Wolffel judin zu phant, Aetum feria 2·a
Scolastice anno 72 ,(1472 február
10). Ennek folytatásaképen:
und
Ludweig Holtzer hat den weinfPartengelo'st
von der [űdin und ist
sein phant umb haubtgut
und gesuch mitsambt
dem haus.
Aotum
sabbato 'post Luce 79,(1479 október 23). Ludweig H. íia vol Hanns H.nak és mostohafía
Klárának,
aki szüleível együtt zálogba vetette a
házat egy 'budai polgárnak,
hogy a zsidótartozást
törleszthesse:
und
bleiben sch. wir alle drew unverschaidenleich
Harms Holtzer , Clara
uxor und Ludweig Holtzer dern Dietre.ich Kunigsfelder
zu Off'en 50 fl
auri, d(i)e dágen gulden in dy obgeschríben
pezallung
der juden
komen sein. Actum feria sexta
'Post pasce im LXXV (1475, máreius 31). - H. Hochstrass
Holtzgássel
39a: (1468-)
Ludweig Húetfer
et Kathrei
uxor und bleibt sch. WoHel judin 3 fl auri.
Aetum
feria 2-a ante Viti anno sexagesimo 9no (1469 június 12). - H. Nonnenpewnt
26b: (Kb. 1470. év eleje) Mathes Fűchsel Katherina
uxor v-und Ibleiht sch. der WWel jűdin 6 fl an scha-den auf dy weinachten
(1470 december 25). Actum die Gr egori] anno etc. LXXo (1470 már-
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cius 12). -- H. SonncJtpewnl
24c: (E. i. az elsö zálogbavetés
k eltével ) Hanus
Kramer Agneta
uxor und hlciben
seh. dem
Niclns
Músgang
und Kunigund
seiner hausfrauen
{az előbbi tuJajdonosok)
10 fl auf zwo weinachten
(1470 és 1471 december
2~). Actum 2-a
feria post Appolonie LXXo ,(1470 február
12). Ezt követi: dedit darun
5 fl. und bleibt sch. der W&!ffel judin 5 fl an schaden uncz aufT dy
weinachten
(1471 december
25). Actum feria 2-a post invocavit
anno
71 (1471 március
4). Sz. dije Ober Eijsqrub
58/7b: (Kb. 1470-)
Prasch StefTan und bleibt sch. der Wolffel jud in 1 fl auri. ActIIm
dominioa .ldar·e anno 71 (1471 március 24). ll. Slutterqasscn
JOe:
(1473 szeptember
27 = feria 2-a ante Michaelis im LXXIII [ar) Wolll
[tuliti. Ugyanazou
a napon elídegenítve:
Andre R.iemer Katharina
uxor -1 und hleiht sch. der Wolfel' judin
und Prantlin
judin 7 fl
auri, stent an sohaden ein gancz jar (1474 szepternber
27-ikéig) .. ll. Spitalnewside/
70c: (E. í. a zálogbavetéssel)
Jorg Hárrtl Margretha
uxor und beleibt der Wöl,f] jüdin sch. 3 fl auri zu bezalen von
ostern über ain jar ,(1475 március
2.6). Acturu in die sanctí Nicolai
anno etc. LXXIlIo
(1473 december 6). Neuisidel
l1"d: '(E. ,i. a zálogbavetésekkel)

lJ. Sand
Wolfgang

Michelsyassen
im
Dőrner Elizabeth

uxor und bleibt sch.
n páczáknak ) l() fIdovon

in das
1 fl auf

doster
{KlarisszaMichaelis, und ist

abzukauff'en
im LXXIIIlo

den junchkfrauen
jerlich ze dien

mit der obgernelten
sum. Actum feria.
·(1474 március
28), und bleiben rner

2-a post
sch. der

judin 15 fl, acht zu zalen auf den kunftigen sand Lacteuczjtag
augusztus
10), und dy siben von dem kúnftigen
samd Jorgentag

judica
Wolfel
(1474
uber

ain jar (1475 április 24) an allen sebaden. Actum utsupra, An der
obberue(r)tten
schuld der judin, dy a·btan ist, sindt si noch sch. der
Wolffel
judin zu wezalen auf sand Jorgentag.
(1475 április 24) an
alűen gesuech sieben gulden. Actum feria secunda ante Mathde (recte:
Mathei!)
anfno LXXIIlIto
(1474 szeprember
19).
0) V. Ö. az. előző jegyzetben
a l Oc., 71b. és ló8d. sz. ház-birtoklapkivonatokat,
valamint
még H. Nonnenpewn/
l8d:
(1463-)
Wolfg:l'Ilg Főrstel
Margarethla
uxor. (1464 január
16 = feria secunda
ante Anhtoruj anno LX quarto)
WóTffel jűdin (körülb. 1476. évig). -H. Hochslrass
34e: (Kb. 1470-)
Prasch Steff'el. (Kb. 1471-1-182)
Wólfel júdin. - Sz. in der Oberti Poshayl
53/3d: (Kb. 145Q-) Agnes
Fuererin
Johans
fiilius Barbara
filia, (Kh. 1467-1476)
Wolfel
judin. - Sz. in der Vn/ern Hoheneq
und Siqleinspruti
113/3c: (1450-)
Niclas Vnger Katerína uxor (1472 december
7
2-a post Nicolai
72 1475 február
20 = 2-a ante Mathie
75) Wolfel
judin. H. T'unaumeuisidel
75d: :(StephWl Hueter
Elisabeth
uxor után, akek
1474 február
28-án zálogbavetették
a házat
Musch zsidónak,
kb.

=

1470-1478)

Wollel

judin.
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75.
Pozsony

1475 április

könyv

10. Muscli

zsidóregistrumában

zsidónak
feljegyzett

a pozsonyi

telek-

követelése.

Musch jud.
435. Ich Mert Weber bekenn. das ich sch. pin worden
dem Musch juden 4 fl auri auff taglichen schaden.'] Actum
feria 2-a ante Tiburcij im LXXV jar.
Pozsony·vár.
levi., Sb. Zsid6reg. 4J.b (Jekel zsidórnészáros
regestaIapjának
második
folióján).
A feljegyzés
kelte
szerint
az utolsó
regesta.
A telekkönyv
birtoktapjain
találjuk
e hitelező regestálatlan

1471-1474.
évek között
követelését.P]

még kétszer

') A regestábari
nem említett zálogbavetett
'ingatlan birtoklapja
H .. Spitalnewsidel
58c: ·(1475 január 30 = feria 2-a ante purificacionis
Marie im LXXV jar) Mertt Weber Katherina uxor - und bleibt soh.
Musch juderr 4.fl auri aLS es stet hintten
in sein register
in deru
puech,
2) Sz. 'die Langen
Tayl Riesani
in Miiliartz prun 51/4b: (1470--)
Hanns Arnbsteter rualer und bleibts'Ch.
de.m Műschem jud 10 fl
auri auf schaden.
Acturn 2-a' post Erhardi
71 (1471 január
14). H. Tunaumeursidel
75d: (1471-)
Stephan Hueter ELisabeth uxor und blcibt .sch. dem Musch juden 4 fl noch laut des judenpűchs.
Actum feria 2-a ros'! űnvocavit im LXXl'III jar
(1474 február 2-8).
Ezt követi kb. 1475. évben Wolfel
zsidón
nevének
II
tulajdonosi
ő

rovatba

való

feljegyzése.
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b)

A zsidóregistrumban nem szereplő hitelezők

telekkönyvi követeléseí.
1.
Pozsony

1429 (április 24). Hándl zsidónak a pozsonyi
könyv birtoklapján
feljeg!Jzett l:övetelése.

lelek-

Cristan Koler - und bleibtsch. Hándl juden 5 ti: an
schaden auf Georgij anni XXIXni (1429 április 24) .")
Pozsongvár.

Ic vt.,

Sb.

Sz.

in l oricer qr nnt

Kotseer

und

Gcspht!

1437. Kismartoni
J erl zsidónak a pozsonyi
könyv birtok lapján fellegyzett követelése.

telek-

.18/511.

2.
Pozsony

Iltem MichelMawrer - und bleibt sch. dem Jerl juden
von der Evssrr-instat 4 fl auri (und) % ti: (o) ze hetzalen
auf ostern anni XXXVIII
(1438 április 13) an sohaden. Acta
sunt hec anno domini etc. XXXVlIo.2)
Poz somjnúr,

Ient;

sr,.

ll.

Nonncnncunü

240.

') A telekkönyvnek
a legkorábbi
évjelzésse1 ellátott
feljegyzése.
Scm a tulajdonos
"",·,'1, sem a zálogbavetést nem törölték a telekkönyvi nyilvántartás
egész ideje alatt. A szőllő mívelésévcl tehát felhagytak, a tulo jdonos a Jcgriagyobh
va ló.sz.ín űség szerint 1439. évben,
a telekkönyv
szerkesztése
.kor.ában , vagy nem élt már, vagy. ha élt,
clt ávozot t Pozsonyhúl
(clvúndorolt, clxzök őtt] s igy II szöl lő már a
telekkönyv
szerkesztése
előtt hevert par lagou, a zsidó hitelező pedig
ugyan feljegyeztette
k övetelésút, de elállott annak be'hajlásá tól tekintettel az eljárás
előrelátható
eredménytelenségére.
Kérdés, vajjon nem azonos-eez
a hitelező avval a Hondel zsidóval, aki 1444 június 1-ét1 kelt k övetelésével szerepel oa zsidöregístrum
hitelezői

k őzt 1(29. sz. alatt)?

regestának
jegyzetét
'l Tulajdonos
I<',s(' idej-éhení143\l)

V.

Ö.

e kérdésben

az idevágó

(a 257. Iapont.
nevét és a zálogbavetést
a telekkönyv
je.gyezték ,fel a ház hirtoklapján.

(146. sz.)
szerkesz-
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3.
Pozsony

1438 szeptetnber

telekkönyv

22. Naason

birtoklapján

Item die Rewhelirr')
juden der Benedictin

-

zsidónak

feljegyzett
und

bleibt

sch. dem

aidem 5 fl auri,

der gulden gang hat, auf Martini

a pozsonyi

követelése.
Naason

oder sovil gelLs als

(1438 november

11) ze

betzalen an geschuch, und noch demselben tag steet es auf
teglichen sohaden.

Acta sunt

hec

des

naclisten

montags

noch Matthei apli et evangeliste anno etc. XXXVlIIo.
Pozsonyvár.

levi., Sb. H. Nonnenpewnl

28b.

4.
Pozsony

1438. Salamon
birtoklapján

Vlreich Lewbseriri']

zsidónak

a pozsonyi

feljegyzett

követelése.

-

telekkönyv

und bleibt sch. dem Salomon

juden 4 fl auri an sohaden auf Míchaelís (1438 szeptember
29) ze betzalen. Darnach

sol teglicher sohaden darauf geen.

Acta sunt (hec) anno XXXVIII 0.
Pozsonyvár.

levt., Sb. H. Scliondorft erqassen 5tb.

5.
Pozsony

1438-1439.
könyv

Pertel

lfjú

Stainmetz ']

Gerstel juden 4 fl auri
november

')
könyv

Gerstel zsidónak

birtoklapjain

feljegyzett
und

auf

bleibt

Martini

a pozsonyi

telek-

követelései.
sch.

anni

dem

jungen

XXXVIIIi (1438

11).2)

Úgy a tulajdonos,
mint a zálogba vetés
szerkesztése
alkalmával
történt.

2) Sz. Nonnenpewnl

sus«.

feljegyzése

a telek-
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Hanns TuJmetsch
terretur dem jungen
Cerstel
7 fl auri reg.Il) (1439).1)
Stepfan Leiner und bleibt sch. deru Ger.stel julien
50 fl auri [auf jerlich]"] noch laut ains brief's (14:3\:1).3)

judcn

Pozsonyuár.

leot.,

Sb.

5/2a.,

3t/3d

és 44/14b.

6.
Pozsony
zsonyi

4. -

1!t39 február
telekkönyv

június

birtolclap jain

15. Dávid
feljegyzett

a po-

zsidonal;

kiurctelései.

Ludweig ~1.alcr·) - und hleiht sch. dein Duuid judr-u
4% fl auri ze bezalen an sebaden auf Laurenti nachstkunftig (1439 augusztus 10). Acta sunt hec feria qu.uíu !l0,1
puriflcacionis
unni XXXIXi (1439 február 4):'1
Hanns Pintter"] - und bleibt sch. dem Dauid juden 1
fl auri auf Michaelis (1439 szeptember 2\:1) und sol ym davon geben ze gesuch 45 neu ö; und ob er yn auf den benariten tag nicht ausricht, so geet fúrbas all wochen 3 neu (5 ze
gesuch. Acta sunt hec am móntag Viti et Modesti anni
XXXVIIIIi
(1439 június 15) .7)
Pozsonyvár.

lelJ/.,

5b.

39c.

és

113/5c.

7.
Pozsotuj
zsonyi

1439 majus
telekkönyv

19. Bécsújlicliji
birloklapján

Leserl
feljegyzell

a po-

zsidónak
követelése.

Lanng Mertt") - Hem derselb Lanng Mertt bleibt sch.
auf den weiugarten dem Leserl juden von der Newenstat 15
') Sz. in den Awssern
Kramern
44/14b.
") Elírás,
feljegyzés
kőzben
töröl ve.
:1) Sz. Obersc1wrlachperg
5/2a. Kétségtelen
e tartozás
4) A
5) Sz.
6; A
7) H.
e) A

hitelezője
is ifjú Gerstel.
telekkönyv
szerkesztése
(1439)
in der Vn/ern
Hoheney
und
telekkönyv
szerkesztése
(1439)
Hoclistross
39c.
telekkönyv
szerkesztése
óta.

(idöegybevágás

óta,
Sigleinsprun
6ta.

113/5c.

l}, hogy
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fl auri ze betzalcn auf dye weinachten schirigstkunftige
(143n
december 25) an schaden. Und ob es lenger ansteen wurdr-.
50 sol fűrbaser
alle wochen auf iglichen guldein ze gesuch
geen 4 Wienner 5, und dafúr steet der weiugarten mitsambt
den fruchten, Acta sunt hec des riesten eritags VOl' phingstr-n
anni etc. XXXIXi.l)
I

Po:sonyvár.

levt.,

Sb.

S:.

Wólfleinsgrunl

und

Scheibcn

231M,.

8.
Pozsony

14./~Ojúnius 6 . Júda
zsidónak
könyv birtoklapján
feljegyzett

a pozsonyi
kiioetelése .

telek-

.Jorg Hanntschustcr 'I - Hem bleibt sch. dern Juda juden und scinén erben 4 'fl: 60 5 Wienner ze betzalen auf
saud Colomanstag
schiristkűnftlig
(1440 október 13) an
sebaden. Dafúr stee1. del' weiugarten mitsambt den f'ruchten.
Acturu anno XL'no feria secunda post festum bcusti Erasmi.
Pozsotutoár.

Leot.,

Sb.

ill

Eiurein

72/4a.

9.
Pozsony 1454 július 3. Bécsujhelyi Jakab (ll) zsidónak, ifjú
Musch fia Hándel unokafiuérének , a pozsonyi
telelckiuujo
birtoklapjain
feljegyzett követelése.
Stephan Gemaytl"] - und bleibt sch. dem Jacob juden
aus der Newnsbat des Hándel júngen Muschen sun zu Presspurg vetter 50 fl auri an schaden zu zalen auf sand Gilgentag (1454 szeptember 1). Daf'űr stet der weiugarten mitsambt
den frúchten nach laut ains geldbriefs. Acturu 4.a ante
Vdalrici r.nn-.
Po zsotunrár,

ICIII., Sb. Sz. Schón

WI Rosster

Rudel

von Lau 9f)llb.

1) V. Ö. a registrum
hitelezői
közt
13. sz. a. szereplő
Lanng
Isserl 64 s·z. regestáját,
amely .minden valószínűség
szerint Leserl követelés-ének "konverziója".
") A telekkönyv
szcrkcsztése
óta.
3) Tulajdonos
kb. 1441. év ót.a.
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10.
Pozsony

1454 év körül. József (ll) zsidónak a pozsonyi
lekkönyv birtoklapján
feljegyzett követelése.

te-

HamIS Egrer '] - und bleibt seh. dcm Joseph juden 3
il: nach laut ains briefs.
Pozsotunrár,

levt.,

Sb.

Sz.

die

Latujen

Tayl

hin/ter

dem

Haurs

22/8b.

ll.
Pozsorui 1461 december 14. Salamon zsidónak
a pozsonyi
telekkönyv
birtoklapjáll
feljegyzett
követelése.
Peter Kiinter Anna lIxor') - und bleibt sch. Salrnon juden ti fl auri uncz auf vaschang schieristkűnftíg
(1462 március 2) an schaden. Daf'űr seczen sy im das haus. Actum 2-a
post Lucie anno etc. LX primo.
Pozsonyvár.

leot.,

Sb,

H. Tunawncwsidel

82b.

12.
Pozsony 1462 január 11. - 11,66 jUIl/US
10. Pretüel zsidó
nejének a pozsonyi telekkönyv
birtoklapjain
feljegyzett köuetetései.
Larencz Hinscher Anna uxor '] - und bleibt sch. Bréntel
judin 3 'ti: ~ [ut patet in reg.]~) auf tegIichen schaden. Actum
2-a post IIIum regum anno LXIIdo (1462 január 11).~)
Pangrecz Pluernel und Katharina uxor") - und bleiben

') Tulajdonos
1452. év óta. V. ö. Graelzi Heudel
k övetelésének
ugyanezen
az ingatlanon
való vbiztosítását
0) 1461 július
3) Tulajdonosok

13-ika (die Margarete
1444. év óta.

anno

0) A feljegyzés
alkalmával
törölve.
0) Sz. Heyligprun
Tzlaba/
und Gaysweg
6) A zálogbavetés
feljegyzése
óta.

LXI)

24!1c.

regestálatlan
1452. évböl.
óta.
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sch, der Préntlin judin 12 fl auri auf teglichen sebaden. Ac,tum 3-a ante Viti LXVI (1466 június 10).1)
Pozsonyvár.

levt., Sb, 48a és 24jlc.

13.
POZSOIty 1462 február 8. - 1463 szeptember 5. Sára özvegy
zsidónőnek
a pozsonyi telekkönyv
birtoklapjain
feljegyzett
kiioetelései,
Niclas Haf'ner Chunigund uxor la) und bleibt sch.
Zara judin witib 3 fl an gesuch untz auf sand Laurenezentag nachstkurif'tíg (1462 augusztus 10). Actum feria 2-a post
Dorothee anno LX secundo (1462 február 8) .2)
Jorg Schuester Katerina uxor''] - und bleibt sch. Zara
judin 2 gulden auf teglich schaden, Actum 2-a ante nativitatis Marie LX3° (1463 szeptember 5) .4)
Pozsonyvár.

levt., Sb. 31b és :i9d.

14.
Pozsony 1463 április 25. Idős Leb zsidó nejének a pozsonyi
telekkönyv
birtoklapján
feljegyzett kinietelése.
Wolfgang Schilher 6) und bleibt sch. der alten Leb
judin 17 fl auri an schaden untz auf sand Míchelstag nachstkunftig (1463 szeptember 29). Actuan feria 2-a die sancti
Marci anno etc. LXo tercio.
Pozsonyvár.

levt., Sb, H. Schondorff erqassen 55b.

1) H. Schondorffergassen
la) 1459. év óta.

48a.

2) H. Hochstrass 31 b. A következő tulajdonos,
keresztény
házas1465. évben kerül a birtoklapra.
3) 1449. év óta. Ebben az évben vetette házát zálogba budweísi
Issenl-nek a 312. sz, regesta alapján.

pár,

0) H. Hochstrass (im Pekengesslein v. ö. a 312. sz. regestát)
A következő
tulajdonos
1475. évben szerzi meg a házat.
')

A zá 1ogbavetés sel egy

időben

feljegyezve.

:i9d.
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15.
Pozsony 1464 tuajus 7. - 1472 [utuus 29. SI emel zsidónak
a pozsonyi telekkönyv
birtoklapjain
feljegyzett
követelései.
Anna Pewklin 1)- und hleibt sch. Slémel juden 8 fl auri
auf teglichen gesuch. Actum 2-a ante ascensiónis LXIIII
(1464 május 7).2)
Vlreich Vnger"] -,- und bleibt sch. dem Slammel juden
2 fl auf teglichen schaden, Actum 2-a ante letare LXVII
(1467 március 2).4)
Vlreich Vnger''] - und hleibt sch. Sle lrnj hl juden 3 11
auf Michaelis. Actum die Vincencij LXX (1470 január 22) .6)
Anna Leitgebin 7) - und bleibt sch. dem Slemel juden
auf sand Merttag (1472 november 11) 13 fl. Dafur stet der
weiugarten mít frűcht. Actum 2-,a Petri et Pauli 72 (1472
június 29) .8)
.
Pozsonyvár. levt., Sb. 19/8a, 20/9b, 23/8b és 4.4./9c (valamint
l7d, 82a és 45jJ1·c9).

15a,

') 14&4 február 27·í'ke (2·a post Mathie] óta.
0) Sz. Tunawleitten
in der Mittern 19/8a. 1467 március 2·áll
az ingatlant
megszerzi: Slemmell jud, aki azt 1470. évben idegeniti el
keresztény
házaspárnak.
3)
4)
0)
6)
7)
8)
9)

1463. év óta

(k'b. 1485. évig).

Sz. w,otzengrunt
1463.

év

óta

20/[)b.

(kb.

Sz. in den Awssern

1483. évig).

Kramern

44/ge.

14%. év Ó~.
Sz. W Mfleinsgrunt und Sebeiben
Slemel a fenbidézett
eseten kívül

23{8b.
még

a k ővetkezö

íngatlano-

kat szerezte meg rövidebb-hosszabb
időre: Sz. in der Rorsetz 45/lc:
(1464-)
Hanrrs Singer Dorothea
uxor.
(1461 február
9 = die
Ap o'Llonie) Slemel jud. A következő
tulajdonos-feljegyzés
aránylag
későn váltja
fel Slemel-ét:
(1492-)
Paul
Essl Helena
uxor. H. Sand .Michelsgassen im Newsidei 15a: (1458-) Hanns Attaker. (1461 júníus
8 = 2-a POSit corporis
Xpi LXI) Slemel jud. - .(1462
január
11 = 2-a post IIIllin regum anno LXII) Swartz Míchel Breid uxor.

- H. Sand Michelgassen beg der Nonnenpewnt 17d: (1463 június 27 =
2·a die sanctí Ladíslai LX3) Philíp Kykerl Cristina
uxor. (1463
november 21 = 2·a ante Katharine LX3) Slemel jud. 1468.éVlben
Slemel elébb január 4-ikén (2-G ante nIum regum a. LXVIII) idege-
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16.
Pozsony

1465 november 18. Smoil zsidónak a pozsonyi
könyu birtoklapján
feljegyzett
követelése.

telek-

Hanns Dorner Elizabeth uxor '] und bleiben sch.
nach laut des judenpuchs dr-ni Srnoil jud. Actum 2-a ante
Elizaboth anno etc. LXVto•
Pozsonyvár.

leot.,

Sb,

H. Hoclistrass

S7b.

17.
Pozsony

1470 február 12. Lewman zsidónak a pozsonyi
kinup: birtoklap ián feljegyzett kinieielése.

telek-

Gabriel Waldner Margareth uxor2) und bleibt sch . .auf
teglichen sohaden ain fl dcm Lewman juden.") Actum secUIHb feria post Appolonie LXXo.
Pot sotunrár,

leut.,

Sb.

H.

Reichartsijassen

67d.

18.
Pozsony 1470. - 1489 március
kozó feljegyzések
a pozsonyi

2. Nechel
telekkönyv

zsidónőre vonatbirtoklapiain.

níti el a ház felerészét
Niclus Zepfl Anna uxor házaspárnak,
majd
ez év január
25·ikén
(con versionis
Pauli
a. LXVIII)
a másik
felét
Steff'an Gőschl és Wolfgang
Gabler polgároknak.
A két házrész
csak 1,504. évben kerül ü'Il1ét egy kézbe. H. Tunaumewsidel
82 a:
J.j.(',(;
január
13-ikán
(2-a post Erhardi
a. LXV.I)
Harms
Schertzer
szorz! meg a háznak
egy harmadrészét
(habet
1 drittait),
rnely rész
elkülönülése
mindvégig
(1513. éven túl) marad. Röviddel ezután szerzi
meg a harmadház
tulajdonát
(14G6 ápridis 28 = 2-a post .Jeorij LXVI)
Slemel jud, aki azt ugyanez
éy december
29-ikén
(,feria 2"a post
innocentum
LXVII) ideg'eJlíti ci keresztény
házasp-árnak.
') 1457. év óta. A kövctk ezű tulajdonos
házaspárt
1469. évben
jegyezték
fel a birtoklaipra.
') A zálogbavetéssol
egy időben
feljegyezve.
') Nem í-gen azonosítható
avva'] a Leubman
zs.idóval,
akinek
regestái
az 144J. évig terjednek.
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Hanns Pynnter Magdalen uxor
und bleibt sch. der
Nechel jűdin als es steet im judenpuch (1470 körül}.')
Die Nechel judin''] - mag den weingarten auf geben
wem sic will. Actum 2-a ante Anthoni 88 (1488 január 14).
Philipp Prugkner Anna uxor - und bleibensch.
5 fl
der Nechl judin. Actum 2-la post csto mihi 89 (1489
március 2).
Jacob Keller Helena uxor - und beleiben sch. 5 fl der
2-a-post
esto mihi 89 (1489
Nechel judin.
Actuni
március 2) .3)
Pozsony'vár.

l cut.,

"b.

20/180

és 22/8bb,

(valamint

49d4).

19.
1471 április

Pozsotut
v ische!

és

1I088W1i

birtoklapján

1,9. Bécsú ihelni
Jakab.
l ak-il: zsidoktuik a pozsonyi
feljegyzett

együttes

annak

veje

t elelclciuun.

kouetelése.

Hem Hanns Engeltaler Dorothea uxor") - und bleiht
sch. dem Jacob juden von der Newstat und Visehel juden
seinem aydcn und .Jikel juden von Passaw fur seinem vor-

sok

') Sz. dic Langen
Tayl hin/ter
dem
f'oljegyzése egyidejű a zálog'bavetéssel.

Huuis

22/8bb.

A tulajdono-

") Az itt közzétett feljegyzések
a 20/18a sz. birtoklapnak
egymásra k övetkezö f'eljegvz ósei a ttüajdoni
és a Ieher-rovatbam.
Nechelt
a hirtololásban
megelőzte Hans Strobl Fronica uxor házaspár
(148ű--1488). Nechel 1489. évben a szöllöt
két részre
osztva adja el. az
egyiket a Prukner,
a másikat a Kelter házaspárnak,
Mindegyik házaspúr ad sa marad az eladónak
5-5 forinttal.
:1) Sz. Wo/zengrtInt
20/180 (1489. évtő! kezdve lSa/lés
lSa/2).
4} Nechel zsidónő ezenkívül mint tulajdonos
szerepel a H. Schott
dorffergossen
49d számú
birtoklapon
1475 augusztus 14-ike (feria 2-a
ante assumptionis
Marie semper virginis i~ LXXV jar) s 1476 közt.
Birtokoselődje
kb. 1470 óta Mert Kupferschmid
Katherina uxor házaspár, utódja Jorig Gurtler von Tuln N. (sic) uxor, Zálogbavetés
ó

nines

feljegyezve.
') Tuda jdonosok
LXXIII! jar ) óta.

1474 április

l ő-ike

(feria

sexta

post

pasce

im
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fader Wolfgangen Hartel und Dorothea sein hausfrauen 1)
noch laut des judenpűchs und dreíer briefflen, di si dorurnb
haben. Das haupgut dan pringt sibenczig gulden und 1 ort.
Actum feria 3-a ante Jorij in LXXIIII jar.
Pozsomjoár.
tails 1300.

leot.,

Sb.

H.

(balneuml)

in

der

stat

des

ersten

20.
Pozsony

1474 éu körül. Leser zsidó nejének a pozsonyi
könyv birtoklapján feljegyzett követelése.

telek-

Hans Renes Margaretlia uxor+) - und bleibt sch. der
Leser judin als es stet im judenpuch. S)
Pozsotujoár.

leot.,

Sb.

Sz.

in Palzen

und

Nonneu

85{3c.

21.
Pozsony 1439. - 1502 március 21. Meg nem nevezett zsidókról szóló feljegyzések
a pozsonyi telekkönyv
birtoklapjain.
Nicolae Wolf - und bleibt sch. ainern juden gen der
Newenstat 50 fl auri noch laut ains briefs (1439). Ja)
Leonhart Tanperger et Dorothea uxor'") - Item in anno
domini etc. quadragesimo octavo an freitag yor Barnabe
apli (1448 június 7), als dy herren richter und rat der stat

") Az előző
Ol 1472.

tulajdonosok

(1467-1474).

év óta.

al Feltétlenül későbben
mint a tulajdonosok
az irás szerint kb. 1474. évben.

neveinek

feljegyzése,

la) SZ. Kettner und Wúrs[ege[
76/2b.
Úgy a tulajdonos
nevét,
mint a zálogba vetést a telekkönyv
szerkesztése
aikalmávad
jegyezték
fel. Valószínű, ho.gy e követelés
nemfizetése
miatt szerzi meg 1442.
évben Wöl'fel zsidönö a szöllöt s adja el azt Gotz Arnoldnak
és nejének. V.

Ő,

a 307. lap 3. jegyzetét.

oal Tulajdonosok

U44.

év óta.

"
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zu Prespurg sein gesesscn an offern rech ten, ist fur sew
chommen dy erbern Bartoíme Scharráeh burger zu Prespurg
an ainern tail und auch Jacob Folfoldig von Weyssenburg
dez and ern tails, und haben da chlagt auf dez benariten
Leonhart Tanuperger hausund
weingarten in Rősler gelegen und an ander seine gueter und auch auf fraun Dorothea
seiner hausfrau morgengab, so ir von dern benariten irm
mann auf dem benanten haus und weingarten verschriben
ist worden nach inhaltung diz der stat satzpuch zu Prespurg."] Da hat nach chlag, frag und urtail der obgenant
Bartolrne Scharrneh auf den guetern erlangt rechter weislicher
geltschuld 120 fl auri, also das dy 80 guldein sten under den
juden auf téglichen gesűch sider pfingsten im andern jar
(1447 május 28) ain jede wochen 2 Wienner 5 auf ain guldein zu gcsuech, darumb im versprochen ist werden und
gelobt in ze halten an schaden under den juden, und sol
auch der erst gewer sein von dez benarrten Tanperger und
seiner hausfrau guetern, als im daz dy frau Tanpergérin
willichleich hat dez geholn und gelobt, ausgenomen, was zu
der Treletschin mess darauf verschriben stet, das get vor."]
Darnach so hat der obgenant Jacob Folfoldig auf denseiben
guetern behabt weislioher geltschuld GO tuch von Ach und
Choln,") und ist der ander, der von solichen guetern haus
und weingarten dez Tanperger und seiner hausfraun sol bezajt werden. also verrer soliche ire gueter mogen gewern,

3) A ház hirtoklapjára
feljegyezve
egy időben
a tulajdonos
házaspár nevének feljegyzésével:
Auf dern haus hat die benant Darathea des Tanperger
hanstrau
400 guldein in golt, dy hat er ir zu
morgengab
var menichleich
auf dem erb gemacht. Actum an montag Thome apli anno etc. XLIIIIto (1444 december 21). A másik ingatlan = Sz. Schón
WI Rossler
Rudel von Laa 99/2b.
4) 1445. évben: L. Tanperger
adósa "der Treletschin
mess und
stiff( t)" 90 aranyforint
összeggel, mely után köteles Szt. Mihály napján szolgální. Sz....
99/2b.
1448.

") Vagyis
év körül

kb. 540
az achení

aranyforint
összegre
és kölni posztóknak

nek) ára 9 aranyforint
körül alakult,
forgalma
a xv. században
c. munkám
Monumenta

Hunoar;ae

Juda;ca.

IV.

becsülhető
tartozás.
{vagyís posztóvégek-

v. ö. Nyugatmagyarország
dru20. lapján közzétett áradatokat.

21
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als im daz in offner schrann zugesprochen ist worden. Doch
daz er solich haus und weiugarten sol halten jar und tag
nach der stat rechten zu Prespurg, darnach mag er damit gefam als der stat recht ist, sunder daz der obgenant Bartolme
Scharraoh var im davon sol hezait werden. nach dew und
ens in ofnner schrann erlangt hat auf den phannden haubtguet und gesuch, der darauf gangen ist und furhas darauf
.gen macht ungeverlich. Acta sunt hec anno die utsupra."]
Item Vinczencz Brúnner Kathrel uxor (Kb. 1458) und bIeibt sch. 24 fl auri in den zeitten des Weniger karnrer
der stat Prespurg, darumb man in aus den juden gelóst hat,")
Stephan Ozesko") - und bleibt sch. der stat Prespurg
53 fl auri, die hat rnan genommen von den juden auf gesúch.
Actum . am freitag vor Apolonie anno etc LxVto (1465
február 8).9)
Katharina Gebhartiri'"] - und hleibt sch. mitsambt iren
brudcr Wőlflcin, dy sy zu yrer paider notdurft entnernen
haben mússen von wegen der juden.a dem Caspar Hőrndl
und seinén erben 20 fl, 7V:! fl auri auf ablösung nach laut
einer spruchzedel.
Actum 2-a ante purif'icacionis LXXmo
(1470 január 28).")

már

6) H. in der stat des ersten Toils 140a. 1449 március
új tulajdonosa
(Mathes Meindl és neje) van a háznak.

31-1kéll

7) H. in der stat des ersten tails 120b. A tulajdonos
házaspárt
a zálogbavetéssel
egy Időben jegyezték fel a birtoklapra.
Andre WenÍger 1454-1456.
és 1457-1458.
évek között volt ·a város kamarása.
Korábbra
azonban
nem tehetö a {eljegyzés, rnert Brünner ék jogelődje
csak

ali 1455. évben

8) Tulajdonos
9) H. in der
'0) Tulajdonos

került

a

ház

1464. év óta.
stat des ersten
1459. év óta.

birtoklapjárn.
tails

.122b.

") Sz. in der Obern Hachnes; die Lanqentail
und Messrer 109/:Jb.
:\ zálogbavetési
feljegyzés
szővege
homályos
értelmű.
ÚliY gondolom,
hogy a 2l>-as szám elé "v.on" szót kell dnterpolácni.
amikor ds a feljegyzés értelme volna: "tartoz.ml"k Hőrndt-nek
abból a 20 frt összeghől, amelyet kénytelenek
voltak kölcsön venni a zsidókfnál
fennálló
tartozásaik
kiegyenlítésc)
miatt még 71/2 frt (évi szelgátattal
járó és)
megváltható
marndékkul."
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(Mort Harttmau]
uxor ") - dy (Agnes)
lest mit 18 fl und hat
zuschreiben, IActum]
április 7) .'2b)

Agnes uxor - Lang Mertt Katharina
hat den weíngarten von den juden ervergútt yren sűn (Lang Mertt] den zu2-a post Ambrosij anno LXXVto (14i5

Thomarr Wildff'ewr Katherina uxor'") - und hat die
Slaheriu'") den weiugarten von not begen und schuld der
juden, so ir hauswirt Pertelme Slaher mit ir gemacht hat,
műssen
verkauffen.
Acturu 2-a post oculi 97 (1497
február 27) .15)

~

Frídrich Voytt Katherina uxor") - disen wcingarten
hat man nothalben cttlicher schuld. so der obgenant Michel
Stainbrecber")
den cristen, juden und in das spi tal sch.
worden
ist, nach seinem tod rnussen verkauff'en, und ist
hingeJx/n umb 90 fl. Sind uber dy zalung der schuld úberpliben 44 fl, die man den kindern verhalt. Actum 2-a post
palmarum 502 (1502 március 2l).'~)
Pozsonyvár.
levi. Sb.
120b,
122b,
140a, 951Id,
76/20,
85/10,
9912b, 109/3b és 113/10c. Ide osztottam
he továbbá
Feyrtag,
Isserl és
Mendel
zsidók
ingatlunszerzési
cseteit
is, mint akiknek
követelésciről {'S azok
telekkönyvi
biztosításáról
nincs k özvetlen
tudomásunk.
U. D. Sb. 18b, 50b, ioo« és 411c.'")

12) Mert
Harttrnun
az
kesztése
(1 43!!) óta,
Agnes
írták neve alá.
12b)

logbavctés
")
szélére

A zálogbavetés
feljegyezve.
Katherina

15) Sz.

kelle

óta,

előbbi tulajdonosa

telekkönyv
surzálogbavetéssel"]

Sz.

ez

II

kelet

II

1480--1497.

tulajdonosok

A zárovata

évek

k őzt: BarthoIme

18b: (1463-)
Michl Gassner.
Wolfgang
Sawtreiber.
-

(1465 kőrül)
Sz. Fuobsleiten

uxor.

Pistritzcr

3511 d.

16) A zálogbavetés
kelte óta.
17) A szöllö
előbbi
tulajdonosa
")

a
a

Sz. in der Vn/tcrn
Hoheney
IInd Siqlei nspr un 119/!Oc.
kelte a tulajdonosok
rovata
szélén álol.

H) A szöllö
Slaher

in gatlam tulajdonosa
nevét
később
(e. i

in Patzen

'") H. Nonnenpeumt
Fcyrlag
jud. (1467-)

und

,Vonnen

(1472-1W2).
85110.

21"
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Lyndawer
411c: Hem lsserl jud dient der stat 1 q pergrechr. A feljegyzések a telekkönyv
szerkesztése
idejéből származtak
(1439)
és nem lettek törölve, jeléűl annak, hogy a szőllőt elhagyták
(talán
még a telekkönyv szerkesztése elött). A szolgáltatás
örökös Ir-tványbér jellegű. H. Spitalnewsidel
5gb: (Kb. 1446-)
An dre Sohűrf'enacker. (Kb. 1488) ist dem Yserl juden -- umlb geltschult eingesetzt wurden.
(1489 január 26 = 2-a. post oonversionis
samcti
Pauli) Michel Krembser
Anna uxor. H. Newstat
10Od: (1456-)
Jorg Surner pinter. (1474) Mendel jud, Erről a Ieljegyzésr ől és
annak törlésér ől a bevezetésben
szólok,

325

14~9-1513

e)

A pozsonyi

zsidóuteára

vonatkozó

adatok.

1.
A pozsonyi zsidóutca telekkönyvi birtoklapjai 1439-151:~.')

része

lJ A pozsonyi
kercszténydakta

telekkönyv
Sb.
házait felölelő

kötctének
144--167.

a
sz.

hel város
második
foliói után k övct-

k ező 168-171.
sz. foliók,
összesen
tizenhárom
bir tok.lappal.
Igaz,
hogy ebben a városrészben
terült Ctl ·a középkoni
zsidóutca.
de telekk öuyvezésc
azért mégis egyetlen példája
a topogt-afiai
sorrendtől
való
eltérésnek.
Amint azt a XV. század
f'ol yarnán
a zsidóutcához
hozzávásárolt
házak
és házrészek
telekkönyvi
birtoklapjai
bizonyítják,
a
zsidóutca
a belváros
második
része 15>5-157. sz . foltóival volt szornszédos .
.\ telekkönyv
másik, Gb-nak nevezett k ötctéhen csak az 1439. évi
szcrkesztés
idejében
házbirtokos
zsidókat
jegyezték
fel, akiknek
nevei,
eltekintve
a sorrend
szerint
elsö birtokos
(Laamg Ysserl] gyalázkodó
jelzöj6töl,
'amelyet
a Sh. szövegében
a "judc"
szó helyettesít,
megegyeznek
II Sb.-ban
1439. évben feljegyzett
nevekkel.
A Gb. névjegyzéket kezölték Kohti után a MH} l, 466-467 . Iapjaln, de oly súlyos
olvasási
hibákkal,
hogy szükségesnek
Játszik
a helyesbített
névsort
k őzőln.i: Hem der Lanng
Ysserl hu ren sun, Jacob
von Ofen, Isserl VOll Pruckh, Muschel
jud, Wőlf linu, Eysaac
jud, der juderr syna.gogoa, Jáckel
\'OH
Ofen, Trbstl
jud, Pránntl
jud, Jack linn jűdin 1'0.11 Nűrcnberg,
-- Ysserl vom Bűdweys,
_.
d,ie alt Pcrmdettyrm
jűdinn,
- m in dcn név elött az item szó. A Sil.
l-irtok lnqrjainak
zsidónovcit
Ortoas; után szinte hrbásan adja a MHJ
1. 467. lapja, s névsor-a az itt kőzőlt nevekkel
helyettesítendö
.
.\ közzétételben
alkalmazkodni
igyekeztem az eredeti
beosztáshoz,
zésc

amelytől csak abban
térek el. hogyabirtokos
alkalmával
e riévtől balra
(k ül ön rovatban)

irt

nevének
feJjegykeletet csillaggal

megjelölve
a jobboldali
teherrovntbn
írom
és így (tipograftad
érdekbőJ) a rovatok
számát
kettőre
apasztom
le. Az eredetiben
törölt feljegyzéseket
szögletes
zárójelekkel
határoltam
el, a magam
toldásait
pedig görbe zárójelekkel.
A keltezés
nélküli
feljegyzések
felirásának
hozzávctölegcs
idejét a feljegyzés
írásn és egyéb támpontok
segélyével

iparkodtam

mcghatűr

ozni.
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Judengassen

CLXVIII

(168a)

Hem

(Lanng
Jacob

Isserl
jude

14-39.

jude]

von

(1442.

Ofen

/

1) /

Jacob

(Jacob)

körüL)

(16&b)

~~
Itern

év

~
jud

von Oíen

Maisterleins

von der Newnstat,
weib und kindern

14-39.

sun

*Actum

sein

LVIII'''.

2-a

ante

Martini

ann o
1458

november

') Vagyis: 1442. év Joörül, arn ikor budai Jakab ruegszerzi a 1G8·a
szárnú illga'L],an:t, ez egyesül a 168b számúval,
Vadószínű, hogy mern
egész házak, hanem házrészek
voltak a 168a és 1·68b számu telkek.

fl.

1439-1513
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1n der stat des andern

lails

(l68c)
!tem

[Isserl

von

Pruckh)

f'rey
[und wenn er das
hauss vereliauffen wil, so sol er es nur
ainern kr-isten verkaufen
und
kaánen
juden.]

1439.

[Hem und bleibt
schuJdig
der
Daw.thjerin
auf das hans 25
fl auri: auf den nachstkunftigen vaschartg.
Aetum .in anno ?143<9 február
XXXVIII.]
1438.
[Hem

Aserl

jud)
Hem an dem hans hat der SchaJam des Hetschlein
sun zway
tai! und der
Schlaman
den
tayl.
dritten

[Hem Siklma jude
(i) tem Schalam]

Hem Lezer
der Jeklin
burg aidrn
uxor

17,

(1440.

év

k örül.)

(1450.

év

k örűl.]

(1455. év k örüí. )

sankmaister
von Odenund Hester

(168d')

[Musschel]

Hem

1439.

[Leb j-ud
Symcha]
[Item

Musch

* (Actum ) feria
hardi anno L
Vall

Pred]

Hem Henna
von Ouen
und ir sunn
der Salmon von Ouen
Hem Srnoiel

jud

,. (Actum)
Martini
*Actum
anno

2-a nach
primo.

feria
secunda
anno L prim.o.

feria 2-a post
LV Illo.

die /helfft.
Augustini

-

Er1451 január

ll.

VOl'

1451

november

S.

Bonifacij
14.58 május

*Actnm 2-a ante
anno
etc, LXVI to. 1466

augusztus

15.

,}5.

1439-1513
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.Tudengassen

CLXfX

(169a)

Hem

[WölfTIin]

[Aserl

frey

1439.
(1450.

jude]

Prentel
uxqr

jud

Mirgem

=Actum
feria
exaltacionis
LXXXXVo.

6-ta
anno

V{Jf

év

k örül.)

crucis

etc.
1495

szcptember

(16%)
Hem

Ysaac

14;19.

jud

Hem M~ndl
Znayrn

jud

von
(1495.

év

k őrűl.]

11.

1430-1513

331

332
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In der stat des andern

tayls

(169c)

Hem Dic Schul IGb:
juden synagoga.)

der
1439.

(lö9d)

Hem

[Jacob
jud

wsin
u xor

von Ofen]
Tesohlabe

1439.
*Actum
anno

in die sancte
etc. LXl.

Apolonie
1461

február,

9.

1439-1513

333

334
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Juderujasse

n CLXX

(170a)

IIcm [Trőstfin]
Tr[,sll judi)
[Leb jud

11,39.

(Gb:

Zyrncha

uxor]

"Act um nil
I (ecostes)

m on tag yor penanno L primo.

1451
(I~05

jún.ius
év

7.
k őrül.]

(170b)

Ikm

[Jcck lin

VOll

NUTln-

berg)

/4.19.

Ilenndcl

von

I'rs~hl

u xo r

Odsnburg

"Acluru

LVIJIIlU.

2-a

Vincencij

anno
l-lf>g

jn n uú r 22.

1439-1513
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In der stat des andern tayls
(170c)

Itern [Isserl
wcis~~)

Vall

Bud1439.

[Heundel jud
Odenburek
Peschel °uxor)
Lieblman
jud
Rachl uxor

vonn
=Actum

réte
Hirssel
Hester

feria
anno

2-a

post

Marga-

jud')
uxor

1477

(1&00.

július

14.

év

körül.)

(170d)

Item

Prénttl

jud

1439.
[und bleibt schuldig
dern GersteI juden seinem
aidern 14
guldein und 3 B' 5 Wyenner
nach lautt ains judenbrief,
den
der Prentel seinem aidem Gerstei geben hat von seiner mor
gengab wegen. Und [[ darumb II
was an der geltschuld
abging,
das hat der GersteI fúrbas auf
dem haus dez Prentel. Actum
an anontag vor sand Laur(enezen] tag
anno
domin]
etc.
XLVIImo.)
l.á4i augusztus

') A két házaspárt
egyszerre jegyezték fel, tehát
voltak. Az eredeti szövegben "Hester jud" természetesen
uxor helyett.

részbirtokosok
elírás Hester

7.

1439-1513

.I1onumenta

Hutuiariae

Juda;ca

IV.

337

22

338

OKLEVÉLTAp.

J ndeuqassen

C I,X Xl.

(l71a)
l Icm [dic aItl Pen dcttyn n ]
[Joseph
dcz Ysaac
[daz ha us h<11 gJelbcn Ysac jud
vou Ticna seinem aydn Jose.iydm vou 'Pi'rna
phen. und is! chauft
werden
Hestcr
'eius uxor]
vo n der Peu det in judin.
Aclum
3-a
vor
pen'! (ecostcs)
n n n o ,-1('. XL/lIo.]
[Sűu do! jud von T'irnn
Hanna
ux o r eius]

[Hem Aserl
sein erbeu]
Il em
Ofen]

[Jacobín

Slcmel jud
"ara
ux(or)

jud

und

von

1439

H4,1 júniu

s ~.

[Das huus hal chauft Sundel jud
von [[Y.saae dcz II J oseplicn
del. Isaac
u idrn von Tir nn ,
und hal Troslel jud von Tirua
an dez Sundel jud stat aufgCllomen.
Aotum an piíincztng Scolast ice
virginis
anno
XLVIIo.]
1446

február

• [Actum ali mon1ag
anno
XLVII0,]

vö r Andree
novemher

':'[Aclum an montag
anno XLVIlIo.]

Erhardi

"Actum
f'enia 2-a
rrt o .m no it.

1447

27.

in
1448 január

pos'!

10.

8.

Mar ga1477

július

14.

339
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2.
A zsidóutcához a telekkönyvi nyilvántartás ideje alatt
bozzávásárolt hosszűuteal'] házak és házrészek blrtoklupjainak zsidókat érintő feljegyzései 1448-1513.
H. in der stat des andern
(Das
Heindi

der

Wolfflin

SIIII

mit vorbchultuug
waoht, robait.
steur
und gab. Acturu
feria
2-a post dorninícam
misericordia anno etc. 13.")

H. in der stat des andern
Zochorias

judi

tails 155ú:

hinder-tail.P)

1513 ápribis

toils 156b:4)

umh das hinntertaill
in dy, judengassen."]
Actum 2-a feria
(in vigilia)
ante Thome apli
anno etc. septirno.P]

1507 december

') A középkorban
a Hosszú-utcához
tartozónak
vették nemcsak
az újkori Hosszú- éli Lörinckapu-utcák
házait, de a városházától
és
a ferenciele kolostorátöl
és kertjétől
délre fekvő házakat is. Ezért :1
zsidóutcával
szornszédos
házak mind hosszúutcanak
voltak.
2) Az egész ház 1439-1444
Hanns Kerneriri tulajdona
(már az
1415. évi adókönyvben
Harms Kerndner, -az 1434. éviben Hanns Karner).
1444. évben Dorothea
Lausseberin
tulajdonába
kerül,
aki a
házat zálogbaveti
Aserl zsidónak
(1444 augusztu-s 17-én 159. sz. reg.).
1445-1447
tulajdonosok
Vlreich Wintperger
Wen dia UXOT, 1447-1477
Mert von Teben Susanna UXOT. E házaspár
megvásároíja
a szomszéd
(Sb. 155a) háznak; hátsó részét:
und haben chauft von dem obgenauten
Stephan Dawher
da-s hinder tail hauss, das da stos! an ir
bausung,
Actunr an montag nach Erhardi
anno L primo (1451 január 11). 1477-1495
tulajdonosok
Jorig Prewer
Kathrey uxor. akii,
1480. évben kettéosztják
a házal ("das hinderlail
- das vordertail -und die fart und ausf'art sein palden tadlen freí") s elidegenítik
annak
elü.lső r-észét. A hátulsó résznek
tulajdonosai
1495-1497
Margaretha
Thoman
Pekin,
1<19'7-1513 pedig Peter Vaschang,
akinek :birtok',·<;·
utódja
Heindl zsidó.
") A feljegyzések
nincsenek
törölve. A kelet a tulajdonos
uev.:
előtt.
4) Ez a ház a szornszéd (Sb. 156a) házzal együttesen tulajdona
1439-145()
Leonard
Hömdl
és Ludweig
Kunigsf'elder
kereskedőtársaságnak.
1450--1453
Bartolrne
Kocherdorf'ernek
és 1453. év óta
Merteín Gailsam Anna uxor házaspárnak,
akik 1486. évben t úladu ak
a Sb. 15fib házon, s 1489. év k őr iil a Sb. 156a házon. 1486-1489
háztulajdonos
Wolff'gang Mawrer Margaretha
uxor házaspár.
1489. évben megszerzi a házat Jobannos
Zedel Katherina ruxor háznspár,
kitiíl
1507. évben Zakar-iás zsidó a hátulsó részt vá sá ro lja meg, 151 t. évben
pedig keresztény
.házaspár az elülsőt.
5) Feljegyések
nincsenek
törölve.
6) A kelet a tul-ajdonos neve elött.

ll.

20.
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H. in der stat des andern
Item Musch jud
Levmans
sun

dcs

ll. in der stat des andern
Jtem .J llliri
Tir ua

M U-,(1I

VOll

ta ils 156c:')

ist jerdich da von gemaiuer
statt schuldig zu geben 1 fl
3 ortt, anzuheben
von dem
nachstchunftigen
san d Jorágentag uber ein jar,
und abzuIősen dyweils
<ly juden haben. Acturu
am freitag var
judica in dor vasten anno 71.

1I1ld

1472

április

1471

március

Hem der benant
jung
Musch
»on Tirna anders genant Y sachar
hat bechant
VOl' dern
burgerrnaister
hem
Ludweig
Kurrigsuelder,
und
furhaser
ist ein(be)chaut
werden
VOI'
dern gruntpuoh,
das er schul'doig bleibt
mitsambt
seinen
erben
ainern
juden
genant
Smoyel
des Kophel
[uden een
in der Newnstat
90 guldein
in gold. Darumb seczt der benant Ysachar
dem
obgenauten Smoyel und Kophlein seinem een das obgemelt
sein
haus mit aller
zuegehorung,
doch unverczigen
der dienst
und gerechtich ait der stat als
oben
vers ch riben
stet,
und
sol dy schu'ld den juden zaln
auf sand
Jorgentag
naclist- 1454
chomund
an vercziehen
ungeverlich.
Ob abel' daz nit
geschech, wann dann der obgemelt
Smoyel
und
Kophel
jude der geltschuld nit wellen lenger peiten,
so haben

143\)-1471
törölve.
1439-1448

29.

ta ils 156d:')

It orn elem jutlen
hat man dez
haus also vergun dt im chauff:
dyweil und er daz hat, so sol
er jer lich davon jerliche gab
geben l' <ij; 5. Und obs del'
jud nit mer wil haben, so sol
er daz hans Bach der herren
rat verchauffen
aim christen.
Actum feria 2-a noch Arnbrosij anno XLVIIlo.
1448

7) A ház tulajdonosa
{'vi fe,lj'egyz,ések nincsenek
HJ A ház tulajdonosa

24.

Sigariund
Larmg

von Teben.
Mert.

április

8,

április

24.

Az 1471.

342
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si gwalt daz haus n n znva lleu
und daz
verohumern
ver re r
noch statrechten
umb haubtguet und allen schaden,
den
dy
juden
darauf
erstuend.
Acturu an rnorrtag
"or
Luce
evang.
anno etc. Lllleio.")
I~;;:\ október
Acturu
2-a post
corporis
Xpi
anno etc. LVIImo.10)
\4;,7 június

von Odenburq
sein swiger

ll.

in der stat des andern

ltem Asehl jud
Tewbel
uxor

20.

tails 157u:")

und sullen
zu kunf'tigen
zeiten
der stat jerlich davon raichen
fur
zirk , rabot
und
waoht
zwcn guldein in gold, und an
richter
und
rats
urlauh das
haus nil ,,,rseC7..en noch verkauffen.
Acturn in die Parrthaleonis anno LXIIdoP)
Item Jacob jud von Passaw hatt
sein haus gefreidt,
das er darurnh
hat
nidergclegt
berait
10 ro und man ist im sehuldig warden von der stat nach
laut ainer quitanzen
Iacit
fl.
Actúrn des critags vor festum
corporis
Xpi
anno
donuini
LXo septrmo.P]

Jacob von Pnsstnn
Hann UIor

15.

1~2

július

28.

ő

H. in der stat des andern
Schwartz
Offen

Mendl jud
Drasl uxor

9) Ez a

von

Acturu
anno

zálogbavetés

10)

Feljegyzések

")

A

nem

nincsenek

feria
sexta
etc. nonoY')

lett

1467 május

2fi.

tails 157b:14)
ante

oculi
1·5O!) március

törölve.

törölve.

A kelet

a tulajdonosok

nevei

előtt.
zsidók

házszerzését

megelőzően

tulajdonosok

1439- -1.J.I4

Larentz Vnger, 1'444-1449
Klain Thoma-n
Anna
ux or,
144\l--14ül
Barbaru
des Harms Kucpodm
witib és 1461-1-\.ü2 Jorg Flochpergt-r.
12) Kelet •• tulajdonos
neve előtt.
"') Feljegyzések
nincsenek
tőrőlvo.
14) Tulajdonosok
Schwartz
Mendcl előtt 14:\()--1447 domu" pnr ochialis ecclesie Sancti Laurencii, azaz a Szenblörmci
plebános, 1447-1467 Tíhornan Henenfoint
Or isbinu uxor, 1467-1476
Veyt Rugcr Barbara
uxor,
147ő-1497
Harms
Greml
bs 14n7-lf>O<J (cgyüuesen.l
Jobst Keszrnan,
Jacob
Aignor, 'vV.orlfgang Verster
(három
nagykereskedö).
15) Kelet
nincsenek

feljegyzése

törölve.

a tulajdonosok

neve

rnehlet t. :\ feljegyúsek

9.

B43

1526

Az 1526. évben eladott

és Mária királynéfól

adományozott

zsidóufcai házak jegyzéke. }
l

Vermerckt
Hem domus

die verkaufften

Zacharias

[ntlenlienser

anno 26.

kau ITt .Torig Nerwein.

Hem domus Nastel jud kaufff .Jorg Pholtz hueter ... pro 27
gulden, hat hezalt Georig Viseher hueter
secunda
~ proxima
post exaudi anno :\7 (1:):)7 május 14).
Hem domus

N judt kaufff Mert Eisenpeckh.

Hem dornus Moiscs judin kauf't Hanns Laussor vom Albrecht
der konigin kelner. nachdein im ir .\((.ajes) tat solche
haus geschenckt.
Hem domus Markel jud hat solhe sein haus selbst verk aufft
dern Hannsen Fallich schlosscr.
Hem dornus Jacob Maindl jud, solhc haus hat kaufft
Flötzer scherer.

Mert

Hem dornus N judt, kuuff't solhe haus Andre Piber huettcr.
pro 8 gulden, hat Ambrosi Rott hezalt. Actum in die beate Agathe virginis ac martiris anno 33 (153;~ február

1) A jegyz,ck minden
bizonnyal
jóval 1526.év
után készült. még
pedig abból az alkalomból.
hog~' 1. Ferrlinánd
k-irády 1539. év,i pr ilis
Ll-ikén
kelt rendeletével
Tncghagyta
Pozsony
város
közönségének,
hogy miután annak idején (1526. évben] a magn számára
foglilHa le
a városból
clmeuckült
zsidósá~ házait
és egyéb ingatlanait
(hcrr dita tes}, mo st már fizesse meg a k ir.ulyuak járó zsidóurlót
i,s /.\111.1 1.
437-4.18.
1.). A jegyzék adatai
nem teljesek,
vételálwkat
csak k ivótelesen jegyeztek
fel, noha tervbe vették a vételá.rak
teljes Icljegyzését, amint ezt pld. Hatndel zsidó házára vonatkozó
tétel sziivcgez:'se
á

mutatja.
MindameHelt
rendkívü!
Iontos és értékes a jegyz{,k, amely
szorencsésen
egészíti ki a telekkönyvnek
a pozsonyi zsidóutcára
nézö
adatnit.
A zsidók ingatlanainak
lefofjlulására
PS clidcgeníté~ére
nézve
v. ö. még AfHJ f. 3:18-,'1,'19., ,'172., 426-428.
lapjain k özőlt okle velcit
és leveleit Mánia özvegy k irál ynéne k az 1527-1533.
évek közötti időből, valamint
ugyanannak
a k irú lyn énak 1527. évi március
31·ikén
kelt

és e kötet

107-108.

lapjain

közzétett

adománylevelét.
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5). Solch gelt isi dem curnerer
worden.

aufT railung

zuegcstelt

ltem domus judensinagog.
Hem domus Leser jud. Kaufff solhe hans Hanns Schweller
huetter.
Hem dornus Haindl jud, solhe haus kauft Leopoldt Pintther.
solhe gelt nimbt der jud selbst ein umb ...
ltem domus N judt kaufTt Peter Gurtler.
Hem dontus Ahraham
manrer.

Schuller

jud kauflt

Wolfel

Graisel

Hem domus Hirschel judt kauíf't Sigmur.dt Maurer,
Item dornus Lehl jud kaufTt HamLS Koch.
Iltem domus Musch HaindI kauflt Andre Rubickh pro 18 fl.
Item darun hat er zalt 2 wernng pro 12 fl.
Item domus N judt, solhe haus hat kaufft Mert
schuester pro 50 fl,solhes gelt hat er alles zaIt.
Item domus alt Maindl jud: hat solhe haus
ainern irer Mtat jagerrnaister geschenckt;hat
Peter Volkel schuester.
Papiroson:
Pozsotujoár.

egyszerű
Itár

foga~1l1azvány.

rendezetlen

iratai

közl.

Haug

die konigin
er verkau1ft

1448-1493

B) A szőlIősi hegy könyvnek zsidókra vonatkozó feljegyzései 1448-1493.1)
1.
[Item Prentel jud dieczeit gesessen eze Prespurk
dient 1 quartale (und) 25 (1448 évelőtt)].')
1)

A Pozsony

tőszomszédságában

elterülő

Prácsa, németül W~inern,
lsd. Bél Mátyás. Not.
190: Prácsa,
vicus Slavicus, terrerio Pisoniensi,
ab oriente oontig'uUos...
a virni proveritu
dioitur,
in hi.$ vdneas, ...
pozsonyvármegyeí

Germanis
diplomata

quarum partem
kísközség
a

Weinern,
Szölős

Szőllős

(másképen

novae Il. [173Gl
in cuius ditioue est,

HI/Ily.

Wináry
Slavis, 'utrisque
vecant.
Montes habet ...

maximarn ipsi excelunt Pisouienses.)
középkorban
eleinte
az esztergomi

érsekség birtoka volt, amely azt az 1297. évben elcserélte
Helligenkreuzi
cisztereita
apátság
tardoskeddi
birtokával.
1&26. évig 'hírta, mely évben az apátsigtói
birtokába
jutott
(v.
Ortvay.
Pozsony
24>---29). A birtok Igazgatását
az apátság
ö,

--

vétel útján
város
lőrl.
rendszerint

az ausztriai
Az apátság

Pozsony város
Il. 3. [190(lj
valamely
meg-

felelő pozsonyi
polgárra,
mint udvarblrá jára
("hofmeiS'ler",
lsd. II
k őzőlt feljegyzéseket)
bízta, aki az apátság: pozsonybelvárosi
házúban lakott
és Intézkedett.
A szöllösí hegykönyv
víhegyteíckkönyv)
úgy látszik a pozsonyvárosa telekkönyv
mintájára
Jett szerkesztve
nemsokára
a pozsonyi
telekkönyv
szerkcsztése
után (az 1440-es évek elején). A "hegy" (der
Weinarer
perig) több dűlőt számhált, amelyek
[topograííaí)
sorrendjében jegyezték
fel a szöldők tulajdonosadt
és az uraságnak
járó évi
.~zolgá>ltatásokat, továbbá
feljegyezték
a hegykönyv
lapjaira
a telkek
elidegenítésére
és megterhelésére
vonatkozó
adatokat
is, A hegykönyv
lapjait I-töJ Iolytatódagosan
számozrák
és feltüntet ték a dülőnevét
is.
Itt js dapszám a d'üJőnéV'vel '(rövidítése
úgy, mint
könyv szőllödülőinél
"Sz.") idézzük fl feljegyzéseket.

a pozsonyi telekamelyek zsidökra

vonatkoznak.
Az apátság
a birtok
eladása
alkalmával
átadta 'a 'Városnak a
birtokra
vonatkozó
okleveleket
és egyéb írásokat,
amelyekkel
együtt
a szőllősi hegykönyv
is a városi levéltárba
került.
2) A szögletes zárójelek közti részek törölve. Quartaűe
negyedukó (001').

=
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Hem Jorig Zaiser von Betschentschoff")
hat chauft von
dern Prentel juden den weingarten umb 9 fl und hat den aufgenomen am suntag vor Jobarmis bapliste anno cic. XLVIII"
(1448 június 23). - Dient 1 quartale 2 O.
Hem der benant za is er sol dern juden beczalen alle jar
aus den fruchten hincz daz er den weingarten gancz abzalt.
Acturn anno die uts.
Szőllősi

hkv.

LXXXXl'

SZ.:

Pewgler.')

2.

[In anno XLVlIIo ist fur mich chomen Ysaac jude der
Lewbman judin sun und hat vor mein bechant. daz sein
swager, der Swarcz Vnendlich Handel jud des Leubman und
Ysac juden swager, dem erbern Thomori Schrelner von
HetschenstorfT und seirren erben das virtail wcingarten hat
ubergeben. das ottwan der Thomon Hoppolt als der nachst
verweser hat ingehabt. Acta sunt hec in domo curie sancte
Kalherinc feria quarta ante festum sancti Michaelis anno
XLVIIIo (1448 szeptember 25).]
Hem am sarnbstag ver Katherine in anno XLVIIlo (1448
november 23) ist fur rnich komen Thomon Schreiner von
Retschenstorf und hat sein virdel weingartenarn
Weinerperg
gelegen. da" im was ubergeben warden vonn ainern juden,
gancz ubergeben und aufgeben mit aller gerechtichait
deru
Jacob Gernolt und seinén erben. Acturn die uts,
Szőllősi

hkv.

LXXXXVI

SZ.:

Tullmétsch.

3.

[Hem Aserl jud hal tan ain verpot auf den gcgenburtigen
weiugarten dez Peter von Epries"] mitsambt
dell fruchten

=

1) Ny idvúnvalónu
elírás
Rctschensdorf
Récsc pozsonyvárIllcgyci f'alu helyett,
amely Szőllőssel
,is, Pozsennyal
is hatá rox.
')

Azaz:

3)

Kb.

Szolgálata:

Szűllősi

hcgyk őnyv

1445. év 610: Peter
1 urna

bs 8

ö

Io lió LXXXXV,
von

Epries

SzőlJődü:lő:

mitburger

ll'

l'cwgler.
Pr cspurk.
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urnb ain geltschuld. Actum am eritag var sand Jergentag
anno etc. Lmo (1450 április 21).1
Szőllósi

hkv,

CXXXI

Sz.:

GrMe/.

4.
[Item Jacob Gernnolt von Prespurk - ~)B (') ledig und
frey vor kristen und var juden, ausgenomen der benant dinst
den herren WOl Heiligen Chrewlz in Ostcrreich (1450 év
kőriil] .l
Szőllősi

bk»,

CXXV/lI

Sr'

Alliureitujat

ten.

5.

[Item der benant

Mathes Yessel!] hal yor mein bechant,

gelobt und versprochen dem Prentel juden an seiner geltschuld haubtguets und gesűchs des jars heriri ze antburten
14 emer wein, und dy an sein wissen und willen nit verchumern noch verchauffen hin, daz er in bezal. Ging aber
daran ichtsab,
das sol der jud f'urbaser haben auf dem
grundt nach andern geltern") ats vorgernelt sein. Actum an
suntag vorXIM virginum anno L primo (1451 október 17).
[Item Rendel jud des jungen Muschen juden sun zu
Prespurg hat verpoten dem benariten
Mathes Yessei zu
ainern rech ten seinén tail weingarten mitsambt den fruchten
ains yeden jars gelegen am Weinherperg genant das Engelchind also, das der benant Randel jud der erst verpot darauf
ist. und erster gewer nach dem Symon Sneider, der edes 4- fl
darauf hat als oben verschrleben stet und nyemant mer var
<lern Rende!! ichts darauf hat, umb solich geltschuld, so dann
der jude zu im ze sprechen hat ungeverlich nach inhaltung
des judenpuechs. Und is geschehen daz verpot am aschermitichen anno etc. Ll I? (1452 február 23).l

s-sus«

hkv.

CIII

SZ.: Erujctchind.

') Birtokos
kb. 1446.
") Yessei 1451. évben
burger

so ké rt.

zu Prespurg

év óta.
'zálQgiJa

h itelezőnck

adta

4 ,fil auri

Symon

Sneider

és n 'H /) összegű

a

szőllöt

tartozá-
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Ö.

[Item (Peter von Epries und Anna sein hausfrau] hleiben miteinandcr schuldig dem Aserl juden wonund zu Prespurg nach laut ains briefs 7;:' fl auri (1452.·év körül).
Iteru Ascrl jud hat verpoten grundt und frucht deru
Peter von Eprics von der schuld wegen so vor vcrmcldt ist
ulso, das er der erst gewer darauf sey von dem bedachron
weingarten anno Lino vor Geory (1453 április 24 előtt).
Idem
suntag

Eserl

nach

sand

jud hat sein verpot vcrmelt datnach am
Laurenczentag
anno etc. LIll" í 1453 au-

~usztU'; 12\.1
Item Peter von Epries und Anna sein hausfrau haben
vor dem hofmaister
Stephan
Zicgler aufgeben
als des
grund es recht ist irn weingarten genant Hamboth dem Aserl
juden, unenkolten des perkrechten
und grunddi,enst. Actum
an suntag
nach
weinachten
anno
etc. Lll IP (1-!53
decernber 30).
Szől/ősi

hkv.

LlX

SZ.:

Humbot.

7.
Ich Mychel Pheil bechen, das ich dem Jacob juden hab
verseezt den weiugarten am Weinharperg
genant im Hasnackel anno im LXIO etc. (146l).
ltern Michel PheilJ der hat abgelost von dein Jacob
juclen von Offen sein weiugarten am Weinharperg
gena (n) t
ym Hosnachkkel
etc. anno etc. LXIIJO am suntag 'noch .Johannis (ante po-tam) latinam ('.tc (1463 május 8).
Szől/ősi

hk». LXIX

Sz.:

Im

Hosnélcel .

8.
[Itern Jakab des Prantleins aidem hal enphangen nucz
und gebcr arn suntag an sund Gallentag anno etc. LXXIIlllv
11.f74 október 16), und den weiugarten gibt auf der Jorig
Quammer.

\448-\493
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Hem Hanns Tiernchcbel hat chauff't vou dein .lucob
juden das achtail stok das er auffgcnomen
hat. Actuni an
sand Luczeintag
anno etc. LXXIIIFo
11474 december I:\).
und dierit 1f2 quartale 1 5.1
Szől/ősi

hku.

LXX/X

Sz..

Treuiff enches.

9.

[Item Wolfgang Mispach (rnitwonor zu Prcspurg)
hat
verseezt dern .Iacoh juderr von Passau sein weiugarten das
Rádc! am Weinacher porig umh czbancziggulden
au selladen unczt áuff sand Michelstag nachstchüuí'tig.
Actum au
rnitichen nach sand Margnrctentag
anno etc. LXXVJl" (t47li
július 17).l
Szől/ősi

hku. eVI

Sz.:

Rádier.

10.

[Item Symon Augustin hat kauft vom Mendel juden ain
q (uartale) weiugarten arn Weinnarperg
f'rey und Iedig, und
dint den herren alle jar 1 q (uartale) 2 O. Actum Prespurck
feria 2-a post Plus)' anno dom ini 93° (149;{ február ·1).1

sssus«

hko,

el s«.

Gruenscharen,
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C) A pozsonyi végrendeletkönyvnek

zsidókra vonatkozó feljegyzései 1434-1527.

1

1. Harnis Hámerl ... Hem so schaff ich, das mcin haussol ainern juden 13 gulden in gold, dy ich
cntnomcn hah. ti nd d icz IlH~1l g.eschan't hab ich ~etall am
maritag VOI' Fubinni et Sohasliani anno ele. XXXlllIo (l,l:34
január 18).

frau becz.allen

VIm.

1'/.

2. Hanns List ... am suntag nach unser Iruuentag der
purd anno cIc. XXX]] l l (l·l:\-l szeptemher 12) ....
ltem ich
schaff zu Sancí-Mertcin zu dCJl1 gopcu -lH guide!1 ill gold, dic
pleiht mir schuldig
der Kwrtz .laki umh 1{lch. zu betzalen
auf dv kunftigen
wcinnachten
(1-l:I-l december
2:)) ... 2)
')

Ebbe

"

letnek

vúrosköuyvlx-

qxizsonyi

nal;;yobbúra
a

tauuktól

umennyibcn

a

városjcgyzöuck

kerültek

link

nr-vezett

város

törl.

be

kötet

l II.,

[Vk»

(a

első

k ötés

=

int"l.cl!

1 ~;\5.
1,,\'Iúr

"'1'

II

l't"gTcndclc]kün~'v)

kiitPl-lIc.k

a

kezdetben

rórna

el njéve l kcltczhet

fllrsichti.~
uu d

<il'l' .'rl1('r
,,<i,-r

hugyománya

pnuma

Iovole

ö

missií isci
und

wcishoit
man

k őrűd

támadt

ecseteli
v{>,grclldf'.l'ke'zö őzvcgyének
nem keltezett,
de kétség nélk iil

rundczi-tlcu

Er""r

Ill.,.;,II'''

lsd.

facsirnilcjút

X, m oll.ók let] , Ennek

tanulságosau

]anúcsúhoz

i-,

Pr ot ocottum

hátán

lapjának

lupszúnmit.
2) A végrendelet
ez,'ll

tTht'rk('it

szövogét

(vagy

Testamentor uniOrtucuj.

Pozsony

végrcudelctei

sző-

i,

kl,siihb

nrn hs

írt

jt'~~·e·kkel

.ir.

mondott

571IZ,

végrende-

a \'t\S'Tcnc\-el'kező
nevét, a v•.·gn ..ndelet (vagy
esetleg
a
k cltét, , zsidúru
vagy
zsidók-ra vonutk ozú helyét,
i,ft'nb

ilej,'gyzl")

I

loHha

sok
telt

k őzlöm

a k őuyv

vagv

részéről

áil.JíI{)Hak k.i "' végreudclctr ől, annak másolatát)
e!sőkiilctbe
az 14h~-152\).
évek ·közt készítelt vég-

be . .\z

rendeletek

i~Cll

k őtcteibe

és polgárnők

ok levelet

jegyezték

veg.",I,iíl

r()'\ytalúl'll~()S

t'S

polgárok

weis

Wi'SS(,Il,

:\icolae
ixtc-r

l'ie,hcn
d~IS zu

Puclu-ad,
ci,·,

(ercdetJÍ-je

kőzűtt

pallS

honyo daűmnknt
Pozsony
14:\4, év

I"l'p-iroson

II

város
V

{'g>(,v'cl

pozsony-

]:
g!Nldig~n
rnir

eur

sar«I

in

herrn! Ich Iass cur
person k onnncn

a igncr

sta t.schreibcr,
Mcr ttcn

yctzun
k irichen

d k irichalhie

ze

)
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Gcltschult. Hem mir bleibt schuldig der Eyban 26 guldein
in gall, davon sol Olein weib betzalen: item dem Pulbax 12
gulden in gold, ikm dcrn Klein Jakleln juden 14 gulden in
gold und 1 'll Wienner phcnig.
Vkv.

IX

b.

:3. Anna des Jost Laspat se/igen uritib ... am suntag vor
sand Anthonyt.ag anno dornini milIcsimo quadringentesímo
tr icesimo sexta (14:~() január Vi) '" [Item so pin ich schuldig eynem juden 37 guldein in goIt, dy stend an sohaden
untz' auf den faschang nú kunftig (14;-l!>február 21). Fur die
Prespurk , und hat nrich
gemant
mit
des crbir digen
herrn
herrn
Gorigen
des ertzpischolffs
von Gran ader
seyns vicani br ief umb
48 g,ud'liein rn gold, die mein man seliger Hanns
der List, dem got
gnad, auf den Klairi Jekleiu den juden dem eg-enanten pau zu betzallen g.csdlafft
hat nach n usweisung'
eyns redleichen
und erbern
gcscheff't, das rnein vorgcnuu tcr rnan se.lib'er merkchleich
g.etall hal;
und auch in dcmsd.lm
geschctt mcyus rnann s nem.ícich nicht geschriben noch hegr iff'en ist, das ,ich dieselbig<cn 48 guldein ausrichten
und
wctzahlcn
schull. sunder
der Jekl jud der sehol sy berznllcn.
Uber
dassebb ,S1O' hab ich műssen
nyderlegen
24 guldein
in gold zu dcm
crbern marin und herrn Lúdweigen
Kűnigsfelder,
der ich hof m.it aynern
rcchten,
ez sey geistlrich
oder well leich , wider
in meyn gewalt
ze
pringen. Und dieselben
obgeschr iben 48 guldein, dic maynt
der \'\11'geriant Nicolae statsehrnihcr
und paumai -Ier in funfczchen
tagen VUIl
mir zu haben,
durinne
-ich mich
grósleich
.beswert
auphind.
Unrl
darurnb
hieben herren
so pill ich eu besunderleich
durich gots willen
und durch des rechten
wil len, das ir arrnen
und reichen
g'esworn
habt, und auch durúch cur scl selikoit
willen, ir wellett mir ratsam
und hiM.lei,ch sein, da" ich jn soliche heswern iiss nichl
korn, und
wellet mich auch pey dcs geschcffts
lautt Ibehalden; «las wj,J ich umh
cuch verdi-cnn
und darmkcn,
die weil und das qch leb. Wer abel'
sach, das ir mir nicht rarsum noch hilf.Jeich woJt sein, d0S ich curn
gnaden
nicht getrau,
so sch olt mich eur
gnad
dorinn
nicht verdcnkchen,
so miist ich von der beswernuss
waigern
an den stűl ~en
Gran; und was dann da selbs eyn rechl nuswciset,
da rnűst ich pey
bleibn, wen n ich hintz got hoff und zu dem rechten.
das nil das vergessen, das tb geschehcn sey in dem ::;escheffl, als die erbern
hem
d'ic gescheffthcrrn
sprcchen, das werd mir in meinen
rechlen
nicht
schurlc-n
obich
sein nicht uberhaben
noch vertragen
m,a,g ges.ci'll.
Awer
vcrr

ich

getrau

eum gnaden.
das ir d o rtz u lun wellett, das
noch gdan~en
scluul. (Aláírás
n élkül.]

nacht k őrrunon

ez

als
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stet zú phand ein swartz fuxein rockh, ayn gruner maritel.
tzwű silherein schal, eyn silberein pecher, ein sloyr (und)
ein silberein gurtel.] ']
Vkv.

X/X.

4. Frau Anna Trelelschin...
am freytag nach sand
Francz.isczentag
nach Crisis gepurd vierczechenhundert
und
darnach in dern ainsundvierczigisten
jar (1441 október 6l.
... Hem so bleib ich schuldig dem Jackob juden: von Ouen
und dem Isserlein von Prugk 5 guldein. Hem so bleib ich
schuldig der Eysack judill 11 guIdein, dy sind ein zeit W~standen, und darnach 2Vz guldein, dy sint gestanden nahent
bey einem jar, und dafur hat sy mein guete sylbrein gurteL
und dy sol man losen und sol sey gebenmeiner
muemen
Margareten der Lieblin, und mein ,guele paternoster
dew
garolíen.P)
l'kv.

XXXVII.

5. Stephan List ... am suntag invocavit in der vastell
in anno etc. ym LVIImo (1457 március 6) ... Natu debita
Stephan List ... Item dem Jacob juden von der Newnstat
'2 'ft an gesuech. Hem dem Muschel jud 6Vz 'ft an gesuech.
Hem des Jacob juden sun von Ofen, der doauch haist Jacob,
.:10II an gesuech, darumb hat er mein hantgeschrift;
und ist
betaidingt warden, ob er nicht lenger peytten wollt, so scholt
er mir vor einer guten czeyt man len}, so wolt ich in beczallen, wenn ich wolt chain gesuech davon geben. lt,em dem
Asserll jud, darum sein sun ein bríeff hat, 20 fl. Hem mer
hat ein jud ein brieff von der Newnstat umb 20 fl; den sehol
mein sun lősen. Hem mer hat mein weyb verseezt ir phant
') A szögletes
zárójelek
közötti részt
törölték
az eredetiben,
jeléűl annak, hogya
végrendeleti végrehajtók
("die geschefftsherren")
kifizették a tartozást
és kiváltották
a zálogbaadott
értéktárgyakat.
.) Egykorú ik,éz a lap szélére
írta c szót: "tied imus",
jeléü!
annak, hogy a végr. végrehajtók
kifizették a követelést vés a hagyományezott
tárgyakat
átadták
örökhagyó
unokahugának , Liebl Hans
pék feleségének.
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ze cristen und ze juden, dy sy dann woll ways, dv ich nicht
hab alle mugen geschreihen.1)
Vkv.

98.

6. Anno domini ele. sexagesírno an suntag exaltacionis
sancte crucis (1460 szeptember 14) ... Reicb. ram an ... Geltschult . .. [Item Jacoben juden von Ofen 25 guld in gold
sider os lern nachstvergangen
(1460 április 16) auf taglichen
gesuch, ye von ainern gulden wochenlích 3 swarcz 5. Und
pin parg demselben juden fúr den Matern umb 12 guld in
gold auch auf tcglichen gesuch syder dreier wochen vor vaschaug nachstvergangen
(1460 február 5) .]1)
Vkv.

102.

7. Frau Anndre Polczlin ... an sambstag vor dem heiligen liechtmcstag anno domini etc. LX tercio (1463 január
29) ... Hem mer schaff ich derselben meiner tochter Barbara
ain silberein pecher, ain paternoster. ettliche gesperr und
schellen. die der Wolfel judin fúr drey guldein und zwaj
pfund pfenning zu ainern pfant steen ... Vermerkt au ch was
ich obgenante A. P. schuldig bin ... Hem der Wolfel judin
drey guldein und zway pfund pfenning, darumb hat sy
pfant als vor verrnelt ist.
Vkl/. 110-111.

8. Wen/zla Past/er ... am freytag nach etc. (sic) ... im
LXV jar (1465). Item daz ich W. P. pin schuldig einein
juden gen Ofen 23 fl. Hem aus den zwain weingerten genant
Spitaler und Viertzker sol man dem obgenanten juden geben
und bezaln gantz und gar iseiner schuld von den frűchten
die in den zwain weingarten werden. Actuni einschreibens
feria R-Ia pr-nthecostes anno L'XV!" (1465 május 5).
Vkp. 118.

1)
virginis

A feljegyzés kelte 1458 február
a. d. etc. LVUlvo).

17 (anfu-eitag

nach

Juliane

0) Egykorú hozzáfűzés: "un(} der jud' h'l gantz betzalt". Ezt a
tőrléssel együtt
1461 május 30-ika után
(in vigi.1ia trdnítatis anno
LXlmo), a feljegyres napja útán írták.
Jfonumenta

Hunoariae

Judaica

IV.

23
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9. Kúnigund
Chúnczens Krieq parbircr seliqer qcdácbtnus hausfrau...
am freytag var trinitatis anno dc. im
LXVII jar (1467 május 22). '" Hem mer schaff ich meiner
swester tochter Magdalen ... 5 fl zu steur an ainem manttel:
dyse1bigen 5 fl sehol man ir ausrichten van dem gruenen
mantel, dy ich an dem hab der judin ausgericht und noch
schu1dig pin warden 2 fl 40 5.
Vkv.

144.

10. J org Weinwachter ... an sand Michelstag anno etc.
LXVIImo (1467 szeptember 29). Die schu1d: item dem juden
Vischi genant 30 ungrisch gu1dcin noch innhaltung
des
gruntpuechs, in sunderhalt im 4 guldein ungr. nach innhaltung des judcn pu-chs, 1)
Vkv.

138.

11. Steffan Naier ... Acturu in anno LXVII am suntag
nach sand Marttentag
(1467 november 15) ....
Hem so pin
ich dem Aserl juden fúrnin
parg warden fur 1 fl. das ist
zwischen
allerheyllingtag
und sand \ferltell
zwen jar
gewessenanno
LXVIIo (14(15 november 1-11).
Vkp.

140.

12. Margaretha
Todin ... in dem LXVlIlO jare (1468) .
. . . Hem darnach so schaff ich der obgeschriben Dorothea
meiner lieben tochter den weingarten genanntt in Khurtzenpfang"] ... (doch davon) sol sy betzallen ein juden 11 fl auri.
Vkv.

149.

Puuir ... des sunt.ags yor sand .Jorgentag
anno domini etc. in dem LXXV jar (1475 április 23) .... lelie
13. Michel

1) V. ö. a telekkönyvi
zsidórcgistrum
418. számú 1465. évi regestáját. A szűll őt (Sb, gG/Ic) később Mathes Paer szer zi meg és törleszti a zsidótartozást,
v. ö. felesége Dorottyának
\'égrendeletét
(idé-

zem az Előszóban).
,) Sziillii,liilő

ne\'ea

dévényi

határban.
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schuldt:) ... Hem dem Viseliel juden ainern .gulden
dritten jar.
Vkv.

III

dern

168.

H. Jacob Romer. '. am manta.g noch sand Andreastag ... anno. " septuagesimo septimo (1477 december 1) ..
Hem zum ersten ich J. R. pín schuldig der Wolffel judiri
36 gulden auff teglichen schadcn, vom guJden 2 5.
Item mer pin ich J. R. schtildig dem Musch juden von
erst 20 fl, darnoch 12 fl, als es in dem judenpuech geschriben-stet, vom gulden auch 2 5.
Hem mcr pin ich .T. R. sc.huldig dern Musch juden 6 fl;
dafur hat er ze phant ain silhrin sehall mit ainern vergulten
zaun und ain gulden hiresel daran.
Item mer pin ich J. R. schuldíg dem Musch juden
Iuntl' gulden; dafur hat er ze phnnt ainen vergóltten synchkel
und ryncken.

dafur

Hem mer pin ioh J. R. schuldig dem Musch juden 6 ll;
hat er ze phant ein silbrein pecher der wigt 17 lat.

Hem mer pin ich J. R. schuldig dem Musch juden 10
fl; darumb hat er ze phant von mir ain prieff'.
Vkv.

172.

15. Jacob Karner ...
Hem so piu ich porg fur den Petern Gotshalich gegen
ainen juden fur 1 fl auff téglichen sohaden. Actum als es
stet in dem judenpuech geschriben.
Hem so pill ich porg werden fur den \;V olff (gang)
Veyrer gegen ainern juden fur 7 gulden auff sohaden. Actum
als es in dem judeapuech stet gcschriben.
Item so pin ich der WoIlfel judin schuldig 2 gulden
aulT sohaden. Actum der ain gulden stet geschriben in dem
judenpuechund
der ander gulden nicht, abel' es ist ain zeitt,
das sy mir dieselben II gelihen hat.
Actum feria sexta ante Anthony anno etc. LXXVIII
(14í8 január 16).
Vkv.

175.

23'
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16. Siqmund Paut zir ... l)
ltem ainern juden mit namen Selrnon hin ich schuldig
fl.
Gescheen am erich tag noch oculj in der vasten anno etc.
LXXX (1480 március 7).
Fh'IJ. 178.

li. Lasla

Windisch

...

ltem auf mcinen wcinuarten gcnanf im Gaisweg hin
ich ainer judin schuldig el fl. Und aus denseiben frűchtcn
soll rnan dieselb judin bezaln alsver man mag. ~Iöcht aber
dy judirraus densolbon fruchten nicht hezalt werden. so sull
rnan denseiben weiugarten Gaisweg verkauff'en und dj jűdin
mit den 4 fl davon bezalln, und dj ubermass des gelts, darumb derselb weiugarten verkaufft ist wurden, sol nochvolgen meinen obestirnbten :3 kindern. Und so man der judin
dy 4 fl ausgericht hat, so ist mein gut. weiugarten und
garten von ir gantz ledig. Das beken ich an meinen letzten
zeiten mit guter vernuffí. Geschehen an sand Bartholomesabent des heiligen zwiliff'poten anno domini etc. LXXX
primo (1481 augusztus 23).
VkIJ. 188.

18. Hanns VeUer/el' ... an phincztag VOl' der liechtrness
anno domini etc. LXXXVto (1485 január 27) .... Vermerkcht
dj geltschuld ... Itern dem Ysaac juden
gutden gelihens gelt.
ő

vi». 204.

19. Frau

(Mul'gul'etIw)

des H anns Paym ...

wi/ib

...

an sand Valentintag als num hat geschrihen ~I IlIIe und in
dem LXXXV jar (1485 február 14) .... Hem die geltschuld,
die ich schuldig bin, das ist ainern juden 2 fl, und ist gewesen an sand Blasytag ain jar 11484 február 3).
Vkl!.

200.

') Hibás

évszámmnl

és kelet

Hú\lkiil k özölve

-'IHJ

1. ·'Jí3.

357

1434-1527

20. Caspar Spanring

...

Hem dern Juda jud bin ich schuldig 15 fl. Dan uber
das ist gcschehen ain abpruch von wegen des gesuechs umb
28 urnis wein, doran hab ich im geben 27 urnas wein, und
das ist g2!schehen in dem LXXXIII jar 11483). Hem in dem
LXXXIIII jar (1484) hab ich im auch geben 2 Jaid maisch.
dj haben zu 23 urnis.
Hem der WolfTel judin bin ich schuldig 111:: fl im
LXXXIIII jar 11484). Hem der Handl judin 1 fl.
Actum
április 1).

am

karfreytag

anno

etc.

LXXXVb

(1485

VkI>. 20.1.

21. Jorig Kreytzer

... ')

dem Jackel juden verdambten pin ich schuldig 1
fl. zu raiten von dem suntag jubilate 84 (1484 május 9).
IÍL"11l

Actum an pf'incztag vor penthecostes anno domini etc.
LXXX quinto (1485 május 19).
Vkv. 201.

22. Magda/en
ioitib ...

des Lanngen

Hainreichen

seliqeti qelassne

Hem graff Simeon") ist mir schuldig 4 fl. darumb ich
meinen silberpecher fül' sein gemell! dem Múschl juden gesetzt und ire phant ain paternoster YOU dernselben juden
gelőst und seinern geméhl hinaus gen Pősing geschikht hab,
und 1% fl gsuch, so auf densolben meinen pecher gangen
ist vou sand Laurenczentag im LXXXV jar (1485 augusztus
10) biBher zu raiten,
Actum des freitags nach Ambrosy anno etc. LXXXVIto
(1486 április 7).
Vkv. 205.
') Kelet nélkii.! k őzzétéve:
') Simon

bazini

és

MHJ

szentgyörg:yi

1. .4.74.
gróf.
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23. Hanns Ronueqk

stainmct.z ...

Item aim juden hin ich schuldig 8 fl auf den naclistsand Mertentag (148H november 11) zu raitten,
zu
hetzallen.

kűnftigen

Actum
LXXXVpo

des
(1486

frcitags
április

nach

Gcorgv

m.artiris

anno

etc.

28).

I'kIJ. 210.

24. Friedrich

Afúllner

...

Dcm Hr-nndl juden bin ich schuldig P/!2 guldcn. als sich
hal geben in deru
LXXXlT jar ') zu raitten,
hah
ich das ;.:ellt entnomen: elaran hab ich im ausgerielit 12 B 1'> •
Haynburg

Actuni
Fk/!.

an

dr-m

ht'iligt'n

ph.ing.shl'!{ 87

11487

június

:\).

209.

2:í. neorg (Ll1c/;17('r)
kocliermacber")
... Hem unnder
die juden pin ich schuldig 28 fl in munB; wie abel' die juden
genannt sein und wicvit ain yeden juden schuld ist, das
steet im judenpuech geschriben.
Auch bekenn ich hev meiuer gewissen, daz ich das gel!
"on ainem ycden juden entnomen hab, da hab ich vorhin mit
den judenain
abred getari mit ausgenómen worten, daz ich
wochennlich von ainern ycden gulden geben weil 2 Wienner
5 und nicht mer, daran ain veder jud wol benugt hat und
mir datauf gelihen haben. Das meld ich darumb, ob dic
juden unndcrscintragen
oder laugen wurden.
Acturu an sand Lucaslag
dornini
Vkp.

dc.

L.\\.XVII'''<>

des heiligen evangelisten

114ö7 október

anno

(8).

211.

26. Margareta des HCIIIJlS
Schikcheri ... witib ...
geltschuld:
Dem Yssrl judcll der Wólflin sun hin ich -schuldig

Die
WOl"

') Azaz, amrikor Hamburg megadta
magát
Mátyás
királynak,
1482 szcptcrnber 30-ik:\.n .
•) Többi olvasási hibával és kelet nélkü) közzétéve
MHJ 1. 47~.
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den 7 fl haubtgut; dasselb gelt hab ich entnomen
14 tag vor vaschang (1488 február 6).

im 88 jar

Mer demselben Yssrl judn bin ich schuldig worden i
da sselb gelt hab ichentnomen
zu sand Jacobstag im 88 jar (1488 július 25).

'U b haubtgut;

Mer hab ich van demselben Yssrl juden entnomen 4 fl
haubtgut; und ist geschehn Bartolomej apli im 87 jar (1487
augusztus 24).
Actum des phintztag nach dem suntag reminiscere
dQ'Inini etc LXXX nono (1489 március 19).

vi».

anno

220.

27. Prau Barbara Zébuscheriti'í
... geschehn an sand
Blasytag des heiligen hischove in deru LXXXXIII jare (1493
február 3) ...
Verrnekcht die schuld ... : Hem dem .Jacob juden 12 B (')
hnuhtgut an g~':;uch, und noch nit járzeit verganngen.
Vkp. 2.12.

2~. Mathes

Slorch

tStarcli.

nobilis)

von Zantha ... 2)

JtPJIl meinen weiugarten zu Zantha gelegen, den ich von
dem \[andel juden crlost hab umb 34 fl ungr Iisch] schaff
ich meiner bemelten hausfrau (Katherina) und rneiner leyblichen mutcr zu Znntha, vedern fail die helíf't nachzevolgen.
Acta sunt hec in vigilia circumcisionis domini in Posonioanno
eiusdein LXXXXJTITo
(Bg;) december 31).
Vki'. 2.16.

')

Hiányosan

I'S

kelet

nélkül

küzzétéve

,)fHJ

1. 4.75.

zI

A végrendelkező
valamely Szántó községben élő nemes ember
volt, akit Pozsonyba
utaztaker
ért utól a halál. Szántó nevű k özség
több volt hazánkban
a k özépkor
végén,
az abaújvármegyei
rnezővároson k ívűl Bihar, Csongrád,
Hont, Nógrád, Pest, Tolna és Zala
(talán másutt
lS?) vármegyéhen.
Nincs kízárva,
hogy végrendelkező
a pestmegyei
Szántón
országos
zsidóelöljáró

élt és hogy hitelezöje a budai Mendel Jakab
volt, cle ez be nem bizonyítható
feltevés.
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29. Testamentum

Steljani

Háberlet

... 1)

Geltschuld so ich schuldig hin:
Item dem Yserl juden bin ich schuldiggelihen gelts ti fl
zu 10 schilling 5 ze ra itt en. Dieselbig schuld hab ich zuainlúg entnomen ats bey 6 wochen nach datum dess briefs.é]
Hem der Jorg Prenner pleibt mir schuldig gelihens
gelts ain gulden und 2 eg: 5, und sunderlich ist er mir
schuldig umb ertzney hey 3 eg: 5, was dann die ertzneyzettel
innhalt. so der Zacharias jud innenhat.
Acturn am eritag nach sand Paulstag seiner bekérung
anno domini etc. LXXXXlIIlo (1494 január 28).
Vkv. 237-238.

3U. Georqius Scllól'hcrger
dig bin ... :

...

Vermerkt wem ich schul-

Hem dem Garl juden bin ich schuldig 28 .guldenan gesuch biss auf den kúnftlgen
sand Bartholomeustag (14%
augusztus 24).
Item dem Handel juden bin ich schuldig 22 ll; dorumh
hat er zwei silberpecher.
Actum an pfintztag nach Marie Magdalene anno domini
ele. LXXXX quin to (1495 július 23\.
Vlcu. 251.

31. Hanns

Salomon.

Hem der Wolflin judin (bin ich schuldig) vier .gulden.
die ich entnornen hab am eritag nach der heiligen drivaltigkait tag (1498 június 12).
Gescheen arn montag nach Johannis golztauffer nach
Cristi gepurt MO TIIIe und in dem achtundneuntziglsten
jar
(1498 június 25).
V.k>v. 274.

1) Igen

töredékesen

idézve

MHJ

1. 476.

2) Vagyis a hitelezö a tartozásról
kiáHitott
llat héten át (1öbh részletben)
folyósitotta
adósnak

okIevé.lkelte
után
a kölcsönösszeget,
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32. Aud re Múllncl'.
Hem

dom

Hűndel

judcll

pill ich schuldig

l~ fl. dorumh

er hat pfandt,
Hem dem Chűre! judcll ;) gutden.
Item der N:ichlin judin ucht gulden; und ubcral, Wil
dy gulden geschriben vermcrckt sein, allwegen zehen schilling ci fur ain .gulden ...
Gescheen am tag sand Peter gefenknusfeycr
nach
Cristi

gqlllrt

augusztus

v t».

...

in

deru

ig istcn

jar

(l ..HJ\l

und liO ci bill ich schuldig
(1499 év körű Il.

den

judvu

1).
27:1-27·".

:~:i.Jórg Scliust
Iteru

neunuudncuntz

acht

von pf'ingsten

cl .

gutden

her

Vk/l.269.

:.\4. Wolfgang des Gilig Viseher seliqcti sun ....
Hem ainern juden, dess naruen ich nicht wais, stet zu
pfandt
zwcn schlayer .. ain seydner
und der ander schlayer
mit sechs fuchen, umb 10 B 5 gclihens gelts, und ain prauner
rock verprernbt umb 1 'íJ: f\, und mer 4 .groG zynen schusseln dorauf gelihcn 4 B 5, und ain pintkandl und mer ain
kandel per :l seittel, bringt alles 22 Ilo ...
Acturu an mitichcn nach Blasy conf'essoris anno domini
etc. Vc primo (1501 február 10).
V/;/J. 27.1.

35. Paul Wáler.
1tcm dem Mande! juden bill ich schuldig gewcsen 41
gulden. Doran hab ich im bezalt 2i gulden haubtgut und
gesuch; dieselbig zalung ist bC8Chct-'TIim XVc jar Michaelis
nachstvcrgangen
(1sao szepternber 29), und bezalt mit wein,
vischzeug und pettgewant etc ....
Item dy 27 gulden, so ich dein Mendel juden hezalt hah
wie VOI' stet, die sind im judenpuch nicht austliarr') unser
Hishát halben ...
')

•.uusthun" ..nak

Ir-va.
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Acturu feria quarta post dominicarn quasimodogenitj
anno dominietc. XVC primo (1501 április 21).
vi». 275.

36.

Barbara

Grieskircherin.

Hem untter die juden bin ich schuldig 6 fl.
Gescheen an sand Stephanslag protomartirts nach Cristi
gepurt f'unfczchenhundert und dreu ja re (1502 december 26).
VkP. 288-289.

37. Mathes Enqel.

Hem Haindel iud hat mir gelihen 7 gulden, versprochen
an schaden zu a~ihen in muns und nicht in gold, dorumh
hat er von mir in pfantweis ain silbergurtel, der parten rat
mit gold vermischt, mitsengkel, spangen, ringken,aL~ vergoldt. Hem mer hab ich dem juden verseízt ainen pabster
gulden, gilt 2 fl. Item ain gulden ring mit zwayen stain,
wegt 1% gulden auch dem juden vcrsetzt.
Actum anno domini tausant f'űnfhundert und in dem
andern jar (1502).
Vku. 286.

38. Mnf(faretha

dess Wolfgang

Utuiers eliche hausirau.

Die geltschuldgelihens
gelts ... :
Item untter dy juden der Wolffel judin 6 fl.
Actum samstag nach Laurenty anno domini etc. tausent
fűnfhundert und in dem dritten jar (1503 augusztus 12).
Vku. 297.

;)9. Mathes Payr.

Die schuld so ich schuldig bin: ... Hem demoGárl juden
15 fl.
Gescheen am monta-g vor Symonis und Jude der heiligen
zwolfpoten nach Cristi gepuri XVc und drew járe (1503
október 23).
Vkp.

29:;.
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40. Hans Zedel.
Geltschult: ... Hem dem Muschel juden bin ich schuldig 11 fl auf ain fl 2 I'l; dorumb hat er rneyn handtgeschrift,
zu sand Lorentzentag
(1503 augusztus 1O?).
Actum dominica judica anno domini etc. quarto (1504
március 24).
Vh'V. 28f!.

41. Jacob Schellet .
• Item der Wolffel judin bin ich schuldig 7 fl; zu pfandt
hat sy ain -silbergűrtel, gestet 4 fl.
Actum in die annunci.acionis Marie anno domini etc.
1504 (1504 március 25).
Vkv. 298.

42. \Volfganng Tregler.
Unnd deru Hánndel juden bin ich schuldig nach laut
des judenpuech 4 fl. Das soll mein hausfrau auch bezaIlen.
Geschehen am critag vor sand Elspetentag anno domini
tausent funffhundert und im funiftn jar (1505 november 18).
Vku. ,U5.

43. Cristina
des herren
Honnsen
Ringkel
doctor
gemach el.
Actum an phincztag nach trium regum anno domini
etc. quingentesime sexto (1506 január 8).
Hem mer hab ich versetzt zwaj kopffeln dem Hermdel
juden umb ] 8 fl ze notturft meines hauswirt auf sein vleissig
gepett. Die sol er lesen von seinem gelt und meiner tochter
(geben), wenn sy gehoren ir zu von irern vater seligen VIrich
Puchler.')
Vk/J. 309.

44. Katherina
Die geltschuld
judin 3% fl.
') Végrendelkező

Waltherin.
so ich schuldig bin . .. (item) der W oLfl

nő

első

férje.
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Acturn est feria quarta
(1506)1) (1506 október 10).
n'v.

proxima

ante

salus

populi

321.

45. Katherina

...

witib

Mat/ws

Hueters ...

Item mer schaff ich meincr andlen sun genant Wenntzlab, ain khnab, ain silberpőcher, der stet unnder den juden:
denn soll lősen Barbara des Wolfgang Schuesters hausfrau
yr em sűn dern Wcnntzla und soll denn pőcher irem sun
dem Wenntzla vorhalten, bis er zu seinem vokhperen jaren
khurnht: unnd der schynnpecher stet dem juden umh .2 fl
nach der frauenn bekhantnuss,
Beschehen am freytag nach letare nach Cristij geburdt
tausent
funffhundert
und im subendert
jaren
í1507
március 19).
I'kl!.

,118.

46. Wolfgang

Prucksleqel

F;

Vermergkht was ich sch ul dig hin ... Item ainern judcll
bill ich schuIdig in <Lu (juden-) puech 3 fl. Hem mer hin ich
schuJdig ainern juden auff pf'anndt als mein hausfrau wais.
stet un sider sand Veitstag 10 6
Geschehn montag nach sand Kathreintag im funffzehenhundert und dreuzehennten jaren (1513 novemher 28).
ő.

V Im.

H52.

47. Stcffan

Vischer

. . . Anno dornini
')

Ezt.a

végrendeletet

Haiuburq

UOT!

tausent

.

Iunff'hundert

1508 szeptember

H-ikén

und

11\

jegyezték

dem
be

:1

Vkv.-be. Miután "salus populi" a pünkösd utáni 19-ik vasárnap megjelölése. amely Ielváltva
szeptern'ber "éges
október
eleje k őzé esik.
a végrendelet éve koráhb 1508. évnél, dc 1507 nem lehet, mert a
nevezett
vasárnap
ehben vaz évben szent Mihály napjára
esett, s így,
ha 1507. évben végrendelkezett
jelölték
volna a végren delkezés

volna Wallherné,
Mihály
napjával
napját.
Ezért kellett az előtte vaJó'

évei behclyezui a csonka keletbe.
') Igen tőredékesen
k özzétéve

JI f1J l.i77.
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f'unffzehenden jar 13]1 unserfrauentag irrer heiligen hirnélfart (1515 augusztus 15).
Item 2 silberen gurtel hab ich untter den juden urnb
20 B 5 syeder pfingsten (1515 május 27).
vu».

357.

48. Testamentum
Helene uxoris Wolfgang; Forstet im
1518.
Hem mer schaff ich meinem sun dem Annderln zwaj
gu;ldene ring~ und (ein) vergults silberns ringl, und ain
grallene pertten und ain silbergürtl mit ainern Toten parton,
so ich gelöst hah aus den juden. So abcr mein Iiauswirt
Wolfgang Forster die silbergürtl wollt haben, so sol er mcynem sun dem Annderln herausgeben 10 fl in gelt.
ltem mer zwo silberguertl bei elem Lebl juden, die
stend umb 9 fl; sol mein hauswirt löBn von im, wen sy sein
VOI' hin sein gewest.
Acturn am sambstag an dem heyligen phingstabendt
anno dominietc.
taussent f'unffhunder+ und in dem achtzehenden jaren (1518 május 22).
VkI!. 381.

49. Testamentum

Ponqratij

Ruthnstockh.

Verrnerkht die geltschuldt so mari mir zu thun ist: ...
Hem Joseph judt bleibt mir schuldig 367 fl kreytzer,
albeg zehen schilling fur ein gulden gerechnet, elarumben
ich pfhanndt hab.
Beschehen zu Bresburg am pfhingstmantag im jar ...
funfJzehenhundert
und im sibenundzwainzigisten
(1527
június 10).
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DJ A pozsonyi letUtó-könyv feljegyzései
1448_1449.1)
I.
Zsidókra vonatkozó

letíltások.

1. Hem Joseppin judin von Teben verpeut elem Hallsen
vom Perig ain haus gelegen auff der Wedricz nehen des
Reichen Thoman haus und darzue ain weiugarten gelegen
ausserhalben des Wassorturen umb ain summ gelcz. Gescheen
am freitag nach Gocz auff'artztag (1448 május 3) per Jacab
nachrichter.
Fol. 7a.

2. Hem Muschel jud der Jaklin von Offen aeden verpeut zu dem Clmistan Chechel [Xl die schuldt so er dem
Hans Silberchnoll mullner schuldig ist umb das hans so er
von im chauft hat. Das ist geschen per Jacab nachrichter am
mantag Johannisante
portam (1448 május O).
Fol. 7b.
1) Hosszában
ból

ősszefűzött

kétrét

s erős

.hajtobt

42 negyedívböí,

hártyaborítékkel

ellátott

vagyis
füzet.

82 [Iél-j lapVegyes

jeHegíí

l'eLj,egyzé,seinek túlnyomó
része alantas
városi közegek
(gyepmester
vagy 'hóhér = Jacab nachrichter.
zsoldosok
vagy küldöncök
= Staindl,
Fatkner)
kikűldeíésér öl szól a bir-ói eljárás
külörrbőzö
fázisaiban.
Ezek

a k iküldöttek

a jelenkori

bírósági

végrehajtók

közegek
eljárásuk
eredményéről
jelentést
(városbíróságí)
írnoknak,
aki e jelentéseket

ősei

A kiküldött

tettek
valamely
az itt ismertetett

városi
fűzethe

jegyezte fel. Ö jegyzi fel tovább ú a városbíró jelenlétében
valósz ínűen
az egyes adósok
beva llásai l is, és a városbíró
neki mondja
lollba
Leser zsidó kérelmét
és a sorno rjai tanácshoz
intézett levelét. A könyv
feljegyzéseinek
idézése: Fol. 7a = a hetedik
(f'él-l'lap eliilsö oldala,
Fol. 71) = II hetedik Iap hátoldala.

1448-1449
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:1. Hem Leb jud verpeut dem Michel Wollf die phanter
so Leb jud von im innen hat zu phant, verpeut die zu im
selbs fur 8 fl haupguett und was zu gesuech darauff gett
ader gnngen ist. - Hem und verpeut mer dern Michel Wollff
dornach ali sein gut nichez ausgenomen fur 4 fl haupguet
und was gesuechs darauff gangen ist, Das ist geschen per
Peter Staindel am mitichen in der kotemer nach phingsten
(14!8 május 15).
Fol.

Sa .

.J. Hem Musch jud in des Langen Merten ha us verpeut
dem Hunsen Pnykendorffcr 22 fl von wegen des junaen
Haberelmapen.
Das ist geschen am phincztag yor Viti per
Staindel (1448 június 13).

711

s. Hem Hans Schreiner von Sand Gorigen verpeut zu
hern (St tephan) Gmaetel 20 fl, die dem Josepp juden zuegehoren. Geschen per Falkchner
am lag des heyling (1448
június 13 körül)
Fol.

Bb.

(i. Hem Rendel jud hat verpoten den \lichel Frcwdensprung mit leib und guett fur 51/2 lb. 30 5. Geschen per Peter
Stairidel am phincztag vor Vi ti (tH8 június 13).
Fol.

9a.

T, Hem Heudel jud von Grecz verpeut [zul dem Niclas
Strempffvl all sein gueU nichez ausgenómen umb :3% fl auri.
Geschen per .Jacab nachrichter
am eritag nach Egidi (1HS
szepternber :\).
Fol.

J(Ja.

8. Hem REndel jud des jungen Muschen sun verpeut
zu dem Gorigen Meindlein 16 meczen waecz von wegen des
Schillinger
von Reczschenstorff.
Geschen per Jacob nachrichter am phincztag var Kolomani (1448 október 10).
Fol.

130.
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,9. Item Asenll jud verpeut zu dem Niclas Panczir 3 tl
von wegen der Peter Hartin und zu ainern rech ten. Geschen
am suntag vor Ursulle (1448 október 20) per .Jacob nachrichter.
Fol.

ts».

10. Hem Prentel jud verpeut dem Hewndel und nach
ain auff Schondorffer
gasen ain weiugarten gelegen im Hirsnum. Geschen per Jacob nachrichter am suntag nach allerheylingtag (14.<if.; november 3).
Fol.

14th.

11. Item
auri zu dem
Niclas pintter.
nach Martini
Fol.

Muschel jud der Jeklin aeden verpeut 11 fl
Wolff'gang Chlingel pinter von wegen des
Geschen per Jacob nachrichter
am phincztag
11448 november 14).

tea.

12. Item Hans Eysenreich richter von Sa nd Marcin hat
verpoten den Hans Schrelner von Sand Corigen IIl\1b zuespruch, die der richter von Sand Marein mainet zu haben
von der 20 fl wegen, so der Schreiner dem Joseppen jud zu
hem St lephan] Gmaetel verpoten hat. Geschen per Falkehner an sand Elspetert ohendt (1448 november 18).
Fal.

160.

13. Item Aserll jud verpeut maester Gasparen zyrnerman 2 dreilling wein gelegen zu dem Haínr íeích) ~on Ach
umb eine summ gelcz. Das ist geschen am mantag VOI' sand
Warbra tag (1448 december 2) per Peter Staindel.
Fol.

16b.

14. Item Eschell jud verpeut deru Vlrfeích) Hekchel all
sein guett so er in der charner pey dem Michel Polaner lassen hat umb ein sum gelcz. Geschen per Peter Staindel am
sanipstag nach Nicolay (1448 december 7).
Fol.

17a.
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15. Item Muschel jud verpeut an stat seiner swiger dem
Erh (art) Staub (recte: Stab) all sein guet nichez ausgenornen, und darzue 3 dr leiling) wein umb eine summ gelcz.
Geschen per Jacob nachrichter am rnantag nach sand Paulstaog des pecherer (sic) (1449 január 27).
Fol. 21b.

16. Hem Prentel jud verpeut zu dem Michel Frankchen
ainen wagen fur 10 B l'>von wegen des Lintczschein ethán
gesesen zu Leupoltzstorff',
Geschen in dit' Agate virginis
(1449 február 5) per Jacob nachrichter.
Fol. 22a.

17. Item Aserl jud verpeut zu dem Sigel Panczir 13 fl
von wegen des Chuencz Prukchner.
Goschen per Peter
Staindel am suntag Juliane virginis (1449 február 16).
Item und verpeut abel" zu dem Górigen Widt sneider 5
fl auch von des Chuencz Prukchner wegen per Peter Staindel
eodem die.
Fol. 23a.

18. Hem Rendel jud von Grecz verpeut auff die guetter
des Philip Gikerl 8 fl auff erb und farundt guet nichez ausgenom en. Geschen per Jacab nachrichter am freytag vor
Sand Mathyas tag (1449 f.ebruár 21).
Fol. 231b.

19. Hem Muschel jud der Jelolin aeden verpeut auff die
guetter des Hainr íeich) Phaffstetter umb eine sum geJcz.
Geschen per Peter Staindel an Sand Mathias obundt (1449
február 23).
Fol. 23b.

20. Item Jeklin jud in von Odenburg verpeut zu dem
Niclas Sporeysen 8 fl von wegen des Gresen Peter auff der
Tuenaw NewsideI. Geschen per Falkchner am phincztag
nach reminiscere jn der vasten (1449 március 9). Das ist
paeder taell will gewesen das es in der freyung geschen ist.
Fol. 24-b.
Monumenta

Hunsariae

Juda;ca.

J V.

24
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21. Hem Iserll jud von Pudweizz
verpeut zu dem
Thomari Oller 4 fl von wegen des Phillip Kikerll. Geschcn
per Jaoah nachrichter
Iam freytag nach dem suntag remyniscere in der vasten (1449 március 14) und in del' frcyung
mit paeder taell guetern willen.
Fol.

zso.

22. Hem Hendel jud von Grecz verpeut dcm Mert Hartman in Reicharczgasen
all sein guett nichez hindan gesaczt
umb eine sum gelez. Geschen per Falkelmer
am rnitichen
VOI' G(e)ori
(1449 április 2~).
Fol. 27b.

II.
Egyéb feljegyzések

(bevallások, levelezés).

23. Ich Hainr icich] Smitzer und ich Nscin
hausfrau
wir pechenen, das wir unvcrschacdcnlcich
schuldig ward en
sein der .laklin judill von Odenburg
und iren erben 2
guld (ein) in gold und au fl' tegleichen schaden und das aulf
unser paeder treu und versprechen. Geschehen am errtag
yor Ambrosy in XLVIII jar (1448 április 2) .')
Fol.

82b.

24. [Itern Jacob Gernuntdt chramor und Vlreich Kr.i
mer pacdt purger zu Prespurg pechenen, das wir uriversehacdenleich schuldig warden sein der Jacob judin von Odenburg 18 fl auri zu peczallen an sohaden
auff die nagstchunftigcn
weinachten
(1448 december 25) ungeferleich
(;eschen am phincztag
VOl'
dcs heilling chreucztag der erhochung im XLVIII jar [1448 szeptcmhcr 12[). Die schuldt
ist peczullt."]
Fol.

78b.

II Nincs

kizárvn,

hogya

kelet

{'vszúma

el van

a l'iizet hc az 1448 április 24-1449
április
24 k őzt kelt
t{'k fel, így a 'helyes kelet (?) 1449 április
1.
0) A <fei1jegyzés törtése
alk akmáva! hozzáírvn.

hibázva.
ügyeket

Vgyanis
jegyez-

071
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25. Vermerkcht, das fur. mich '] komen ist. Leser jud
.der juderr schuellmaester und Jekel judin von Adenbnrgder
a edem 2) und hat mir furgehalten, wie im schuldig warden
sey Wach Michel zu Sand-Marein in der Schutt 5· fl 4 B
haupguett und mug des von im nicht pechomcn, und patt
mich darumb dem richter gen Sand-Marein zu schreiben,
das ich alLso getan hab am phincztag nach dem Newen im
XLVIIII jar 1449 január 2), Darauf ist mir antburt warden
VOll dem richter Niclas Eysenreich
in schrifft und der prieff
la~t also:
Mein willig und gehorsam dirist wist zuvor, Iicbcr herr
richter! Eur schrelben hab ich woll ver~lOmen von wegen
unsers geswaren purgers Wach Michel, den hab ich pesendt
und haben verhortt, 50 pecherit er den jud er sey im schuldig. Darumb pitt ich eucher gn.ad, das ir valso woll wellt
tuen3) und wellt mit dern jud reden auff virczehen tag zu
peiten, so will der unser den jud peczallenan all vercziehen.
Das will ich und der vergenant Wach Michel umb eur gnadt
verdlen in der ader in einer grosern (sache), Geben zu SandtMarein in der Schut am freytag nach dem Newen jar im
XLVIIII jar (1449 január 3).
Niclas Eysenreich richter zu Sand-Marein

in der Schut.

Dem érsamen weysen Ludweig Kunichsfelder richter
der statt zu Prespurg meinem besundern liebem herrn.
Fol. 48b-49a.

26, Item ich St (ephan) Henees diezeyt der stat haupman pechen, das ich schuldíg warden pin der Iserlin judin
von Sand Mertenperig diezeit wanhulft zu der Newnkirichen

1) A
pozsonyi

sornocjaa

bíró

levelének

címzett je,

vagvis

Kurrigsíelder

bíró.

') Hamisltatlan
pozsonyi
szórendl
Értelme:
... schuelmaester
und der J. v. O. aedeni ... Pozsonyban még ma is gyakran úgy mondják: er ist von der Frau X. der Sohn.
3)
anélkül,

Eredetileg
így írva: woll tuett s a két szó
hogy a tuelt szót tuen-re javították
volna.

fölé

írva
24*

wellt
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9 'fl: Wiener phening fur den Vlreioh auch von der Newen
Chirichen etban eim amptman des Pernner, dieselben 9 'H ()
zu peczalen auff mitvasten nagstchomundt (1449 március
19) ungeferleich. Geschen an sand Valentinslag im XLVIIII
jar (1449 február 14).
Fol.

78b.
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Ej A pozsonyi bűnügyi városkönyvnek
zsidókra vonatkozó feljegyzései 1437 és

1510-1518.1)
Item (1437) Emreich Kelweiss ist hie gewesen in der
stat und hat valsche műnss gehabt und guldin darumb kauft
von den juden, und ist auch darumb aus der stat entrunnen."]
Prternn
( 1510).

urgicht

od er bekanntnus

allllO

etc. decima

Er hatt auch desselbígen tags (au ff mitvasten március
6) mit seinen gesellen jud cn und judin auch bey dem seepruckhlen beraubt, hat gwandt und bey drey ader vier gulden genommen,
Item yetz im herbst vergangen (1509 szeprember utáni
so sy den cantzler gen Odenburgk b lel laedt hahen, mit
seinen vorbenanten gesellen, als Zeckhel Peter, Jannckh und
Walenndt, haben syainen juden in dem Schiltperig auf ai') E városkönyv

címe: Das ist das achtpucli der stat ze Prespurq.

A címfelirás
1435. évben, az elsö érdembeli feljegyzés 1436. évben
kelt, v. ö. Királij
J. Pozsony
város joga a középkorban.
Budapest,
IS94. 257. lap, 1. jegyz. Királyavároskönyv
címét "a városi kitiltások
könyvének"
fordítja,
ez azonban
nem szerenesés
fordítás.
Kezdetben
a városkönyv
azoknak
az egyéneknek
és bűntetteiknek
feljegyzésére
szolgált, akik a bűntettek
miatt elvesztették
a város békéjét,
akár kitiltották
őket a városból,
akár megszöktak
a bűntetés
elől, mint a
fentközölt

1437.

évi

esetben.

Ily

feljegyzések

azonban

megszünnek

az 1455. évben, s hosszú szünet után 151'0. évben kezdik meg elfogott
és részben kínvallatott
gonosztevőknek
vallomásait
(1.&19. évig) feljegyezni. így nemcsak Király fordítása,
de a kőnyv eredeti címe sem
fedi a könyv tartalmát.
2) Nem

hibamentes

közlését

lásd

Király

i. m. 307.1ap, 4. jegyz.

oKLÉveLTAR
nem kotschywagen berauht und genom en ti fl, klaider und
was sy also 'l5cfunden haben, im auch genomen 40 silbrein
knopf.
Aclitp,

25-26.

Gregor b.e~anntnllss

anna etc. quingentesima

decima .(1510).

Hem' dem Ferber in Mathes Payrin haus hat er ain
rockh gestollen und hat in uritcr dy juden umb 1/2 '9: b
gesetzt,
Acht p. 29.

Des Winnter

suuschluher

urqicht (1510).

Hem seinem gefattern Andre Semari hat 'er gestollen
am' ersten fumlf weinper, darnach
ain zistell volle und
ainer fragnerin verkauft umb 11 15; rner hat er im aus deru
Wolfleinsgrundt
gestollen 8 putten weinper und hat die
unter dy juden verkauft, albegen ain putten per 1 B 6,
facit 1 '9:15.1)
.
. (Pf/ter van Grátz

1518.)

Hem anfengklich hat Peter von Grátz bekhent. das er
den Vrban Schmid mit ainem aichen prugl erschlagen hat
anf Ratzestarffer weg und bey im gefunden und genommen
10 B .5, und im seinen rockh
abzogen und denselbigen
rockh versetzt unter dy juden urnb ainhundert Wienner 5/)
V ermerckht die bekhantnuss sa Ruepreclit
Prespurgkh
gethan am sontag nach Barbarc
1518. (1518 december 5).

Ennsset von
domini

(Inno

'; 'Hem mer dem Hanns Ambring auf Thunanewsidel gestolln aus ainern schublűrln in ainer kysten gelegen 4 fl
ungrisch in gold und zwen reunusch gulden und fur 4 fl
kreutzer
und etliches gcltalte
munss, und ain silbrein
') Töredékesen
2) Közölve

idézve Zsettrit. Sav.

Király

Stiftg.

i. m. 292. Iap, 5. jegyz.

i, m. XL. 49. lap, 2. jegyz

petschatring, den er den juden verkauft hat umb 4 B 5,
und etliche alte silbrenne gesperr, dy er auch den juden
verkauft hat, und etlich liechtschutzen.
Aclit p. 52 .

. Yermerckt diebekantnuss so Hainricli a(n schmid oott
ublen gethan hat,am
[reuiaq oor deru neuen jarstag (1518
december 31).
Hem anfengklich hat der Hainreich beckhent hye zu
Prespurgk
gestellen 3 stuckh leunbat, ains plabs, ain
schwartz und' ain weyss, dyselbigen verkauft unter dy
juden umb 4 fl.
Achtp.

54.

376

OKLEVÉLrÁR

F) Pozsony város pénzügyi könyveinek feljegyzései 1430-1504.
a)

Az 1430., 1452. és 1503/04. évi adókönyvek
1. Az 1430. évi ad6könyv
Nacio
ltem
et
Item
et
Hem
Hem
Hem

zsidójegyzékci.')

zsid6jegyzéke.

Judayca
4

der Lang Iserl.
Tok.
jung Selkman
Juda
Wolffl jud
Eysakyn .
Hawl jud

50 qrt
12 qrt

r/j

3 /3

6 qrt
24qrt
50qrt

1) Ezek az adókönyvek
a városi levéltárnak
a világháború
alatt
végbement rendezése alkalmával kerültek csak meg, úgyhogy én azokat
annakidején
a városi adózásról írt munkámban
fel nem használhattam. Ebben a munkámban
két másik pozsonyi, az 1415. és az 1434.
évi adókönyvek
zsidójegyzékeit
tettem közzé
úgy hasonmásban
(lsd.
Városi Ad6zás a középkorban [Pozsony, 1900] 18-19. és 2f •. 1.), mint
megfejtett szövegükkel
és számfejtett
tételeikkel. E közlésem
alapján
adták ki Frissék
újra a két jegyzéket a MBJ I, 4-69-465.
lapjain, de
a facsimilék dacára olvasási hibákkal
(1) és helytelen címek alatt (ök
nem közöltek az 1415. évi zsidójegyzékböl,
hanem közzétették ezt a
zsidó jegyzéket s az '1434. évi adókönyvböl nem tették k őzzé a zsidók
boradóját,
hanem ismét a teljes zsidójegyzéket) .
A három adókönyv
közül,
amelyeknek
zsidójegyzékeit
itt közöljük, a legkorábbi csak a város negyedik, vagyis belvárosi második
negyedére terjed ki (Pozsony középkorí
adókeriileteit,
amelyek negyedikéhez
annak

tartozott

55., 84. stb.

a Zsidóutca,
lapjain).

lsd.

Címe,

Városi Ad6zás
vagyis

"Quarta pars civitatis anno etc. tricesimo.

első

c. munkámban

lapjának

felírása:

Gaber des vierden oierteils
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Hem
et
Item
et
Hem
Item
Hem

1 'fl:

J akel jud
Musch jud
Jakel judin von Ödnburg .
Aron Puschl
Iserl von Sand Merteinperg
Isrl vom Budweys
Pendettin judin .
Summa judeorum

'l,

6 B
84qrt

'i. 'ti:

zsidójegyzéke.

N a c i o u et i dis sim a Jud
Hem Leser jud .
et Henndel judin
et Judel jud
Hem Musch vom Préd
et Hándel jud von Grácz
et Eysak von Odenburg

1T

Jacob jud .
Muschel jud
Handel jud .
Tobias jud .
Nachaim jud

Hans Fynk

li,

facit 9 'fl: 88 c>.')

2. Az 1452. évi adókönyv

Item
Hem
et
et
et

36 qrt
72 qrt
72 qrt
12 qrt

eo r u
5

li

9

li

I1l.

60

5 13 24 b

2 T 9 u
1T 5 u

9 13 24 c>
513-c>

4 u

24 c>

sein schreiber", - A másik két
"Registrum imposicionis taxe
jnira el extra muros civitatis Posoniensis in anno etc. L secund o,
exacta autem in anno etc. L tercio", - s az 1503/04. évié: "Liber
taxe anno domini 1.5. (O.) 9. et tendit ad annum quartum", Mindadókönyv

und Jorig spitolmeister

teljes.

Az 1452.

évinek

o

címe:

három
könyvben
a zsidók a keresztény
adózók
után s azoktól elkülönítve a fent közölt címek alatt következtek.
E három adókönyv
adatai, összevetve a másik két (14:15. és ·1434. évi) adókönyv,
valamint a telekkönyvadataival,
részletesen
és szabatosan
ismertetnek
meg bennünket
a pozsonyi
középkori
zsidóközség
megalakulásával.
gyarapodásával,
fogyásával
és feloszlásával,
mire nézve v. ö. a bevezetést.
1) A tételek összege 6'/. 'íj 9 B 418 qrt. 4-18 qrt = 111 B 88 qrt;
20 B = 2'/2 'lj. így kerül ki a 9 'lj 88 c> (qrt). Erröl,
vagyis a
quarting-nak
nevezett dénárról v. ö. Városi Ad6zás i. ID. passim.
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Ilem Aserl jud
et Chayda rabi
'et Y sak ir sun
Itern Musch der Jaclin
Odenbur.g
Hem Synagoga
Hem Aschel jud

1 T 14

aidm

ct Jacob jud von Passaw
et Juda rabbi .
et Dauid mesner
Item .Joseph judin
et Chesschel jud
et arcztin judin
Hem Lazar jud .
Hem. Leb jud .
ltem J aclin von Odcnburg
et Merkel jud .
Itern Prentel jud .
Hem Ysserel vom Budweis
et Slaman jud .
Hem Hendel jud .
et Lcubman judin
Hem Ysachar jud
ct Wolfel jud")

u

1q

10 u

1 q

6 /3 25 ö .

von
G2 5

. 1 T 16 u
prop. 1 Ul)

7 fl 12 5

12 o
69 5

2 u
111/2 u

12 o
15 B 18 5
45 5

2 u
3 T 18 u
71/~ u

24 /)

4 u
\:)u
1T

9 u
3 u

1T

8 u
8 u

605
54 1:}
4 13 18 5

4 q

48
5 13 18

Jelentése:
propinuvit
1 urnam - kimért
1 akót, v.
V<Íl'osi
i. m. Hl. skk.
1.
"J A zsidójegyxék
az adókönyv
-12. (utolsó)
Iapjút
foglalja
el.
E lap adótételeit
nem összegezték,
hanem a lap aljára
feljegyezték :
Summa
quarte
partis 2187 lC 50 5. Ebbeli az összegben
tehát egybeolvasták
a negyedik
adókerület
keresztény
adózúi ra kirótt
összegeket
a zsidók
részéről
fizetcndőkkel.
A tételek
szúmv izsgú la tn avval
az
eredménnyel
jár, hogy a k ivete í.t összegek
majdnem
kivétel
n élk ül
'j

ö.

adózós

megfelelnek
az adózók
nevei mellett
felhintetetl
bonnennyiség
ternarius,
huszasakó,
u = urna, akó, q = quartale,
negyedakó)

(T =
után

akónként
ö denúrban
megállapított
boradónak.
Igy pid. griitzi Halldel
adóköteles
bora 2() akóra
rúgott, adója tehát 2'OX6
174 5
j t.l
2-1 5. Eltérő az elsií tétel, amelynek
adó összege 10 akó bor adójának
felel meg (viszont Ö ak
bor adója csak 30 5 lett volna). Kétségtelen,

=

ó

=

ö

o
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3. A: 1503/04.

évi

adókönyv

Piotea
ltem
v
Hem
et
v
Hem
Hem
v

Jacob jud
Mandl jud
Moysses jud.
Mándel sororius
Ysaackh
Maridel jud.
V,7 sun judin
Lazprus jud
v JuCLa judin
Hem Garel jud
v Aserl jud .
Hem HandI jud
v Leb jud
ltem alt Handl jud
v Colnran judin
Item alt Muschl jud
Hem Jacobin von Gretz
Summa
hogy

huius

a borrnennyiség

javítandó
tételnél.
uegycdakó

.Judeorum

2 tr 18 ur
14 ur
1 tr 8 ur

2 'li: 7 13 18 Ö
5 13 18 o
1 'li: 3 13 6 o

3 tr 12 ur
1 tr 11 ur
1 tr 17 ur
7 ur
1 ur
8 ur
5 ur
2 tr 6 ur
1 tr 1 ur
1 ur
12 ur
1 tr 10 ur
8 ur

3 'li: 4 1324 5
1 'li: 4 13 12 5
1 'li: 6 1324 o
3 13 -o
18 5
3 13 6 ~
213-5
2 'li: 2 13 12 O
12 5
1 'li:
18 ()
4 13 24 ú
1 'li: 4 13
o
3 13 12 o

2 qu
2 qu

2 qu

2 qu

facit 19 'li: 24 5.')
f'cljegyzésénél

10 akóra.
Igen csekély
amelynek
bormennyiségében
szerepel.

zSIdójegyzéke.

A negyedako

=

tévedt

az

írnok,

úgyhogy

eltérést
találunk
még annál
legkisebb
mért ék gyanánt
adója

=

másfél

dénár,

az kia két
1-1

Aserl adóösszege

pontosan
tehát 34'/.X6
2·05'/. O
6 II 25'/. 5, soproni
Jakaime
veje, Muschnak
adóösszege
pedig ,roy. X6
61'/2 5. Az írnok az
egyik tételnél
féldénúrral
k isebb
összeget
jegyzett
fel, a másikuál
pedig f,~ltlénárrnl
nagyobbat.
így teljesen
egybevág
a számítás
végösszege, amennyiben
az első tétel borrnen nyiségét 10 ak óru javítjuk
ki. A bonnennyiség
tétclen k énl i összege
11 huszasakó,
160 ak"
és
li negyedakó,
vagyis 381'/2 a k ó, amelynek
adóösszege
2289 O, a tételek
adóösszege
pedig 56 II 609 O, mely összeg szintén
= 22'89 5. Magasabb egységekbe
összevonva
a megadóztatott
bormennyiség
19 T Ph
ti,
az adóösszeg
pedig 9 'L.J: 4 H 9 O.
1) Az adókönyv
utolsó
(80.) lapján.
Az adóösszeg
számfejtése:

=

=

=

tételek
összege'
12 'ij! 50 B 204 5
12 'ij! 56 B 24 5
1\}
24 5. Ebben
a jegyzékben
is az első télel bormennyisége
hibás .
.Az adó egy a k
utún 1·2
a tétel adóösszege
(2 'ij! 7 13 18 5 =)
708 5, s ez megfelel 59 akó bor adójának.
ele két huszasakó
és 18 akó

a

'u

ó

o;
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b)
Az 1934/35.-1490/91. évi kamaraszámadásoknak
néző feljegyzései.1)

zsídókra

1. Pozsony 1435 április 5. Jakl (pozsonyi) zsidó a városi kamarástói megvásárolja az adóban bevételezett hitvány pénzt.
Hem wir haben geben dern Jakl juden am eritag noch
judica auswűrff den man von UrIS nicht nemen wolt, das
von den gabern uns warden ist, 7200 15 quarting umb 1 fl
auri dem Jakl juden.
KI!.

154b.·)

2. Pozsotuj 1439 december 7. Hetscitel bécsujhelyi zsidó 400
(magyar) aranylorint kölcsönt ad Pozsony városának.
Hem (am mantag in vigilia concepcionis Marie) und
haben auch enphangen von deru Hetschel jud en von der
Newenstat. darumb er von der stat ein brief hat, das er der
stat gt'lihen hat .,lOU II auri. Und wo man dy hingcgeben hat

csak 58 akó. Itt is kétségtelen,
hogy a 18-as szám 19-re javitandó.
Ebben az esetben a bormennység
összege 12 huszasakó,
14() akó
és
8 negyedakó,
adója

vagyis

l!J íC 24
')

Ide

15.

19 huszasakó

(= 4584

felvenni

és 2 akó,

mely

bormennyiségnek

15).

szükségesnek

találtam

nemcsak

az

eddig

egy-

általán k őzzé nem tett sidevonatkozó
feljegyzéseket.
hanem olyanokat is, amelyeket
ugyan már közöltek a MHJ 1. 466. és kk. lapjain,
de korrumpálva
és oly hézagosan,
hogy azok történeti
forrásokul
egyáltalán
K betűvel
Városi

nem használhatók.
ldézeteimben
a
és a számadások
sorszámával
jelölöm.

Ad6zás

c. m. 6-7.

kamaraszámadásokat
Utóbbira nézve v. Ö.

lapjait.

Sj Közzétéve:
Wiener
Numismatisclie
Zeitschrift
XXXIV
(1902)
178. Iap, 7. sz. - Ugyanabban
a K-ban az 1434. év május-augusztus
hónapok közötti időben gyakran emlitve •.die wer hin der den juden
pei den Fleischkerthurren",
"der czaun im czwinger hinder den juden"
és "der czaun fur Sand-Michelstar
hinder die juden",
mint azok a
helyek, ahol városi munkások
dolgoztak
(K/1'---'l6a, Wh, 31a, 3lh,
Ha, 44b stb).

381

1440 ÁPR.

und heczalt, das findt man jn urisern nusgehen und hinden
dinst und alde geltschuld.')

ill

1\'2-3.

3. Pozsony

1440 április-udecember,
A városi kamarás
2
mol különböző zsidókölcsönökről.
)

elszá-

ltern am éritag yor sand Jorigentag (14-10 április 1\))
hab wir ausgericht und bezalt dy Jackel jűedin von Oden1

J

Hibásan

-és

kelet

nélkül

k őzzétéve

MHJ

J. 466. -

Ugyaile

K szerint 1439 november
havában munkások
dolgoznak:
"im zwinger
hinder
deu juden...
das sy das thurel
vermacht
haben pey den
juden, das man das nicht sehen schold",
"pey dem Fleischkerthurren . "
zu dem stanter
hinter den juden",
(Kf2--il38,
143-146,
148. és 152).
')

Részben

közzétéve,

de hiányosau.

olvasási

hibákkal

és kelet

nélkül MHJ I. 406, az utolsó tétel még Wiener Num. Zsch. i. m. 184.
56. sz. - A november
19-én kell tétel számfejtése. az aranyforint
140 új (5

= 2110 bécsi

(5, vagyis

7 B Ö W;

50X 7

=

=

350 8 (5, per

1\

II = 43 ~ ti 8 (5W.
Ehben az évben (1440) kell két, a nagy számadókönyvhöz
mellékell cédula, amely az olyan kiadások ról és bevételekröl
szólt, amelyeket a városi kamarás
nem számolt el az ö számadásában.
Zsidókra
vonatkozó

feljegyzései

a kővetkezök:
1.

Item . " mit den judn zu redn.
Itcm die 25 fl von juden hat er gerait auf muntz den fl per 7 8.
Item mer hat cr enphangen
5 fl von hern Flinssen.
Umb die
hat man muntz gewechselt von judn auf versuchung, II fl stet untz aull.
Item 3() fl die dem statschreiber
sein gebn.
ll.
Item am eritag noch conver sionis sancti Pauli (1440 január 26)
hat uns gelihen...
Jakel jud von der Newenstalt
14 fl auri.
Item am miti chen noch conversionis
sancti Pauli (144Q január
27) ... hat uns her Niclas Flins gelihen 5 fl auri, dorumb der kamrer
hot geJt lassen (wechseln) von den juden, ob sy itt mit faIssen geJt
umbgen,
Hem am montag noch conversionis
sancti Pauli
(1440 február
1) hat uns gelihen der Yesserl jud 30 fl auri, dy gebn sind word en
elem statschreyber
anno utsupra.
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burgk von des gesuchs wegen noch der herrell gcschefl, der
auf dy stat gegungen was in der Newenstat zu den judcn.
í 7 1.1:b Wienner.
F../2. 575.

Hem am suntag an sand .lorigentag (14,10 ápril is 24)
hah wir cnphangcn von den jueden allen, das sy undercinunder angesLagen haben dor stat zu hÍllfT zu den paidcn polhérichen in der Newenstat gegcn dem Schuster íturn] űber
;;00 neu Ö facit ;1 ll: 30 o Wyenner.
K/2.

11.

Hem am freitag vor sand Veitstag (1440 junius 10) hah
wir cnphangen von dem Eysak juden, das dy juden dargl'lihen haben, Ii3 fl auri.
K/2.

:3.

Itern am freitag VOI' Viti (1440 június 10) hab wir ausgericht von der kűnigin wegen von des czehents wegcn den
herren Cnistof von Licchteustain, darumb wir von yrn ein
quittung haben, ;)00 fl auri.
Und 250 guJdein dy sind kom en von dem Hetsehol juden von der Newenstat. dornit wir von ym dy quittung gar
bcczalt haben.
ltem auch un dom tug haben wir aűsgericht und bezult
dell Kűsch Andreasch im Wasserthun-en noch des purgermaistergeschcft, das er der stat gelihen hat, das auch komen
ist von deru Hetsehol jueden aus der NCW{;IliSLaL 1:18 fl auri.
F../'2. 57(;.

Ikm um mitichen au sand Vl,ihlag
(14·Hj június
1:»
hab wir bcczalt CI)" júdcn, das sy der stat gelihell haben. l:l
II auri.
1\/2. :;7(;.

Ikm am maritag var sand Mertein (1440 november 7)
hab wir cnphangcn von den juden das sy der stat gelihclI
liaben anno domilli dc. :\.L'"O 100 fl auri.
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Hem auch an dem tag hab wir mer enphangen von elem
Esserl juden auf dv silbrin phnnt, auf cin gicsfas und ein
ubergutten
koph, und der Nicolae Flins hat darzu gelihcn
[ silbrin choph und ein silbrin gurteL [00 guidein, und
dovon sehol dy stat geb-en von den obgenanten hundert guldein alle wochen t guldein zu gesllch, 100 fl auri.
K/2.

5.

Item am sambstag in die Elysabcth (1~40 november Hl)
hab wir enphangen
von elem Joseph Prcntcl julien, dornit
l~n
ctzleich soldncr ausgericht
hat. fuer 50 fl auri klain
gclt, yc 1 to neu 1'\ fuer t guidein, facit ,1;~ ri: 1) B () Wyenncr.
1\/2.

s.

Itcmam
mitichen noch Lucie virginis ([·HO
14) hab ich Cristan Walher cnphangen
von den
wegen von seinem sneider dcr crawaten, das der
mer in hat gehat, das cr das der sta! -gelihen hat,
Und das ha! der lang lsserl jűed dargelihen
purgermaister
geseheft.
K/3.

decernber
cra waten
Gotz krofl fl auri.
noch des

27.

Itern auch an dem tag (am pfincztag noch Thorne apli
1440 december 22) hah wir geben umb ain stainpuxen dem
Heinpr-echt von Ehersdarif noch des purgcrmaister
ge:scheft.
dy man von ym der stat gckauft hat umb 12 fl auri. von
den jUd811 per 7l/!. B 1'\Wienner. facit mit dein auf'wcxel 12
[1 auri CO B 1'\ \Y.
K/:l.

·1.

124.

}iOZSOllY

1ft/d [anuár-Luuu cius. A uárosi lcanutras
kal kötö/( lién:ügylelckr61
«zúniol el.')

zsitlo]: ..

Hem am sambstag vor sand Anthontag (1441 január 14)
ist der Horndel und der Nicoku- Flins ausgefaren zu unser
1)

Az első

tétel

58. sz. a., az utolsó

közzétéve
részben

Wiener

con umpálva

i\'UIlL

MHJ

Zscli.

i.

1. 4(}9.

lll.

185. old ..
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genedigen fraun der kúnigin auf ain er zullen gen Rab ader
ken Grann, wo man dy fínd, von der stat wegen, den hab
wir mitgeben zu zetung auf 7 personn 10 guIdein, dy wir
von dem Jackel jued und von dem Isserl jued gekauft haben
noch der herren gescheft, ye ein guldein umb 100 und 60
tscopczen, das prengt 1 <i1 b Wienner facit 10 'li: b W.
K/3. 94.

Hem am erichtag noch sand Dorotheetag (t441 február
7) hab ich enphangen von dem Hetschel juden, das er dem
.Jacob Leffler in der Newenstat von d·er stat wegen gelihen
h.at, als ym zerung ab was gegangen, und der obgenant
Hetschel jud hat dern Jacob jud von Ofen ubergeschatt zu
gehen und zu widerkeren, als das uns der Ja cI jud inbekant
hat und Jacob Leff'ler, 1% fl auri.
Kf3.

5.

Itern auch an dem tag (am mantag noch invocavit 1441
március 6) hab ich geben noch des purgermaister gescheft
dem Huedel kallichprenner, das wir under den juden haben
muessen nemen -! guldcin, ye ein guldein umh 1 'fl:
Wienner. dy man dem Rvdel kallichprcnner
ken Hainburg
geschikt hat, 4 '1:1:b W.
ő

5. Pozsony 1442 május-november.
A városi kamarás elszániol zsidoadábcuételekről
és Budáról való Jakab .pozsonyi
zsidónak Bécsujhelijbe
kisérésének
költségéről.')
Item am sambstag noch gotzaufTartztag (1442 május 12)
hab wir geben "inem reitunden
poten dem Jacob LefTler
noch des herren Peter Jungettels gescheft dyzeit purger') A második
betűhíven

pedig

tétel

hibásan

és hiányosan

k özzétéve

MHJ

Wien. Num. Zseb. i. m. 190. old. 86. sz.; -

=

1. 4G9,

a bevételi

=

összeg számfejtése:
háromszor
6 B
18 B, háromszor
201 b
60 b.
vagyis 2 B. e 20 B-hoz hozzáadva
a 3'/2 B-t kapjuk
a tétel összegét
(2XS+7'/2
B-t).
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maister, das er den Jacl juden von Ofenn in gelait gepracht
hat zu der stat L 'fl: ö W. Item auch an dem tag ist komen
ein pot von der Newenstat von dem Jacl juden von Of'enn,
den der Niklas Verber zu ym geschikt hat noch der herren
gescheft, dem hab wir geben zu lann 4lh B ö W. Und was
ausbeliben untz an den achten tag.
K14.

1i.27.

Judengelt. Hem am freitag noch Martini (1442 november 16) hab wir enphangen von deru richter herr en Ludweigen Kűnigsfclder 3 guldein ducaten und 31/2 B Ö, die
ducaten abzeraiten ye 6 .6 20 ö Wienner fuer 1 dueaten, an
dcm gelt, d-as di juden schuldig sein der stat, facit 2 ll:
7lh B Ö.
K/4. 30.

Itcm (1442) so hab ich mer enphangen von dem Paul
Malczhof'er als er enphangen hat von den juden, das dy stat
auf sy gesiagen hat, 550 fl auri.
K/4.

24.

6. POZSOIlY 1443 január-december.
A városi
számol különböző, zsidóktól eredő bevételekről
teljesitett kiadásokrál.")

kamarás elés zsidóknak

Hem auch an dem tag (in die Valentini eppi 1443 január
7) hab wir geben dem Jacfkjel jud von Ofen, das im der
Mathia Oxel im fur uns geben hat an seinem anlehen, das
(er) zu der puxen der stat getan hat, di man von dem Haus
kauft hat, 12 fl auri.
K/6. 155.
') Az első tétel kőzzétéve:
93. sz. a., az utolsóelötti
évszám
1"443 április
(furman)
szél,
gefurt hat."
Ide

3-án
"der

tartozik

Monumcnta

kelt

számadástétel(Kj5.

stain

von dem

még az 1443.

Hunoariae

Wien.
nélkül

Judaica. lV.

Num.
MHJ

74.)

judenfreithoff

évegyik

Zsch, i. m. 192. old.
1. 470. Azonkívül kH
egy-egy
zu dem

adószedöjének

szekeresröl
Staynintor
(Laurentz

25
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Jael jud von O/CI/.
Item arn suntag oculi in der vasten (1443 március 2:3)
hab ich Jorig Weinbachter enphangen von Jacl jud von
wegen des Isserl 20 fl auri.
Hem am sambstag vor letare (1443 március 30) hab ich
mer enphangen von dem Jacl juden 7 fl auri.
Hem in die Georij (1443 április 24) hab ich rner enphangen von dem Jacl juden 4 fl auri,
Hem arn pfincztag noch sand Jórigentag (1443 április
25) hab ich enphangen von dem Jacl juden 2 fl auri.
Hem arn mantag var Philippi et Jacobi (1443 április 29)
hab ich mer enphangen von dem Jacl juden 30 fl auri.
Itern so hab ich enphangen mer von dem Jacl juden,
di mir der purgermaister fur in gegeben hat, 20 fl auri.
Item in die invencionis sancte crucis (1443 május 3)
hab ich Jorig Weinbachter enphangen von dem Jacl juden
in anno XLlIIo 2 fl auri.
Summa 85 fl auri.
K/'[}. 43.

Hem an dem vergangen maritag noch ostern (1443 április 22) und an dem vergangen mantag var Philippi et. Jacobi (1443 április 29) hab ich verwaxelt auf di soldner in
des Stibors haus 40 fl auri, und hab verLa.rn an igleichen
guldein 2 5 facit 80 5 W. - Hem und hab verlaren besunder
an den 3 fl ducaten, di mir herr Ludweig Kunigsfelder geben
hat von wegen der juden 30 5.
K/5. 85.

Jacl jud von Ofcn.
Hem am sambstag noch Philippi et Jacobi (1443 május
4) hah ich Wolfgang Woduscher enphangen von dem Jacl
Viertzker

gaber

számadókönyvben:
6 II 7 B 8

5.

quartae

partis)

Hem dy juden

kövctkezö
simi

elszámolási

ir gab schuldig

tétele

a nagy

dez jars

facit
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jud von Ofenn auf di soldner und anderswohin darumb wir
inn quittirt haben anno domini millesimo XLIII umb 4!i
fl auri.
K/6.17.

Ite.m auch an dem tag (am phincztag var sand Thomastag 1443 december 19) von dem Vlr(jch Winpcrger) kromer
dem statschreiber umh 1 haut pargarnen zu judenbriefen
·12 u W.
K/7.

50.

7. Pozsony 1444 február-november.
zSidóknak
és zsidóügyben

szútuol

A városi kamarás elteljesített
kiadásokrol.")

Hem am phinczlag var Valeritini martiris (144-1 február
13) hab wir geben dem Lanngen Paull an der stat hannd,
das er furbas von der stat wegen gegeben hat dem Hetschel
jud von der Newenstat an sciner geltschuld 200 fl auri.
K/7.

15l.

Item auch an dern tag (am phincztag noch Barlolomei
1444 augusztus 27) hah wir gelast 2 plospellig von dem
Prcntel juden noch des purgermaister gescheít, und das hat
man dovon zu rnachen geben 1 fl auri.
K/8.

69.

Hem am mantag noch Elysabeth (1444 november 23)
sind ausgefaren der Cristan vorsprech und der Jorig Pirpawmer vorsprech mit 4 soldnern kenn Sannd Jórigen von ainer
geltschuld wegen ains juden.
K/8.

211.

1) A 8. sz. K~-:ban több tétel szól azonkívül
ről "im zwinger hinder den juden, als
der Judengassen ) nyder was gegangen"
ápridis 28. június 13 és .'5).

munkás~k

fizetésé-

dy mauer (die statmauer
in
(K/8.
48.. 49. és 1015., 1444

25'
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Item (am freitag noch Katherine virginis 1444 november 27) so haben wir geben gen Sannd Jerigen zu ainern
rechten gegen ainem juden Gerd jud, genant Salman, yetz
wonhaft zu Tirna 14 fl auri.
K/8. 98.

. 8. Pozsony 14-4-5 [ebruár=szeptember.
A városi kamarás elszámol egy zsidókölcsönröl
és egy kölcsönlevél beuáltásáról+)
Item am freitag in die Agathe virginis (1445 február 5)
hab ich Jorig Meindl geben dem maister Hainreichen noch
des purgerrnaister geschef't an seinern solt, das un:s der
Jackel jud von Ofen dargelihen hat, 2.') fl auri.
1\/9. 318.

Hem am sambstag VOI' Michaelis hab (1445 szeptember
25) ich geben dem Liephart (Eckenf'elder) statschreiber noch
der herren gescheft von wegen 1 judenbriefs, den er in der
Newenstat gelost hat von ainern ritter, herren Bárnhart
Prawn, der den prief nicht aüs wold geben, man geb im dan
1 tl, und ist geschenn tempore Kvegersauíf zeiten. 1 fl auri.
K/I(). 64.

9. Pozsony

1446 április 6-23. A városi kamarás
zsidókra vonatkozó kiadásokról.

elszámol

Hem am mitichen var den plumostertag (1446 április 6)
hab ich geben ainell [poten]. der gangen ist mit aim juden
von Galitz, und der jud ward angriITen von veinden. der hat
brief pey im und warf di brief von im haimeleich, so hab
wir geben deru man, der mit deru juden gegangen was, das
er des juden brief wider zuhanden hat pracht 3V2 B 5 W.
K/11. 1M.
') .'\.9.

sz. K.~ban (62. old.]

. ,,1 zenten eysen,
Judengassen",

den man

emlttve

genomen

hat

még
7JU

der

1445 február
eysrrín

l O-én

tűr in der
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Hem am freitag noch dom ostertag (1446 április 23)
hab wir ahgerait mit dem Hans hafner was ,er der stat hat
gemacht ...
Hem und an der obgeschriben arihat hat er selber von
mir enphangen im zu notdurft 9 .6 25 5 \Y.
Hem und das ubrig alles hat verschaff der Hanns hafner ainern juden genant der Sűnel jud, und der hat enphangen noch des vorgenanten Hanns hafner gescheft von
mir berait gelt 2 'ti: 15 5 W.
Restat noch dem Sűnell jud
wegen vers cha ft gelt 10 .6 5 W.
K/ll.

von des Hanns

hafner

60.

10. Pozsony 1447 március=-szeptember,
A városi kamarás
elszámol zsidókra vonatkozó
bevételekről
és kiadásokról.
Hem dominica judica (1447 március 26) hab ich enphangen von dem Aserl jud von des Merbortz haus wegen
kaufrecht 8Y2 B 5.
K/12. 55.

Hem am erichtag noch sand Pangraczentag (1447 május
16) ist unser richter herr Ludweig Kuenígsfelder und Cristan
vorsprech und Martine Linthacher und Erhart Schilher
und dy statsoldner ausgefaren mit 2 wagen gen Sand Jorigen
zum rechten reitund und geund von wegen des Rot Nictklel
des unendleichen marines und von der jud en wegen von
'I'irna, und dy herren haben das recht behaht, dy haben
verczert mit den rossen 2 'ti: 70 5.
K/12. 141.

Hem des suntags noch Johannis haptiste (1447 junius
25) hab ich Erhart Schilher enphangen von deru Wolfram
Gleichperger statdreissker darumb er von mir ein quittung
hat in dein XLVII jare ... und herait gelt zurn frauenhaus,
das man der Jac íklel judin schold haben geben, 10 fl auri ...
K/12. 11.
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Innemen

gelt von den juden+)

Hem am mitichen in vigilia Bartholomei (1447 augusztus 23) hab ich enphangen von der Jac ík}el jüdin auf ein
silbrin teschen 10 fl auri.
Hem darnach an sand Gilligcntag (144í szcptember 1)
hab ich enphangen von dern Sünel juden auf 1 silbrin gurte!
10 fl auri.
Kj12. 39.

11. Pozsony 1448 július-december.
mol zsidókölcsőnőkről
s az egyik

A városi kamarás elszákölcsön nisszofí z etéséről.

l tem am freitag ver Marie Magdalonc
11 -!-tH július 19)
hab wir gelost cin geltprief von dem Fronawer auf Botenhurgk"], und denselbigen prief den hat der purgcrmaisler.
und ist gelest warden umb 200 fl auri.
Hem und auf dy obgeschriben 200 fl hab ich geben aufwexel, und das ubrig, das haben dy juden ausgericht, unsers
prengt 4 fl 30 Ci.3)
"/14.

168-169.

'1 Ebben

a

rovathan

a

két

ill

kőzzétett

\IHJ 1. 470. oldalon
"Hem
am sambstag
kczrlr-tü. de az eredetiben
töröli bejegyzés
'1

.\Z erről

a városi

kölcsönről

·tétel

in vigilia
(1447 május

szóló

és

előtt

szercpel

a

pent hecostcn"
27).

1448 március

19-é!l

(nn ('\'()htag \'01' dom hcyligen ostortag ... in dern achcundvírczigisten
jar ] kelt ok levél fennmaradt
a pozsonyvárosi
levékárban.
:\ hitelező
..der edel hel' (icrhar! Fronawer"
és ,;fmu Hedwig sein gcmehel' nevű
h áza spár. Botorsburg,
helyesen
Pottcnburg
Alsóu uszí riúban,
a magvar
hntár'ho z ós Hainburg
vúrosához
k őz e l fek ii dd.
')

.\ zsidóktól
váltalt
felár, rnint ahogyan
legtalálóbban
fordítaz .,auf\\"excl"
szavát, 330 ci volt. mert "hben az évben máreius-október
hava k özt (i
"olt az 3 1':\ II vforint . feláru
(v.
Magyar
(;azdrrsfÍgliirl.
Sz cmlc
1900. (".f. 4f,{). 1.), azaz 216 bécsi dónárra
szők ött fel az aranyforint
czűstcllenúrtéke.
200 aranyforint
felára tehát
hu tjuk

o

1200 O, abból 8iO Ci·t fizetett
,'sszeg 330 Ci. Ez a felárösszeg
g('\"cl, :\II1I'1""t

llú\"id

z,idólúl

ö.

il

kamarás, s Igy a zsidókr-a jutott felárnem azonos annak a 2()()() Ci,nak összekapott

II kn ma rás

augusztus

10-én.
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1448 JÚL.

Itmemcn »on den juden.
Hem am sambstag in die Laurentij (1448 augusztus 10)
hab ich enphangen von dem Dauid juden 2000 5, dye man
geben hat an den 200 fl, dy man dem Fronawer schuldig ist
gebesen. dornit man den' Fronawer der 200 fl entricht hat,
facit 8 'ft 80 5.
Item und hah enphangen von dem Aserl jud, darumb
der Vlreich Wimperger kromer fur dy stat gesaczt hat ein
silbrin gurtel und ein ubergólten chopph fur [40 fl auri). 1)
Satisfecimus Petro Kraws in una quittancia am sambstag ~(recte suntagi 1448 december 8) in die concepcionis
Marie in anno XLVIllo.
I</13. 41

Hem am suntag in die concepcionis Marie virginis í 1448
december 8) hab ich enphangen von dem herren Peter
Krawsen ... von wegen des Vircich kramer seines anlehens
1 silbrin [taschen] copph und 1 gurtel der Jacel judin von
Ofen 58 fl 25 gr2) ... Actum in anno XLVlIlo.
Item auch an dem tag hab wir abgerát rnit dem Vlreich
Wimperger
kromer umb das hernach
geschriben
stet,
darumb ich dern herren Peter Krawsen genug hab getan in
ainer quittung, was dy stat dem Vlreich kromer schuldig
heleibt, ader was man von im g.enomen hat und ich in von
dem dreissigist geledigt hab umb alles das hernach geschrihen stet: Vonerst ein silbrin gurtel und ein vergelten kopph,
das er der stat gelihen hat und der Jaclin judin von Of'en
gesaczt hat umb 40 fl auri.
Kf14. 95.

1) Az összeget töröhték, mert a kézizálogos kölcsönt nem Aserl,
<le budai Jakabne adta Wimpergernek.
amint az a .következő bejegyzésekből tűrtik ki. A két első tételt igen furcsán összevonva lsd. MHJ
1. 470.
"j A Wimpergernek
{,jzetett, illetve harmíncadjába
betudott őszsl:eg nem aWD(}S a zsidókölosön összegével, amelyet a következö bejegyzés

helyesen

jelöl

meg

ezen felUlI még más tételeket

40 arnnyforinttal,

hanem

is (8 fl, 9 II 3 B 255

magában

foglal

összegeket).
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12. Pozsony 1449 január-március.
A városi kamarás elszámol zsidóktól származó
bevételekről
és zsidokra fordított
kiadásokrél? )
Item (am mitichen vor unser liben frauentag der liechtmess 1449 január 29) so hab ich geben der Jac íkl el judin
von Odenburgk noch des purgermaister
gescheft als er das
wol wais 6 fl.
Kf14. 173.

InnemeH

vom Aserl [uden.

Item am maritag Scolastice virginis (1449 fehruár 10)
hah. ich enphangen von dem Aserl juden 25 fl, abzeraiten
ppr 7 B b, facit 25 tl.
Hem am sambstag
22) hab ich enphangen
golt facit 20 fl in auri

in '1igilh Mathie apli (1-149 február
von dem Aserl juden 20 fl in rotern
(sic).

Item mer hab ich enphangen

vom Aserl jud 7Y2 fl.

Hem am suntag invoca Ivit 1449 március 2) hab ich mer
enphangen von dem Aserl jud. das ich unserrn richter hah
geben, das er mir verschaft hat zum Peter Krawsen 20 fl.
K/14.

27.

Richter

her Ludweig

Kunigsfelder.

Itern am sarnbstag noch Valentini martiris
(1 -149 február 15) hab wir ein erbere raitung gehabt umb <ly vorgeschriben sum guidein, und dy raitung ist zwischen unser
und des richter also bestanden, dopey gebesen ist her Vlreich
Wimperger kromer, das wir dem richter schuldig sein warden noch aller ra (i) tung, darurnb er von mir 1 zedel hat
umb :37 t1 3 B ~ b. Item daran hab ich geben am suntag

') Idetartozik
még az 1449. év egyik adószedőjének
(Simon
Dumbrdczfer]
gaber quanae
partis)
'következő elszámolási tétele a
na,gy szárnadókönyvben:
SO hat er bezalt den juden von der phanndt
wegen des Orberger als dy stat

ulber sich genomen

hat 6 '"

36 Ö.

3~13

1450 JÚL

invoca (vit) 1449 március 2). darumb
nug hah getan umb 20 fl.
Kf14.

ich dem Aserl jud ge-

280.

13. Pozsony 1450 [úlius-s-oktober,
A városi kamarás elszámol zsidóktól kapott ocoételckrő! és zsidokra fordított kiadásokrol.
Hem codern die (am frcitag in vi1-(iliaJacobi 1450 július
24) hab ich genug getan dem Hans Wimperger
gober von
wegen des Musch juden von Tirna noch heren Parteime
Schurrach inbechantnus,
das rnan von im genomcn hat
schintein in das rothaus 1I111b li II ()
K/15.

53.

Item (am freitag vor Colomanni martiris 1-1:50október
~I) und den juden in der synagoga tenemur -! karib challich,
chost ...
Kf15.

rt.

Innemen

gelt von juden,

Hem am phincztag noch sand Colmannstag
(1450 október 15) hab ich enphangen iru rothaus von den juden,
darumb sy von mir nicht cin quittung haben umb 41 fl per
7 u 5 im L jare facit 41 ll.
Hem am mitichen au der alleíltausent maidtag (1450
október 21) hab ich Jorig Meindel besundcr enphaugen vom
Aserl jud in seinern hans, darumb er von mir nicht ein
quittung hat im L jare umb 13 fl per 7 B 5 facit 13 fl.
K/I;').

26.

14. Pozsony

1451 szeptetnber
a polgármesternek

12. A városi kamarás
zsidókölcsönéről.

elszámol

Itern am suntag noch nativitafis Marie (1451 szeptember 12) hat mir der purgermaister inbechant, das er verert
hat 1 panczir und 1 kragel, das man genomen hat von dem
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Viczentz panczermachcr,
als cr und Gailsam hinabfuren zum
gubernator am marttag vor Sand Larenczentag
(1451 augusztus 9), concessit Aserl jud 24 fl auri.
K/18. 183.

15. Pozsony 1454 nouember=-december.
A városi kamarás
elszámol zsidokra fordított kiadásokrol+)
Ausqeben

qelihens

qut

der stat noch des purqermaister
qeschclt:

VOll

Item (am frei.tag noch Elysabeth 1-154 november
und haben ausgelest den Vicentz panczermacher
von
juden noch der herren gescheft, darumh hat er gesaczt
sein hab, umh 24 fl auri.
Item und haben auch gelest den Mert nachrichter
den juden noch der herren geschefft umh 5Y2 'tt 15.

22j
den
ali
von

1'/21. 196.

ltem I.úes manl.:lg.s vor weinachten
1 b-1 december
:nl
und hab geben den jud Cll auf ~ guldcin aufwexcl von des
Vlreich Wimperger krorncr gelt, von des Kornmeczen
gdt
1/:3 '[~ 15.
K/21. 150.

Ui. l'oz somj

11~55 április 14-29. A városi
bcvételckről számol el.2)
lnnemen

Hem am
rihs 14) hab
Asserl jud in
besundcr
Gl/;.:

zsidú-

gelt von den [udcn:

mantag in die Tiburcij et Valeriani (1455 úpich enphangen
gelt von den juden VOll dern
anno domini \1° cic L VIO -lg fl per 7Yz Bbund
13 15.

')

,\z

'J

l,iizölTc .\1HJ 1. 471 pontatlan

hik,y:tl.

első

kamarás

bejegyú"s

helytelen

évszámmal

Ml/J

összegekkel

1. 471.

és egyéb olvasási

1456 ÁPR.

::195

Hem am erichtag vor Philippi et Jacobi (1455 április 29)
hab ich besunder enphangen
mer von dem Aserl juden,
darumb er von der slatain
geltprief hat in anno domini
millesimo etc LVlo umb 63 fl auri.
Kf21.

28.

17. Pozsony 1456 áprilts-s-oktobcr
A. városi kamarás
mol különböző zsidókölesönök
vissza{izetéséről.

elszá-

~Item am frcitag noch Ambrosij episcopi (1456 április !))
hab ich enphangcn vom statdreissigist
von elem erbern Andre Weinbachter
und von wegen auch des Aserl jűden von
ains priefs wegen, darumb
der Andere Weinbachter
statdreissiger von mir ain quittung hat in anno domini .\1° etc
LV!'o umb 40 't{ b.
Kf23.

9.

Hem am freitag noch Ambrosy eppi hab ich genug getan
dcm Arulre Weinbachter
statclreissiger umb 10 fl auri Pl'!'
1 'IT i'l abzoruiten von wcgen ains priefTs, der dern Aserl jud
gestanden ist von wegcn G3 fl auri, die er der stat gelihen
hat, damit wir denselbigen prieff von dem Aserl ausher gelost haben, den die herren in ir gewalt haben im rothaus.
damit der jud gantz entricht ist mit den obgenanten
10 fl
auri. facit 10 't{ Ö.
K/2.'3.

202.

!tem am mitichen vor Marie Magdaleric (1456 július :!11
hah ich bcczalt den Jaclein juden und den Muschlein juden
nach des purgcrmaister
gescheft 20 fl auri, die in der purgermaister selher geben hat aus seiner hant. darumb ich dem
Nicolao List genug hub getan mit ainer quillung in anno
domini millesimo etc. L'Vl'", die sie haben gelihen in die
2000 guldein die man dom kunig hat gelihen, facit 20 fl auri.
1\/24. 241.

Item am samlistag in vigilia assumpcionis
Marie virginis
14) hab ich geben dern Aserl jud an seinem

(14i}(j augusztus
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anleheu von wegen des dreissigist in die 2000 fl, die man hat
geben unserrn gnadigisten kűenig Lasla, als er gen Ofen
zogen ist, 14 fl .auri.
K/24. 242.

Hem am freitag nach sand Michelstag (1456 október 1)
hab ich geben dem Aserl juden an seinem anlehen von wegen des dreíssigist in die 2000 fl unserm gnadigsten kunig
Lasla, als er gen Offen von hin geczogen ist. 14 fl auri, damit
der Aserl seines anlehens gancz beczalt ist, darumb hab ich
dem herren Vlreich kursner und dern herren Purkhart
Scharrach. paid ladherren, genug gctan in ainer quiltun.g in
anno domini etc. LVl!? umb 14 fl auri.
K/24. 243.

18. Pozsony 1457 október-november.
A városi kamarás elszámol zsidók részére teljesített kiadások ról.
[Vermerkt

das (an)lehen daz man Jacoben und Aserll juden
thatui hat anno LVlImo.

An pfincztag nach Lucie (recte Luce 1457 október 20).
- Eadem die haben mein herren den obgen.anten zwain juden gelihen 32 'll <'l, die sy dann dcm graf H.annsen schullig
beliben sein, darumb ich dann ain quittung van graf Hannsen lautund innhab ... 32 'fl:
ő.

An montag VOl' Symonis et Jude applorum (145i október 24). - Eodern die hab ich mer geben nach meíher herren geschefft grill Hannsen von der obgenanten zwayer juden wegen, .lacoben und Aserll, 68 'fl: 5, darumb dann der
burgermaister Ludweig Kunigsfelder ain quittung im radhaus von im enphangen hat ... 68 'R b.J1)
K/2ö. 308.

1) A zsidóknak
bejegyzése
lék a pénzt

adott

a Ki-ban tőrölve,
a kamarásnak.

összesen

100 font

jeléü! annak,
mielőtt

ölezárta

dénár

összegű

kölcsön

hogy a zsidók visszafizetelszámolását.
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1460 ~lÁRC.

J Il die Martini (1457 november 11). - Eodern die hab
ich Aserll juden an seinem gelt abzogen und fúr den hauhtman hezalt 5 'fl: 5, die der haubtman Aserl juden schullig
ist gewesen ... 5 't{ 15.
K/25.

303.

19, Pozsony

1460.

arany/orint
pénzt

március

8. A városi

kamarás

összegíi kMc.sön nisszafizetésére
zsidóknál

vásárolia

szűkséqes

kiilönböző

egy

100

arany-

árioluamon:")

Hem (samstag vor reminiscere) so hab ich geben dem
Hanns Czanklein von Olrnücz hundert guJdein in golt darumb cr ain brieff von mein hem heti, da hab ich von den
juden 30 guldein chauft urnb 80 'fl: b (recte 90 'fl: ö). mer
hab ich chauft 18 fl umb ·1 'fl: 60 b ain fl, macht in munss
76% 'fl: ö, und hab chauft 22 gulden zu 3% 'fl: und zu 3 8 fl
facit 85 'ft 60 5, so hah rich chauft 30 gutden zu 3% ca
und zu 15 e, facit J 06 'fl: und 7 6 e. Das alles...
facit
:\58 'u 5 B b.
K/28.

2\)7.

20. Pozsony

11,63 [aiuiár

6. A városi kamarás

uásárol

Eserl

arany forintot

zsidóná1.2)

Hem (am pfincztag an der heiligen dreyer kűnig tag)
so hab ich ausgeben zu wexseln albegen auf 1 fl 5 ti mer
wen 9% 6, auf 24 fl auri facit Vz 'fl: 5 dem Eserl juden.
K/30. 77.

')

Betűbű

másolatát

Isd,

Wien.

Num.

Zsch,

i. m.

168. sz. a.

2l

Betűhű

másolatát

lsd.

U

o. 209. old.

184. sz. a.

207.

old.
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21. Pozsony 14-64- január-február.
A városi kamarás elszámol zsidóknak
eladott sóról és zsidók részére teljesített kiadásokról.
Aueqeben

[űer den staischreiber von wegen
sneyder in dem LXllll jar.

des

Demoter

Hem 'am suntag an Sand Vioententag (1464 január 22)
hab ich geben dem Slemrnel juden kchlaingelt füer 3 fl auri
albeg 10 Bund 10 phening fuer 1 fl, und 3 B 5 auf gesuech
fuer den Deinater sneyder wegen des statschreiber ... 4
~ co 5.
. Hem arn mitichen nach Sand Dorotheatag (1464 február 8) hab ich Jorig Meindel den Niclas Pfuczner quíttirt']
von wegen dcs Demater sneyder, das er ausgericht hat de.m
Haindel juden:
Hem am ersten 7 <fl: und 6 B fuer 6 fl auri.
Hem kchlain (gelt) fuer 10 fl auri, albeg 10 B und
13 5 Wer ain Il auri, summa facit 13 <fl: 10 b.
Hem mer 7 Ll ti haubtguet.
Hem gsuech 17 fl
Item hat er selbs
Pf'uczner.

e.
enphangen

12 'fl:

von dem

Niclas

1\/31. 165.

Hem am sarnbstag vor Sand Agatatag (14G4 február 4)
hat mir nu-in herr der Niclas Flins burgermaister einbechent.
") Az ott

emdített

nyugtúzás

szövege

a

következö:

Ioh

Jori.g

Meindel dieczeit kamererder
.stat Prespurg becben offenJiah mit deru
brrof', das der erber Niclas Pfuczner ausgericht hal dern Haindel judell
von Odenburg von wegen des Demater srieyder siben pfunt und 6 t!
b fuer 6 fl auri, und fuer 10 fl auri kchlaingelt
albeg 10 E und
13 b fuer ain guldon, und die sum ~rmglt 13 ~ 10 b. mer umb 7 Jl
haubgüett und von wegen gsuchs 17 B b, und so hat er selbs enphangen der Demater=sneyder
von dern Niclas Pfuczner
12 'll: b. und die
snm bringt allen 35 'll: 6 Bund
10 5. und der obgemelten
sum geltz
sag ich in Q'Udt led'ig U[lO frey under
meinem
auígedrukchtcn
petschatt. Acturn am rnitichen naah sand Dorotheatag in dem LXIII! jar
etc. Betűhű k özlését Isd. Wien, Num. Zsch. i. m. 21 L old. 194. sz.
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-das num den juden von Off'en geben hat zwayhundert und
zwainczigk gulden auri, die komen sein von dem anlehen,
-das der von Vetaw meinen herren getarr hat der stat zu nücz,
und der sum ist gebesen dreuhundert gülden, und sein WOI'den gen Gran dem Ambrosí 200 fl auri, facit ... 200 fl auri.
Item eadem die hab ich geben den juden von den 200 fl
gesuech 20 fl auri.
K/31. 10'9.

Ausgeben auf die biid dem konig von Hungern 64".
~ Hem am freytag an .Sand Scolasticatag (1464 február
10.) hat mein herr der burgerrnaister Niclas Flins kauft von
dem Jacob juden von Passaw 2 silber pecher, die haben gewegen 17% lat, albeg ain marikh urnb 6 fl auri, und fuer
den gulden hat msn zu derselbigen zeit geben 10% B ö, und
dic SÜID hat bracht nach lat abzüraitten, die der burgermaister selbs gera it hat ... 8 'li: 5 B 0.1)
K/31.

127.

Innemen

qeli von dem hungerischen

Hem 500 salczstain
facit ...

salez.

den juden, albeg 20 stain fuer 1 fl,

25 fl aurr.

'K/31. 31.

22. Pozsony

1465 máiue-s-oktáber,
A városi kamarás
mol zsidóbevételekről
és kiadásokról.

beszá-

Item in vigilia sand Vrbani (1465 május 24) hab ich
gelosst noch geschafl't herren burgermaisterein
pintkandel.
.dj Philip angiesser het untter dj juden versetzt, facit ... 3 gr.
K/32. 81.

. 1) A pontos

számítás

17'5

16 X

6 X W'5

= 1102'5 : 16 = 68'9063 B o;
+

.a polgármestertöl kiszárnított összeg 8 X 8 1)= 69 B O. A kikerekítés pénzértéke nem egészen egy század aranyforint (pontosan 0'0095 fl
auri).

A polgármester

tehát

jól számolt,
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lnnemen

pon den juden.

Hem am freitag vor Colmannj (1465 október 11) hab
ich ingenemen von den juden am ersten 20 fl, daraus sein
dj dinst entricht herren Ernrelchen gen Rab, facit. .. 20 tl.
Hem darnach hab ich von in eingenomen 30 fl und sein
gewest daruritter 17 tukaten, dj hab ich rnussen hinwechselln
auf dj soldner, damit und ich sj gar hab entricht, albeg einen
umb 9 B 5 l'I, und dj 10 fl hab ich geben dem hem Jan
Tanizky an seinen jarlichen zinsen, suma facit. .. 13 fl, 19
II{ :3 a 25 l'I
K/32.

29.

'23. Pozsony 14-67 július-október.
A városi kamarás
mol zsidókat érintő bevételekről és kiadásokról.

elszá-

Hem (1467 július 13-a előtt) mer hat (Hanns Vischinger)
von dem juden genomen auff ain pfandt von dem Langen
Hairireich 3 B vor Margarete.
K/35. 98.

Item so hat der Visehinger genomen (am samstag post
nativitatis Marie 1467 szeptember 12) von dem juden auf
das pfand von dern Langen Hainreich 5 B.
K/36. 99.

Von den juden.
Nota [Hem so hab ich enpfangen von den juden per
purgermaister von erst 29 fl von dem Falken juden per lU
Bund 10 l'I. " und sint chomen in des Taniczky czallung
an Sand Michelstag im LXVII jar (1467 szepternber 29) an
den czinsen de sy jarleich gemainer stat schuldig sein] das
stet vor.')
KiJő. 63.

1) A szöges

zárójelek

k özti szavak

törődve

az eredetiben.
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So hab ich geben dern czuchttinger von Tirna am eritag
post Franciscy (1467 október a) 28 5, item am mitichen auch
demselben 28 5, Hem an pfincztag auch demselben 60 (5 per
Hanns Schus; itern so hab ich gebn dem Aserlein juden fur
densolben czuchttingcr 14 B.
K/3I5. 82.

Hem so hab ich geben dem Taniczky 30 fl, und dem
juden 4 fl zu geschuech, 10 Bund 10 5 für 1 fl am eritag
post Franczisczy im LXVII jar (1467 október 6) per purgermaister facit ... 34 fl.
K/35. 102.

Hem (am suntag VOI' Cholomanni 1467 október 11) mer
hab ich von dem purgermaister enphangen 5 fl, die er de.m
Falken juden hat geben zu geschuech von des Taniczky
wegen.
K/35. 35.

24. Pozsony

1469 március

pozsonyi

14. A városi kamarás

beuételezi

a

zsidók adóját.

ltem mer hab ich enphangen von den juden zu Prespürg 50 fl auri an den czinsen so sy jarleich gemainer stat
schuldigsein,
an eritag nach mitfasten im LXIX jar und
syntt geben warden dem Fretter .
. . . per purgermaister,

darumb hat er 1 quitung der pur-

germaister, und gehartt zu des purgermaister (gelt), das ich
von im hab enphangen, als das chreuz darauff czaigt.')
K/35.

')

6ö.

per pur.germaister

Monumenla

Hunoariae

szavaktol

Judaica. IV.

kezdve

későbbi

toldás.

26
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25 Pozsony 1471 június-október.
A városi kamarás elszámol zsidóktól származó. illetve azokra vonatkozó beoételekról és kiadások ról.
Hem dem Jacob [juden] von Passaw urnh em roB.
acturu am freitag vor Johannis waptiste anno 71 (14-71 június 21) facit ... 4% fl.
K/37. 96.

Item ich hab entphangen durch herren purgerrnaister
von juden am sambstag vor Francisci anno 71 (Ini október
3) facit ... 35 11.')
K/3?

39.

Hem (1471) mer hab
juden, das man einen poten
stat poterr-einen gen Znám
kunigs verchaulf thatt. facit

ich geben umb ein roB einern
des kunig zu beleiten mith dvr
geschikchtt und dcrselh pot des
... :\1,~ Il.

K/37. 95.

26. Pozsony 1475 október 21. A városi kamarás elszámol
Passau-i Jakab zsidának megfizetett kö[csön.ér61.
i\usgeben

au] dir tausent quldein unserm
Hunqern im LXX,'to.

herr cn kuniq

11011

Hem eadem die (um samlistag
an der andleíf'tausent
maidtag im LXX/O) hat der Jacob jud von Passaw der stat
"\ ..\z

esedékes

évi zsidóadó

első

réseletc.

amelynek

másika

az

15 ,fJ-os "uebermas's",
amelynek
megfizetésére
il
zsidókat
ebben az
évben kényszor iteni keldett (uotten},
v. Ü. M HJ 1. 472. Az ott közölt
feljegyzést
azoruban karnaruszámndáshan
nem találtam,
ellenben
majdnem szórúl-szóra
egy .lcis hat Iapos f'ii zetkében, amelyben
Hanns Potinperger mint
SI<'ph:1I1 \\':1];<'11 polgármester
helyettese.
he-vétclek rőd és
k in dá sok ról szá mol el .IZ 1469--dik
{". második
f'elében. :\ he\,,'telek
k őzt szercpel az ;,0 'f"rinl iisszcgű egYl,,-j zsidóadó,
a kiadások
k őzt :
ltem arn eni~ag derrnucb (l'lözö ,fcLjegyzés:ben a kelet amb suntag nach
sa nrl Kolmanstng.
tehát 141i\l október
li)
hab ich dy juderr notten
il

1II11l'Ssen .'
IH· •.•

von

sf h.)

Posing-

an

davan
seinein

hub ich ;.:"ben hern
zimx i fl.

Ha n n scn o der

.Io h a n-
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von Prespurg dargelihen
den ... 8 fl.")

8 gulden auch auf die tausent gul.

K/39.M8.

27. Pozsony H7 6 [ebruár-uáprilis.
A városi kamarás elszámol zsidóktól eredő bevételekről
és zsidóiigyben
[eltneriilt
kiadásról.
lntiemen von dem Jacob [udeti im LXX,'/I".
Hem am eritag vor kathedra Petri (1476 február 20) hab
ich enphangen von dem Jacob juden von der Newstat von
wegcn der juden weingab 27 phunt und 7 B ö, von 33 wein,
auf ain wein 7 b ... 27 'li 7 B b.2)
K/39.

7.

Hem am mittichen vor estern (1476 április 10) haben
mein herren gesohikcht den Benedic von Radendorff mit
briefTen gen Offen von wegen der juden, und dem hab ich
geben auf zerung gelt fuer 3 gulden. Idem hab ich mer geben
nach geschatft meiner herren
ti
3 f1 5 ti
ő

ö

•••

ő.

K/39. 66.

Irinemen
seynes hauss

(1476) von dern Musch juden von wegen dinst
17% B b. und daru mb hat er ein zedel ...

171f2 lJ.3)
K/39. 15.
') Hibásan
és kihagyásokkal
~IHJ I. 472. Az ott Ieleml ített "des
KlIniKLS gab"
\Így Kohn munkájának
idézett helyén)
kizár ólagos an
Hnkovszk y f'nn táziájának.
terméke.
"1 E tétel fontszám"
hibús
és helyesen
28-at tesz ki. ugyanis

=

28 'Ii 7 lJ
231 B, me ly szám 33 X 7, vagvis egy "borra"
7 ti adó
jut. Ez a "bor" ketségtelen
a 30 ak ós hordóval
azonos,
amelyet
Pozsonyban
f'uder \'agy karra tum
néven
ismertek
a középkorban
(v, Ö. Váresi a d zás i. ru. 27-28.),
az akóra
pedig 7 b adó esett
ó

"wein" szó má so di k je len tése'},
3) V. Ö. az; 1473. évi és MHJ I. 472 lek özölt tételt ugyanazon
zsidó házvételi
illetékének
(helyesen
szintén
171/2 B b összegű)
lerovásáról.
.\ telek kőnyv 156c Iapjának
tanusága
szerint az e lapon
vezetett
hebvú ro s], a zxirlóntcához
k őzelf'ek vő húz tulajdonába
1471
(a

2ö'
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28. Pozsony 1477 nouember 16. - 1478 január 23. A városi
kamarás három részletben uéielezi be az 1477 évi zsidóadót.
Sporer

und der juden

innemen

au] dem rathaus.

Eadem die Can suntag nach Martini 1477 november Hi)
hab ich von den juden emphangen 30 fl an den 50 guJden.
die sy jerlich zu Sand Michelstag
schuldig sind gemainer
stat, und dieselben gulden als var stet, hab ich denseiben
tag dem Wolfgang Vorstter hezalt von begn seins vettern
Jőrg Vorstter von Ofen, als in meinen ausgeben begriffen 1St,
dieselben obbestymhten
30 fl, facit 39 'H: 4 B 5. Darumb ich
von hern Wolfgang Vorstter ain quittung hab aristat seines
bemelten vettern.
Hem erichtag nach Lucie virginis (147í december Hi)
hab ich von den juden von begn des zynns, den sy jerlich
zu S.and Michelstag gernainer stat schuldig sein, ingenomen
10 gulden III gelt, den fl per 10 B zu raitten, facit ... 12

'H: 4 El 5.
Hem mer hab ich von den juden emphangen
10 fl
munss, albcg 10 B per 1 fl, facit 12 'H: 4 B 5, von begn des
zynns, deu sy jerlich zu Sand Michelstag
gernainer st.at
schuldig sein. Acturu an freitag von conversionis Pauli 11478
január 23) .')
K/40. 105.

március 29~én Musch jud
be avval a k ötelezettséggel,
ként fizessen 1:v. forintot
számítva,
vrt« 8-t. Telhát
"kawfl'eoht" tudajdonk.épen
évjáradék.

A feljegyzés

des Lewmans sun pozsonyi zsidót iktatták
ho~y a városnak
1472. óvtől ketdve éven(= 1 fl 3 ortt], vagyís, a forintot
10 8-ba
a MHJ I. 472. oldalon
közölt
1473. évi
ez a városnak
fizetendő
(és megváltíható)

szövegét

lsd

a

Zsidóutcához

hozzúvásárnll

házak birtoklapkávonatai között,
') MHJ 1. 472 egészen dferdítve
közli a K. lapjának
fenti címsorát bs a Iap alján feltüntett
109 'tl: 3 B 5 összeget. Dc ebből osak
62 'tl: 4 8 5 esik a zsddóadóra
(amelynek
fontokba
átszámításánál
a 30 forintos bevételi tételbe hiba csúszott: helyesen 30 fl = 37 l{
485!),
a maradék
más hevételi címre (Sporer] jut. A MHJ u. a.
helyén olvasható továbbá az első két bejegyzésnek megcsonkított
szövcgrésze is.
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29. Pozsony

1477 december
mol zsidokra

10-31.

vonatkozó

A városi karnanis elszákiadásokrot.

Eodcm die (an miUichn nach concepcionis Marie 14i7
december 10) als mein herren dem Wátter Ysstfáu'] und
~\'fánndl judn nach k lunigs] gescheft geantburt
habn
10
hagkenpúxn
und 1 centten pulver, hab ich fúr das vássl
gebn, darinn das pulver gebesen ist ... 28 Ö. Actuni der bezalung uts,
K/4O. 126.

Item an freitag var Lucia (1477 december 12) nach ·geschefft des Moises (jud?) und rneiner herrn hic hab ich bestellt 13 wagen mit ir er zugehőrung, die der kúnigin hinauf
gen Newburg ir gerat gefúrt habn, als dieselbn furleut mit
namen begriff'en sein hernach.
K/W. 302.

Hem mein herren haben
gen Marchegk
geben nach
hegern des k (unigs] [3] 2 centen gewegen pűxnpulver,
Item
und 10 hagkenpűxn
und 300 pheil und 1 centtn pulver hat
man geben dcm Wáter Istfán und Mandl juden anno etc.
LXXVIIo (14i7).
1'/40.

Hátulsó

30. Pozsony

fedőlap

ibelső oldala,

1478 január-november.

dókra vonatkozó

A oárosi

bevételről

kamarás

zsi-

és kiadásról.

Item ainern poten, den mein herrn gen Tyrna geschikcht
haben nach dem zűchtinger, als des kűnigs wagnknecht ain
juden geslagen hat, hab ich gebn 42
Actum an sarnbstag
var puríficacionís
(1478 január 31).
ö.

K/40. 132.

') Báthory
vezére.

István

erdélyi

vajda,

Mátyás

király

egyik

gyözelmes
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Hem von den juden hie hab ich ingenomen 50 gulden,
die sy gemainer stat hie jerlichn schuldig sind, 20 gulden
in gold und 30 guldcn in mtmss.alheg
10 B fúr ain ,gulden,
facit ... 62 'u: 4 B b. Acturu des freitags noch Elizaheth
(t4i8 november 20) .J)
K/41.

8.

31. Pozsony

11181[ebrnér-i-március.
A városi kamarás
mol zsidóbcvételckkel.

elszá-

Hem von den steuerherrn mit nameu Wolfgang Kűrsner,
Caspar Stnmphaer, Mertt Gnilsam und Hanns Gréssl hab ich
ingenosnau und cmphangcn iH) 'll: /'J, die die juden an irer
wcingab dargebn haben. Actuni in vigilia purificacionis
Marie, darumh dic obbestyrnbtcn steucrherrn
ain quittung
haben anno 81 (1·18t február 1).
K/42,

93.

Item nach ~eschétrt meiner herrn hat man den juden
an der rosfnnul gemaIn, davon haben sy gem.ainer stat gebn
10 B /'J, facit 1 'il 2 B /'J. Dic hab ich also von eingenómen.
Actum montag (und) erich tag nach invocavit anno 81 (1481
március 12-13).~)
K/4.2. 21.

.'12. Pozsony

1485 február-augusztus.
A városi kamarás
számol zsidábenétclekkel.

el-

Hem montag nach reminiscere 85 (1485 február 28) hab
ich auf dern rathaus ingenemen und emphangen 6 fl, facit
7 'ff. ,t B /'J, die Nechlin jud in an irer gab dargeben hat.
K/45.
')
(K/42.

21.

Egészben
21), 1484

egyszerre
fizették a zsidók évi adójukat
(tK/45. 21), 1485 .(K/46, 515), 1487 (Isd.

1490 (K/49. 26, MH-J I. 475?) években,
dusukat megelőző évig 5<Jk adat MHJ

Pozsony
S)

város tört. ll. 2 (1898)
V. Ö,

II

htányos

iés

hihás

még 1480
tovább)
és

1491. évtől 1526, évig, az exo1. 4i5és
478, valarnint Ortoau.

3S,1.
bejegyzést

MHJ

1. 473.
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ltuiemen von dem Muschel juden seiner alten scliuld 85.
Hem in (die) sancti Sixtí 85 (1485 augusztus 6) hab ich
auf dem rathaus ingenomell und emphangen 26 gulden in
műnss, 10 fl 'per 1 fl, facit ... 32 'fl; 4 B 5, die Múschel jud
an seiner schuld sein es haus dargeben bat.')
K/46. 54.

33. Pozsotuj 1486 április 9. A városi kamarás megfizeti
mara szotqájának
zsidó tartozását.

a ka-

Thomatt kamerkiiechi,
Hem nach geschéfft herrn burgermaister hab ich dein
Thomari kamerknecht geben 6 fl, facit 7 l{ 4 fl 5, die im
mein herrn gelihen haben, das er sich aus den juden geledigt
hat. Actum suntag misericordia domini 86.
R/46.

34.

178.

Pozsony

1487
kamarás

szeptember-HB8
január.
elszámol zsidóbevételekkel.

ltuiemeti von den juden

A

városi

87.

Iteiu als dic juden in des Steffan Rieder kamerpuch
Michaelis ir gelt nicht gar ausgericht haben und sein noch
schuldig worden 5 gulden 3 B 12 5, dasselben gelt hab ich
in meinem kamerpuch emphangen. facit ... 6 'fl; 5 B 12 5.
Actum an Sand Michaels aberit 87 (1487 szeptember 28).
Hem von den juden hic hab ich ingenemen 50 fl, facit
52 l{ 4 B 5, die sy jerlich gemainer stat schuldig sein zu
geben. Actum feria sexta post omnium sanctorum 87 (1487
november 2).
Iteru des freitags nach Lucie (1487 december 14) hab
ich juden-weingab ingenonten 8 fl, facit ... 10 'í1 5.
') V. ·Ö. az 1476. évi karnaraszámadási
ráza!ot

(403. 1. 3. jegyzet).

uételekhez

fűzött

magya-
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Item mer hab ich von der Nechl jűdin allte schuld ingenomen 2 fl, facit 2 'i.{ 4 B 5. Actum feria s- nach triuru
regum 88 (1488 január 8).
K/47. 37.

:;5. Pozsotuj 1490 m/ijus=-nouember,
A városi kamarás
számol zsidokra oonotkozo bevételek kel és kiadásokkal.
lnuemcu

[udenqelt

el-

90.1)

Hem von herrn Wolfgang Windtperger burgermaister
hab ich judengélt ingenomen 8 fl facit 10 'i.{ 5 in műnss,
herkomen von den 50 gulden, so sy Michaelis im 89 jar
gemaíner stat gebn haben, und die űbrig zaj desselbn judengelt vindet man in des Paulko kamerpűch. A.ctum invencionis s. crucis im 90 (1490 május 3).2)
Hem 3a post festum s. crucis invencionis 90 (1490 május
4) percepit
statkamrer von herrn Bolfgang Windtperger
burgermaistar judengélt 10 fl, facit 12 'i.{ 4 B e, so sy an
irer weingab c1argebn habn.
Hem feria 4la dies sand Pangracy 90 (1490 május 12)
percepit statkamrer judengélt 50 fl in műnss, facit 62 'i.{ 4
B 5, quatembergelt, so sich die juden dasselb jar gemainer
stat an den 200 gulden zu gebn verwilligt haben, und was
die jud en var in die statsőldner
zu lanen gelíhen haben
und hie ir quatembergelt daraufgezalt.

.

Hem an sarnbstag nach Petrj et Paulj applorum 90
11490 július 3) percepit statkarm-er von herrn burgermaistet
judengélt 5 'u 5, so die juden an irer weingab dargeben
haben.
') Ebbe a rovatba még több 1491. évben kelt tétel tartozik, amelyet ez alatt az év alatt közöltem.
2) Ezt a' 8 fl hátrálékot az előző K. (K/48. 21) 42 II "m munss" ,
vagyís 52 'ji 4 B (j összeg bevételezése alkalmával (v. ö. MH] 1. 475)
a. következöképen

jegyzi

fel:

des Pauil Ochssen kamerpudh

und

die andern

(K/49).

8

a

sein

begriff'en

in
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Hem feria 2a post Vdalrici 90 (1490 július 5) percepit
statkamrer von den juden 50 fl in műnss, 106 b per 1 gulden
zu raitn, facit ... 62 'ti: 4 6 ö, quatembersold an den 200
gulden, so sieh die juden gernainer stat zu gebn verwilligt
habn. Dasselb gelt ist gebn wordn auf die 61 statsőldner dic
man in schuldig gewesen, und die bezalung ist heschehn in
des herrn' Peter Krewtz haus diezeit stathaubtman.
Hem in festo Michaelis archangeli 90 (1490 szeptember
percepit karnrcr von den juden in műnss 50 gulden,
facit ... 62 'ti: 4 B <'>, so sy jérlich zu dern obestimbten tag
~emainer stat schuldig sein zu gebn: aber das gelt ist von
den juden genomen werden vorhyn an sambstag nach nativitalis Marie (1-t90 szcpternber 11), wan rnan das habil
muest zu der krőnung gen Weissenburg.
29)

K/49. 25-26.

Ausgebn

auf die k. Mt. Bladislao

zu erung 90.

Hem den PránnU juden hab ich bezalt ain silbreins
scheurn per :~2 fl in műnss, 10 B b per 1 fl zu raitn, facit
... 40 'ft ö, die mein herrn von im kaufTt habn und der k.
Mt. Bladislao geschenkcht habn. Actum wie var stet (dominica post Elizabeth 1490 november 21).
K/49. 58.

36. Pozsony

1491 január-március.
mol zsidóktól

származó

A városi

kamarás

elszá-

beoételekkel.

Hem von den juden hab ich ingenemen die sy an irer
weingah dargebn habn nach innhalt ainer zcdl hie inn
ligund . " 15 'ft 4 B 22% I'l. Actum dominica p~st circumcisionis dom ini 91 (1491 január 2) in des herrn burgermaister haus.
Itcm mer hab ich von dem Pránntl judn emphangen
10 fl die er gemainer stat geliehen hat, facit 12 'ft 4 6 b,
und sein gebn worn herrn Andren Holtzer, Mert Rosenlaler
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etc., als sy in den kaliten wyntter gen Ofn zogen sein, als
sy den statschreiber verrer gen Cascha zu der k. Mt. gcschikht hettn, Dieselbn 10 fl .sein dem Pránntl judn bezalt
wordn als im ausgebn der sta! zorung begriffen ist. Actum
Erhardj 91 (1*91 január 8).
Hem an freitag nach Fabianj 91 (1491 január 21) percepit karnrer auf <lern rathaus in der hindom ratstubn 9 fl
reinisch in gold, die Pránntl jud dargelihen hat an die zalung der statsőldner, facit .. , 9 'fl: 5.
Mer percepit kamrer auf dem rathaus von dem Musch
jud, die er auch in die zalung der sóldner dargelihen hat ...
6 <f:t 5. Acturn uts,
Und von dem Wólfl jud percepit kamrer.
dargelihen hat. (Actum) uts ... 8 'fl: 5.

(der) auch

Und von dern Ysakch jud percepit karnrer au ch in die
zalung der sőldner (die er) dargelihen hat, actum uts ... (j
'fl: 5, und das úbrig gelt habn die judn bey des Thoman
Wildff'ewr kamrer zeiten auf das rathaus gebn, datnit sy die
50 gulden quatembcrgelt erstatt und ausgericht habn.
Hem feria 2" post judica 91 (1491 március 21) percepit
stntkamrer von den juden 18 fl in műnss auch an den 50
gulden quatemhergelt, und haben datauf gerait ain silbrein
scheum per 32 fl, die ,sy gemainer stat verkaufff habn, dann
'Hein herrn der k. \It. mitsambt den andern zwo scheurn gcschenkcht habn, damit die judn die 50 fl quatembergelt
bezalt habn, facit. " 62 'fl: 4 B 5.
Kj49.

2f>----2i.

Item annunciacionis Marie 91 (1491 március 25) percepit kamrer von herrn burgerrnaister 3 fl in múnss, facit
3 'fl: 6 J3 5, so die juden dargebn habn von wegen íres maln
an der roBmúll.
K/49.

34.

1491 JAN.

411

Hem dem Andre Műlrner von wegen des maln den judn
an der roBmúll, davon ist der stat ain gelt gefalln, davon
hab ich im gebn ... 1 'ft l5nach geschéfft herrn burgermaister. Actum annunciacionis Marie 91 (1491 március 25).
K/49. 233.
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G) A pozsonyi zsidókönyvtöredék feljegyzései 1498-1503.1)
la oldal:
Jacob

Leb/in

aeden

ll) Hem Jacob Leblin aeden peut auf dreu silbreineu
ringel ubergold. dy wegen 11;2 lat, und zwo silbrein stetten
ubergold. dy wegen 1 lat, und ein gultns ringel, das wigt
% gulden, umb 3 ll. Actum am (rnantag] vor Lucie virginis
im 98 iar (1498 december 10). - Hem mer eodem die peut
er auf zwei guldenen ringel, dy wegen vir (?) gulden, urnb
4 fl. - Item mer eodem die peut er auf ein alten swarcen
fraunmandl umb 2 fl. Ad. uts.

(2) [Item Hans Kerspam tenetur Jacob Leblin aeden
3 fl auf tegleichen schadon. Actum an frcitag allerkindleintag
in weinachtsfeiertagen im 99 íar (1498 december 28) .]2)
(;3) [Item Wolfgang Lewbman pintter von Sandiergen
tenetur Jacob Leblin acden 2 fl auf tegleichen sebaden.
Acturu am sunt.ag nach Arnbrosy im 99 iar (1499 április 7).1
(4) [Item Wencel Perenscheph
teuetur Jacob "Leblin
aeden % fl auf tegleichen schaden. Actum am Ireitag var
Tiburcij nach asterén im 99 iar (1499 április 12).]

')
II

nagyjelentőségű

töredékről

gróf Klebelsberq Kuná Emlékkönyv

V.

(Budapest,

Ö.

erről

a

jain. Ugyanott közzétettem a töredéknek
oldalát is {u. o. 344---346. Lj.

négy

irt

értekezesemet

1925) 331-343.
lap(la, lb, 3a és 3b számú)

0) A seögletes zárójelek közö tN f'eljegyzéseket törölték az eredeli
szövegben. A tölem interpolál!
szövegrészeket
görbe zárójelek
közé
lettem.
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(5) [Item Wolfgang Vnger pintter tenetur Jacob Leblin
aeden 1 fl auf tegleichen schadon. Actum am suntag Tfburcy
nach asterén im 99 iar (t.!99 április 14).]
16) [Item Partlme Prabusch von Tehén renetur Jacob
Leblin aeden 1 fl auf tegleichen schaden. Actum am freitag
invencionis sancte crucis im 99 iar (1499 május 3).]

(7) [Hem Wolfgang

Vnger pintter tenetur Jacob Leblin

aeden 1 fl auf tcgleichen schaden, Aotum am frcitag
findung des heiligen creutz im 99 iar (t-199 május 3).]

er-

(8) [Item Wolfgang Lewbrnan pintter von Saniergen
tenetur .Jacob· Leblin aeden ... fl auf teglichen schaden.
Acturu am phincztag nach Gothardi
im 99 iar (1499május 9).]
(9) [Ütem) (Nic)las Veseadarfer tenetur Jacob Lebleins
aeden 1 fl an sohaden auf Jacobi (1499 július 25). Actum
am (sunl tag in phingstfeirtagen im 99 iar (1499 május 19).]
(10) [(Item Wolfgang) Vnger pintter
tenetur Jacob
Lebleins aeden 2 fl auf tegleichen schaden, Actum am (suntag in) phingstfeirtagen im 99 iar (1499 május 19).l
(11) [Htem Wolfgang) Lewbman pintter von Standj iergen tenetur Jacob Leblin aeden ... (auf) tegíeíchen schaden.
Actum (am) suntag nach Vrbani im 99 iar (1499 május 26).}
boldal:
Jacob Leb/in

aeden

(12) [Item Hans Turkl von Besing benetur Jacob Leblin
aeden 3% fl auf tegleichen sohaden. Actwnam
suntag var
Johannis babtiste im 99 iar (1499 június 23).]
(13) [Item Wolfgang Lewbman pintter von Sandiergen
tenetur Jacob Lehlin aeden 1 (?) fl auf teg1eichen schaden.
Actum am maritag Johannis
baptiste im 99 iar (1499
június 24).l
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(j 4)
Hem .Jacob Leblin
aeden
peutt
auf zwo
c (inschu] schl, zwo cinkandl, dreu alte rupheine leilachen
und fier phunt wax umb 12 B 5. Actum an mitichen nach
Johannis baptiste im 99 iar (1499 június 26). - Item mer
eodem die peut er auf ein cinschussl und ein cinkandl zu
fier halben umb 1 'fl: 5. - Hem mer eodem die peut er auf
ein rupheins kutrel und ein alt rats parhant ieppl umb 5
fl 5, Act. uts.

(15) Hem Niclas Vesendarfer
tenetur
.Jacob Leblin
aeden 1 fl auf tegleichen sohaden. Actum am suntag nach
Laurencv im 99 iar (149n augusztus 11).

(Hj) Itern Jacob Lchlin aedcn peut auf ein allen fierfachon sleur und cin pintkandl urnb 6 B 5. Actum am freitag nach assumpcionis Marie im 99 iar (1499 augusztus 16).
- Item mer eodem die peut er auf ein alte grobe hasika,
mer zwey hanttuech, ein happtuech, mer ein kessel, mer ein
kleins ... kel. mer ein emflaschen. mer ein kupprein ring
ubergold. mer (ein] kupphreinen
khetten umb 15 B 5.
Act. uts.
117) Itorn Jacob

Lehlin aeden peut auf ein alts lelnens
umhl~
'í{ 1'>.') Acturu am mantag nach Egidy im
\Hl iar 1149!) szcptcm her ~).
kut rrel)

118) ltem .lacob Leblin aedcn peut auf ein ubertragnes
grucn (hasi) ka umb ::3fl. Acturu am freitag Franciscy im 99
iar (14!J9 október -il - Ikm mr-r eadem (die) peut er auf
cin cinschuschl und ein rcistcnneu prustpheit umb ljz (fl?).
- Item mor eadem die peu! er auf ein alts leibpelcl umb
..to O. Act. (u+s.].

(1n) [Hem Hans Turkl von Besing tenetur Jacob Lehlin
ueden 2 fl auf tegleichen sohaden. Actum am sunlag vor
undeoemilia virginum (im \)\l iar: 1499 október 20) .l
(20) [Hem Hans Turkl von Resing tenetur Jacob Leblin
(B (ici) an schaden auf phingsten
(1500 június 7).

acden 1(J
'j

Az Emi<'kkónyu

:14[,. Iapjún

nvomtatotot

"B

5"

sajtóhiba.
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Actumam
suntag var
1499 október 20).1

undecemilia

virginum

(im 99 iar:

2a oldal:")

Gard

jud

(21) [Item Wolfgang Guertler ein hauer und P ... haed
von Sandierigen tenentur unverscheid (cnleich] ... an schaden auf phingsten
(1499 május
19). Actum am suntag ...
(1499 év eleje]]
(22) [Item Hans Bernhart von Gruenaw tenetur Garl
(iuden) . .. Acturu am suntag letare im 99 iar (1-199 március 10).1
(23) [Item Michel schuester von Besing lenetur Garl
iuden ... Actum am suntag laetare im 99 iar (1499 március 10).1
(24) [Item Steffan Sűes von Reclstarf tenctur Garl juden ... (AetUlnam maritag nach letarc im 99 iar (I·HI!) márcím 11).1
(25) Hem wo man vind Mager Petter von Saniergen
(gegen''] Garl iuden umb alte) geltschuld, cs sei im alten
ader neuen hu !chern, auf registern, auf cedeln.) nichts ausgenomen, sehol es gantz kra (ftlos sein und abtan werden.
Actum) am suntag Gerdrudis im 99 iar (1499 március 17).
(26) fltern Eisnein Parti von Besing tenetur Garl iudcn ...
(an schaden auf) phingsten
(1499 május
19). Acturu am
suntag Gerdrudis (im 99 iar: 1499 március 17.]
(27) [Hem Andrc Frci von RecIslarf tenetur Garl iuden ....
(Actum an) suntag Cerdrudis im 99 iar (1499 március 17).l

') Ennek az oldalnak
jobb
a következő oldal balszélét) ,

szélét

levágták

(s egyszersmind

2) Teljes szövegű azonos f'ormula szer int szcrk esztett
sek alapján iuterpolálva.
V. ö. pId. a 4í. sz. feljegyzést.

így

feljegyzé-
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(28) [Item Oswald Hűschku tenetur Garel íuden 1 fl ...
(Actum am) suntag Gerd ru dis im 99 iar (1499 március 17).
(29) (Item Hans Swercel tenetur Garl juden 10 ...
Actum am mantag nach Gerdrudis (im 99 iar: 1499 március 18).}
(30) [Item Hans Hawnschilt tenetur Garl iuden 1 fl ...
[Actum am) eritag nach Gerdrudis im 99 iur (1499 március 19).)

2b oldal:
(Garl)

iud

(31) [... (tenetur Glarl iuden 12 B 5 an sohaden auf
Laurency (1499 augusztus 10). Actum...
(palmjarum im
9n iar (1499 március 24. körüll.]
(32) [
Actum am

(Garl) iuden 5 fl auf tegleíchen
im 99 iar (1499 márc.-ápr).]

schaden .

(33) [... fl auf tegleichen sohaden. Actum am suntag
nach (asteren im 99 iar: 1499 április 7).l
(34) [... tenetur Garl iuden 1 fl auf tegleichen schaden.
Actum am (suntag nach asteren) im 99 iar (1499 április 7).]
(35) [... iuden 1 fl auf tegleichen schaden. Actum am
(suntag nach) asteren im 99 iar (1499 április 7).1
(36) [... von Santergen tenetur Garl iuden 2 fl auf (teglelchen sohaden. Actum) am suntag Tiburcy nach a~teren
im 99 iar (1499 április 14).]
(3ij

[

schaden auf
április 14).)

von Heclstarf tcnetur Garl iuden 1% fl an
(Actum am su)ntag Tiburcy im 99 iar (1499

(38) [... (von) Reclstarf tenetur Garel iuden 2 fl auf
tegleichen sohaden. (Actum am suntag Tiburlcy nach asteren im 99 iar (U·9\) április 14).]
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1;3H)

auf ...
április

f ...

(Bes) ing tenet ur Ga rI iuden

íActum

am) suntag

VOi·

Adalberti

o an sohaden
im 99 iar 11·Hl9

2 'll:

21).1

(40) f
tini. Actum

terretur Garel iuden

4 fl an sohaden
im 99 iar (1499 május körul}.]

auf

Mur

(41) f... (Garel] iuden 3 fl an sebaden auf phingsten
(1499 május 19). Acturu am ... (im) 99 iar (1499 május
körül).1
(42) [... (G.are!) iuden 1 fl [Iauf tegleichen schadenj ]")
an schaden auf phingsten
(1499 május 19). Actum am eritag ... (im 99 Iar: 1499 május körűlj.]
XIX

3:1 oldal:
Carl

iud

(43) [Hem Bartel Gebaltel tcnclur Carl iuden [[li>1Jl)
auf Martini (149H november 11). Actum an
phincztag (nach) Bonifacy im !l9 iar (14H9 június 6).l
10 fl an schaden

(44) [Item Margatetha ein witib Thomari beken tenetur
Garl iuden 10 fl an sohaden auf Martini (1499 november 11).
Actum am freitag nach Boriifaev im 99 iar (1499 június 7)·l
(45) [Hem Hans Koli Ing)pr von Besing tenetur
Garl
iuden 3 fl auf tegleichcn schadon. Actum an suntag Primi
im 9H iar (I·H)\) június 9).l
(46) [lh-rn

Hans Hagcn von Besing terretur Cinri iuden
schadon. Aclumam
suntag Primi im gg
iar (1199 június 9).1

::! fl auf teglichen

(47) Hem wo man vind Michel Portm.an von Reclstarf
gegen Garl iuden umb alten geltschuld, es sey im allen ader
neuen buecheren, auf registeren. (auf) cedeln, nichts ausgenomen, sehol es gantz kraftlos sein und abtan (werden) .
Actum am suntag Prirrri.im \)9 iar (1499 június 9).

.\[Ollflmrllla

Il unearíae

l udaica,

IF.
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(48) Hem Garl iud peut auf cin alten acalai rok umh
2 'u 5. Actum am eritag var Viti im 99 iar (1499 június 11).
- Hem mer codern die peut cr auf ein alts rats cendel par
erml umb 6 B 5. Act. uts.
(49) [Item Margaretha
ein witib Thoman
pekken
tcuetur Garl iuden 1i fl an schaden auf Martini (1499 november 11). Actuman phincztag vor Achacz im 99 iar (149H
június 20).l
(50) [Hem Augustin Kisling von Reclstarf terretur Garl
iuden 1 fl auf teglcichen sebaden. Actum (am) phincztag vor
Achacy im 99 iar (1499 június 20).1
(51) [Item Andre Frei von Reclstarf tenetur Garl iuden
1 n auf tegleichen sohaden. Actum am sunLag vor Joltannis
babtiste im 99 iar (1499 június 23).]
(f,2) [Item ... chl von Sandiergen tenetur GmI iuden 1
II auf teglcichen sebaden.
(Actum] am mántag
Johannis
babtisle im 99 iar (1499 június 24).]
(53) [(Hem Lasla] mulner tenetur Garl iuden ... fl auf
h:gleichen sohaden. Actum am m (antag Johannis haptístei
im 99 iar (1499 június 24).]
;ib oldal:
Carl iud
(54) [Item Jerg Eckhardt
tenetur Garl iuden 1 fl auf
legleichen schaden. Acturn am suntag (nach) Laurcncy im
H9 iar (1499 augusztus
m.)
(55) [ltem Stell'an Kren von Reclstarf
tenelur Garl
iuden 5 n an schaden auf weinachten. Actum am mantag
nach :\-lichaeli.s im 9~ iar (1499 szeptember 30).]
(56) [Itern Mert Tűrnler von Sandiergen
tcnetur Garl
iuden 31/~fl an sohaden auf weinachten
(1499 december 25).
Acturu am mantag nach Michaelis im 99 iar (1499 szeptomber 30).l
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(57) [Hem Valtin Stark tenetur Garl iuden 5 fl an
schadon auf invocavit (1500 március 8). Actum am maritag
nach Michaelis im 99 iar (1499 szeptember 30).]
(58) [Hem Michel Kren tenetur Garl iuden 1 fl auf
tegleichcn sohaden. Actum am eritag nach Michaelis im 99
iar (1499 október 1).1
(59) [Hem Hans Stamphaher tenetur Garl iuden 2 fl
auf tegleichen schadon. Actum am freitag Franciscy im 99
iarJ1499 október 4).]
(60) [Hem Jacob Fuxl tenetur Garl iudcn 2 fl auf tegleichenschaden.
Actum am freit.ag Franciscy
im 99 iar
(1499 október 4).]
(61) [Hem Jacob Winclar tenetur Garl iuden 4 fl auf
tegleichen sohaden. Actum am freitag Franciscy im 99 iar
(1499 október 4).)
(62) Itern wo man vind Vicentz Foit gegen Garl iuden
umb alte geltschuld im allen ader neuen buecheren, auf
registern, auf cedelen, nichts ausgenomen,
sehol es gantz
kraftlos sein und abtan werden. Actum am suntag Dionisy
im 99,iar (1499 oldóber 6).
(63) [Hem Mathes Zotter tenet ur Garl íuden 2 fl auf
legleichen sohaden. Actum am phincztag n.ach Dionisy im
H9 iar (1499 október 10).)
(64) [Item Mert Wisand von Sandiergen
iuden 2 fl (auf tegleichen] sohaden. Actum
K(allisti) im 99 iar (1499 október 14).]

tenetur Garí
am maritag

4a oldal 1)
(Carl iud)
(65 [Item Margaretha ein wi tib Thornan p íeken teneturl
4 (?) fl an sohaden auf allermanvaschang
(tag: 1501 február
1.)

Ez

és a

következő

oldal

úgy

me gcsonkítva,

mint

előbb ~I

2a és 2b oldalak.
27*
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24). (Actum]
előtt) .l

...

vm Elene

im

XVc iar

(1500

május

22

(66) [ltemMargareth
ein witib ThOIIWn p íeken] ...
(auf tegleíchen sohaden. Actum am maritag in phingstf teiertegen) im XVc iar (1500 június 8).l
(67) [Item Mathes Paer tenetur Garl iuden 10 fl auf
schaden. Actum) am phingstag vor Elene im XVc
iar (1500 május 21).]

t íegteichen

(68) [Hem Mert Caesar (sic') von Besíng tenetur Garl
(iuden) ... Actum am suntag var Vrbani (im XVc iST: 1500
május 24-).]
(69) [Item Mathes Pnci: tenetur Garl iuden 13 fl an
(schaden) ... (Actum am) eritag nach Vrbani im XVC iar
(1500 május 26).]
(70) [Item
Wolfgang
Wienner
und Vlreich _von ...
(tenenturl unverscheidenleich
G?_~liuden [[6]]") 3 fl minus .
ljz (R o ?) '" Aclum arn eritag nach Vrbani im XVc iar
(1500 május 26).]

(71) [Hem Mathes Paer teneíur
Garl iuden 26 fl ...
(Actum) am freitng nach Vrbani im XVc iar (1500 május 29).]
(72) [Item Niclas Kohinger
von Besing
(iuden] ... Actum am eritag nach Petronelle
1500 június 2).J

tenetur
Garl
im (XVc .iar

(73) [Item Margatetha ein bitib Thomori pekk~n ... Actum am eritag nach Petronelle im XVC iar (1500 június 2).1
(74) [Item Cristof Herner pintter tenetur Garl iuden ~~
(fl) ... (Actum am) phincztag nach Primi im XVc iar (1500
június 11).]
(75) [Item Thanum Pilbis tenetur Garl juden 2 fl an
sohaden ... (Actum am) mantag Viti im XVc iar (1500 június 15).]
1) Feljegyzés

k özben

törölve.
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4b oldal:
(Carl

iud)

(76) [fltem) ... (tenetur
... (Actum
am)
und) Pauli im xve iar (1500 június 29. kőrül).

...

(Peter

(77) [I(Lem) ... tenetur Garl iuden 3 ír auf tegleichen
schaden. Actum arn . " (im) XVe íar (1500).]
(78)

r (Item)

(tenetur]

sohaden. Actuni am

(im)

Carl

iuden

2 fl auf tegleichen

XVe iar (1500).]

(79) [(Hem)...
(von Sandlerlgen tenetur Garl iuden
2 fl auf tegleichen sohaden. Actum (am) . " (Marie
Magdalfene im XVe iar (1500 július 22 körül}.]

r [7JP)

(80) [Hem) ... (von Reclstarlf tenetur G.arl iuden V2 fl
auf tegleichen schaden. Acturu am freita.g...
(im XVe iar
1500) .l
(81) [(Hem Margaretha
ein wi tib Tho) mon beken tcnetur G.arl juden ifl an sohaden auf Martini (1500 november
ll)
(Actum Iam) '"
(im) XVe ia r (1500).]
(8:2)

r (Itaml

'"

schadeu. Actum am ...

tenetur

(im

G.arl iuden 2 fl auf tegleichen
iar (1500).]

xve)

(83) [(Item) . " (von) Reclstarf tenetur Garl iuden 2
fl auf tegleichen sohaden. Actum ... in XVe iar (1500).]
(84) [(Ite.m) ... von Saudiergen tenetur Garl iuden 2%
il an schaden auf. " (Actum am) rnontag Laurcncy im. XV"
im' (1500 augusztus Hl).]
(85) (Item Garl iud peut auf) ... gralleine patternoster.
dv hat zwachundert und ... silbreineu kerner ubergold. und
ein cristall in ... Actum am eritag nach Laurency im XVe
iar (1500 augusztus 11).
(86) [(!tem)...
(tenetur] 3 fl auf tegleichen sebaden.
Actum am freitag . " (im) xve iar (1500 augusztus)]
')

Foljegyzés

k őzben

törölve.
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(87) [(Hem) ... (von Sandl iergen tenetur Garl iuden
1 fl auf tegleíchen sebaden. Actum (am) ... (Augustilni im
Xvc Iar (1500 augusztus végel.]
(88) [(Item)...
(von S) andiergren tenetur Garl iuden
6 fl auf tegleichen schaden. (Actum am) ... (Egi) dy im XVc
iar (1500 szeptember elejel.]
(89) [Ütem] '" fl auf tegleichen schaden. Actum am
suntag var (Michaelis im XVc iar : 1500 szeptember 27).l
őa oldal:
(Garl iud)
(90) [(Ibern) ... (von) Sandiergen tenetur Garl iuden 2
fl auf tegleichen schaden, Actum (MIl éritag Mlchae) lis im
X Vc iar (1500 szeptember 29).l
(91) Hem...
(C)ristan...
(-von_Slandiergen
tenetur
Garel iuden 13 B 5 an schaden auf (weínal chten (1500 december 25). Actum arn eritag Michaelis im XVc iar (1500
szeptember 29).l
(92) [Item ... Puchler von Reclstarf benetur Garel duden
1 fl auf tegleichen schaden. Actumam
eri (tag) Michaelis
im XVc iar (1500 szeptember 29).l
(93) [Item Jacob Fuxl tenetur G.arl juden 1 fl auf tegleichen sohaden. Actuni am eritag Michaelis im XVC iar
(1500 szeptember 29).l
(94) [Item Andre Schneharn tenetur Garl iuden 2 fl auf
tegleichen schaden. Actum am pf'incztag nach Míchaelis im
XV" íar (1500 október 5).J
(95) [Item Hans Berenhart und Cristan Paer schuester
baed von Sandiergen
tenentur
unverscheidenleich
Garel
(iuden) 2 fl und 6 B o an sohaden auf weinachten (1500
deoember 25). Actum am eritag Kolomanni im XVC iar
(1500 október 13).l
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(96) [Item Oswald Huschku bmetur Garl íuden 1 fl auf
tegleichen schaden. Actum am eritag Kolomanni im XVC
iar (1500 október 13).]
(97) [Itom Margatetha ein wi tib Tornan bekken tenetur
Garl iuden 4 fl an sebaden auf weinachten (1500 december
2.:'». Actum am éritag yor uridecemilia virginum im XV~ iar
(1500 október 20).l
(98) [Item Mager Petter von Sandiergen tenetur Garl
iuden 1 fl auf teglcichen sohaden. Actum am suntag vor
Simi>nis im XVC iar (1500 október 25).1
(99) [Item Petter Reteer (?) tenetur Garl iuden 1 fl auf
tegleichen sohaden. Actum am phincztag nach Simonis und
Jude im XVc iar (1500 október 29).]
(100) [Item 'Wolfgang Viseher ein hauer tenetur Garl
iudcn 2 fl auf tegleichen sohaden. Aetum arn suntag Lucie
virginis im XV<' iar (1500 december 13).]
(101) lteru wo m::1.I1 vind Wolfgang Prawn von Redstarf
gegen Garl ruden umb alten geltschuld, es sey im allen ader
neuen buecheren, auf registeren. auf cedelen, niehts ausgenomen, schlll es gantz kraftlos sein und abthan werden.
Actum am freitag nach Lucie virginis im XVc iar (1500
december 18).
[Item Hans Stamphinger
viseher tenetur Garl
iuden 3 fl auf tegleichen
schaden. Actum...
tag nach
weinachten im er:sten iar (1500 december 25 utánl.]
(102)

nb oldal:
(Garl iud)
(103) [(Hem) ... Acturu am
(Pauli) im ersten jar (1501 január

(man)tag
25).]

conversionis
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(104) [Item Mager Petter
von Sand (iergen)
tenetur
Garl iuden 4 tI (auf tegleich)cn schaden. Actum am mantag
vor') conversionis Pauli im ersten iar (1501 január 2&).1
(1(lfI) [Item Vogl Bálasch und Pankadi
Emreích baed
von (Lains] nitz tcrrentur (unverschei) denleich Garel iuden
3 fl, item 1 fl an schaden auf phingsten
(1500 május 30),
itern mer 1 fl lan schl aden auf Laurency (HiOO augusztus
10), item den dritten fl an schaden auf Martini (1500 november 11). Actum am (sun) tag VOI' Ápolonia im ersten íar
(1501 február 7).l

(106) [Itcm VogI Bálasch und Pankadi Emreich VOll
Leinsnitz tenentur
unverscheidenleich Garl iuden 1 fl auf
tegleichen
schaden.
Actum am suntag VOI' Ápolonia im
ersten iar (1501 február 7).
(107) [Hem Vlreich Has ein hauer tenetur Carl iuden
1 fl auf tegleíchen sohaden. Actum am montag VOI' Apolonia
im ersten iar (1501 február 8).l
(108) [Itern Jocob Winkler tenc-tur Garl iudvn :\ fl allt'
tegleichen schaden. Actuni arn freitag nach .Iulium- virginis
im ersten iar (1501 február 19).)
(109) [Item Thomari Ofner tenetur Garl iuden 15 fl auf
tegleichen sohaden. Actum am suntag invoca ívit] in der
vasten im ersten iar 1150\ február 28).l
(110) [Item Jerg schuester von Heinburgk tenetur Garl
iuden 4 fl ain gantz iar (1502 március 12) an sohaden. Actum an sand Jergentag\l) im ersten iar (1501 március 12).l
[Item \v olfgang Viseher ein hauer tenetur Garl
3 fl auf tegleichen sebaden. Aclum am mitichen an

i 111)

iuden

1) il. "vor" sZÓ; elírás
és el kell maradnia,
Pál
évben hétfőre esett, az előző hét hétf'öjét
kétségtelenül

határoztak

') =

volna

meg.

Szent

Gergely

napju

ús nem

szent

György

forduJásu 1501.
más szent után
nnpja:
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sand Gedrautentag
március 17).l

var '] mittvasten

im

ersten

(1l2) [hem Wolfgang Is lnj itbarrnes terretur
.
1 II auf tegleichellschaden.
Actuni
am suntag
ersten iar (1501 március 21).)

iar Ü501

Gnrl illden
.

letarc dm

(113) [Hem Cristan Awstarfer von Sandiergen tenetur
Garl iuden 1. fl auf tegleichcn sohaden. Actum am suntag
letare im ersten im- (1501 március 21).1
(114) [Item Cristof schuester von Sandiergen tenetur
Garl iuden 5 B 5 an schaden auf judica (1501 március 28).
Actum un suntag letarc im ersten iar (1501 március 21).
(115) [Item Jacob Rewhl von Sandiergen tenetur Ga~l
iuden 4 fl auf tegleichen schaden. Acturu am suntag letare
im ersten iar (1501 március 21).
(116) [IL6m Eisn Paul von Besing tenetur Garl iuden
3 fl an sohaden-auf weinachten (t501 december 25). Actum
am maritag noch lebare im ersten iar (1501 március 22).]
(117) [Item Lienhart Hawer tenetur Garl iuden 1 fl an
sohaden auf Martini (1501 április 4). Acturu am suntag
nach judica im ersten iar (t501 április 4).]

Carl

iud

(118) [Item Mathes Paer tenetur Garl iuden 5 fl auf
teg1eichenschaden.
(Actum) am freitag vm' mittvasten im
II iar (1502 február 25).
(119) [Item Mert Fariber und Joel Fariber baed von
Sand (iergcn tenentur) Garl (iuden) [[7]] J) 2 fl auf tegleichen
1) Helyesell
napjára esett.
') Ennek
levágták.

an, mort
az oldalnak

'1 Foljegyzés

közben

1501. évben
jobb,
törölve.

a

böjtközép

napja

k ővetkezönek

szerit

Gertrud

pedig haj

szélét
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sohaden. Actumam
suntag (oculi vagy letare?un
(1502 február 27. vagy március 6).]

II iar

(120) [Item Joel Rewchl von Sandiergen tenetur Garl
iuden 1 fl... Actum am suntag letare im II iar (1502
március 6).]
_ (121) Hem wo man vind Petter Geir gegen Garl iuden
u [rnh alten geltschuld, es sey in)alten
ader neuen buecheren, auf registeren. auf c íedelen nichts auszcnomen.) sehol
es gantz kraftlos sein und abtan werden. (Actum ... im TI
im (1502 márc.-ápr.}.
(122) [Hem Wolfgang Ypser und Marcus Gisinger bacd
v (on Sandiergen ? tenentur) unverscheidenleich
Garl iuden
f [17]]') 5 fl auf teglei lchen sohaden. Actum am) suntag vor
Ambrosy im II iar (1502 április 3).]
(123) [Item Joel Rewchl von Sandiergen tenetur Garl
iuden 2 (fl) ... (Actum] am suntag VOl' Tiburcy nach asteren
Im II ÜIl' (];'>02 április 10).l
(124) [ItemylcI't
Faribar
und Jacob Faribar von
Sand (iergen tenentur unverschcidenleichl
Garl iuden 4 t1
auf tegleichen sohaden. Actum am...
(im II iar: 1502
ápr.vmájus] .l
(125) [Itcm Jorig Strabrnaer tenetur Garl iuden 10 fl
auf zwen (tag, dv 6 fl an sohaden auf dy) weinachten
nagstkunff.igen als man schr íeiben wierd im drittcn iar:
7502 december 25) und dy 4 tl an schaden
von dern
obcstimp ítcn tag uber cin .gantz iar, als man schreiben
wierd im fierden iar : 1.503 december 25. Actum) am freitag
nach Gothard y im andcren iar (1 ;)02 május 6).1
(126) [Item Niclas Pewrl von Sandiergen tenetur Garl
iudcn .. , (an schaden auf) Johannis babtiste (1502 június
2'1). Actuni am frcitag Seruacy (im II iar: 1502 május 13)·l

(127) [Item Niclas Pewrl und Bartl Eleischker baed
von S (andicrgen terrentur unvcrscheidenleich)
Garl iuden 8
1) Feljl'gyzés

k öz hen

törölve.
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fl auf

tegleichen

schaden.

Actum...

(im

II

iar:

1502

május}.]

(128/ [Item Wolfgang Viseher tenetur Garl iuden 3 fl
auf ... (Actum arn) freitag nach Vrbani im II im (1502
május 27).1
oh oldal
Garl

iud

(129) [Htem) '" (von) Reclstarf tenetur
fl auf tegleichen .schaden. Actum (am freitag
II wr (1502 szeptember 29).]

Garl iuden 1
Michaelis im

(130) [Htem) ... von Sandiergen tenetur Garl iuden 1
fl auf tegleichen schadcn. (Acturn am frei) tag Michaelis im
II iar (1502 szeptember 29).]
(131) [(Hem) '" von Leínsnitz tenetur Garl iuden 6 B
an schaden auf mittvasten (1503 március 22). (Actum am
frei] tag Michaelís im II im (1502 szeptember 29).]

Ö

(132) [(Item) ". tenetur Garl iuden [[5]]') 3 fl an
schadcn auf mittvasten
(1503 március 22). Actum am ...
IFranj oiscy im II iar (1502 október 4 körül).]
(133\ [Htern] ... tenetur Garl iuden 1 fl auf tegleichen
sohaden. Actum am phincztag
(nach Franciscy]
im JI iar
(1502 október 6).]
1,134) [(Item) ... tenetur Garl iuden
2 fl an sch ad en
auf vaschartg (1503 február 28). Actum am...
im JI iar
(1502 október eleje).]

(135) [(Hem) '" tenetur GmI iuden 7 fl an schaden
auf weinachten
(1502 december
25). Actuni am (suntag
Di) onisy im II iar (1502 október !:l).l
(136) [(Hem) , .. dl von Rcclstarf tenentur Garl iuden
2 fl auf tegleichen schaden. Actum (am suntag Dl ionisy im
II iar (1502 október 9).]
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(137)' [Ütem '" (ein) witib Mathes Artakker tenetur
Ga rl iuden 22 fl auf (zwen tag, dy) 11 fl an schaden auf dy
nachstkunftigen asteren als man (schreiber, wierd) im dritten iar (1503 április 16), und dy andern 11 fl an schaden
von (dem nachstkunf'ltigen sand Mertentag uherain iar, als
man auch (schreiben wie) rd im dr-itten iar (1503 november
ll). Actum an suntag Dionisi im II iar (1502 október 9).l
(138) [(Item) ,., (Harwsruker
sneider tenetur Garl
iuden 4 fl auf tegleíchen schaden, (Actum am) ., . tag nach
Thome im II iar (1502 december 21 után}.]
(13g) [(Item) .,. er tenetur Garl iuden 2 fl auf tegleichen schaden. (Actum) ." (nach) dem neuen iar im 3 iar
(1503 január 1 után}]

(140) [(Hem) ... Garl iuden 1 fl auf tegleichen schaden.
Actum am '" Anthony im 3 iar (1503 január 17 körül): 1
Pozsonyban

a XV. század

végétől

a

XVI.

század

elejéig

kézi-

zsidókölcsönökről
vezetett
Ú. n. zsidókönyvnek
(vagy
zsidorectstrumnak ) XVI. századbeli pozsonyi adólkönyv kötésére felhasznált
s a 'kötésböl kiáztatott
hat, részben megcsonkított,
lapja.
zálogra

adott

Pozsongvár', ltár

a rendezetlen

iratok

közt.
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1368 JAN. 19

AJ Sopronmegyel oklevelek 1368-1382.
1.
136~ január
martoni

19. Lőrincfia

grófok,

Floezer

nak a leqkos elebbi
nak

fJiinkiisd

bécsújhelyi

50 font

l zsál:

bécsi

ként

heti

négy

előtti

fizetés

mint

amennuit

dénárt.

dénárra

esetében
elbbb

újhplube

rujilnános

tartozás

biztosítására
Stiria

és Miklrísfi(l

,V árti

nalamint

elismerik, hogy

Wittig

dóknak,

Miklós

nupján

Smerlein

hOZHí ütöttek.
oendéqioqadoím
lévő

túl

kamatolekal

jár vissza

lekötik

nagy-

Frigyes
fizetni

és

tartoz-

és Euetlein

zsi-

P11fJU mesjhatalrncuotí

(( határnapon

annyi

területén

Simullll

Pál,

egyetemlegesen

[iainuk

rúgó

Miklós

(l

Nem

járó

fizetés

tartoznak

Magyarország,
egész

és fonton-

egyiitt.
tartozás

iulc-

A lejárat
összegéből.

esetére

Bécs-

szál/ani.
Ausztri(l

A
és

vagyonukat.

Ich graf Niclas graf Larencz sun von Mertistorf', ich graf
Niclas graf Niclas sun von Mertistorf und ich Paul von der
W őrt, ich Fridreich der Simfinn (?) und ich Wittig der Floezer
unser hausfrau-n
und a ll u nser érben wir vcr iehcn und tűn
ehünd mit dem brief allen lenten kcgenwűrtigen
und chűnftigen, daz wir unverschaidenleich
von ainern auf den andern
gl'lten schullcn Smer lcin und Eucrlnin dell judell Eysnk kcs
sűnen czo der Ncwnstat und ircn érben, odcr wer uns an
irer stat rnit dem brief errnant, dem sc)' wír gcpűnden
ll'
gelten, fümftzig phúnt Wienner phening eze weren auf die
nesten ehunftigen phingsten (1368 május 28.) an allen aufschub. Gesehieht dez nicht, so ·get f'űrbas schad auf ein
yglich phunt alle woehen vier phenig. Und ClU welicher
czeit wir in die phening geben czwischen hinne und den
phingsten, so sehol uns del an der sum als vor herabgen als
vorhin aufgerait ist. Und wen uns die judcn nach deru vor-
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;.:cnanlclI tag ermanen eze gelten, wern wir sy den nicht, so
sehol unser veglicher ein erbern chnecht
selbandern
mit
czwain pherthen in die Newnstat senden in ain offen gasthaus, dahin uns die juden czaigent, die schullen dann
datinne ligen und laislen als inneligens
und laistens recht
ist und schullen nicht daraus chomen an yr urlaub, sy werden den var verricht und gewert ir=s vorgenanten
gúls gal'
und gancz. L'nd wir laisten odcr nicht. den noch get schad
auf die vorgenanten phenning. Haubtgút und sohaden schullen dir juden haben auf uns und unsern crben unvcrscha idenlich und auf alle dem güt daz wir haben in Vngern. in
Osterrich und in Steyr in den landen, ader wa wir duz
haben, ez sey erbgút ader varüntgut, so wie daz genant ist.
wir sr-in leben dig ader tőd. Stűnden aver die vorgenanten
phening so lang auf scheden, daz die juden der nicht lenger
wolten rát haben, wern wir sy den nicht, so haben sy vollen
gwalt und recht, uns, unser erhen, unser holden und unser
!.(út darumh auf cze haben, eze nőtten. eze phenden in steten.
in márchten oder auf dem land, ez sey inner landes odvr
nusser landes, wa in des stat werden mag als vil und alslang.
unczen daz die vorgenantcn julien verricht und gewert werden irvs vorgenanten gúts pa ide haubtgűt und sohaden ga r
und ganez. und vmrner uinen fűr den andern. Wir luben
aüch den vorgcnanten juden pr~' urisem treun an aydes stat.
da [z] wir sv weder gan hoff noch gan chamer noch un
chain gewaltigew
herrenhant
nicht weisen noch schaffen
schullen, nűr daz wir S~· selber beczallen schullen mit beraiten phenning -gar und gancz an als gcver''. Und daz die
red also stet und unczcbrochen beleib, daruber so geben wir
den egenariten juden disen brieff versigelt mit unser aller insigel czuainer
rech len warhait. Der brief ist geben an dern
mitichen var sand Ágnesentag nach Chrisles gepúrd dreuezehén
hundert
jnr, clarnach
in dom acht und sechczigistem jar.
Országos Levéltár
szalagjúval,
" pecsétek
Ugyanezek

az

J>L. 5642.
Ievúgva.

adósok

m('g

Ep
1352.

hártya,
évben

négy
adtak

(öt?)

függö

adóslevelet

pecsét

m in-
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den valószínüség
szerint
jelenlegi
hitelezők
említi Stessel J oz se] Frak nó mnltjár ól írt
Miklós

1352·ben

Izsák

zsidó

atyjának,
cikkében:

k ővetelésének

Ausztria-,
Stiriaés Magyarországban
(nagymarloni
és fraknói
gróí] Lőrinc
V. ö. Századok 1889 303-304.

fekvő
fia volt,

amint ezt meg... "II. és Ill.

biztosítására
javaikat".
Ill. Miklós

lekötik
II. Míkiós
Miklós fia.

2.
1.'177 július 13. Hulbenrainer Miklós kishöflányi
birtokos és
Lőrincfia Miklós nruiqmortoni gróf elismerik, hogy egyetemlegesen fizetni tartoznak Smerlein
és Everlein
zsidóknak,
Eijsok gyermekeinek
220 font jó bécsi dénárt, melg összeg
után a következő
két évben gyertyaszenteLő
Boldogasszony
'lapján 18-18 font jó bécsi dénárt, valamint földesúri beoétcleiket tartoznak adni a hitcle:::őknek. Tartozásukért
Halbenrainer zálogba adja Kishöflány
birtoknak
őt illető negyedrészét. Nemfizetés
esetében
kötelesek soproni nyilvános
vendéglőben
megszállani.
A tartozásért
a zálogtárgyakon
kioűl szavalol adósok egész egyéb vagyona.
Ich Niklas Halbenrainer
von dem Wenigen Hoflein
und ich graf Niclas graf Lorencz sún von Mertesdorf, unser
paider hausfraun und all unser erhen, veriehen offenleich mit
dem brif und tűn chűnd allen leuten gegenburtigen und
chunftigen, daz wir unverschaidenleich
mit einander gelten
schullen Smerlein und Everlein den juden Eysaks chinden
und iren erben zwai hundert phunt guter Wienner phenning
und zwainczik phunt gúter Wienner phenning, der wir in
Hm ze dinst geben und raihen schullen auf Unservrauntag
du liechmess der schirst chúrnt (1378 február 2.) achczehen
phunt gúter Wienner und an di weiset. di uns gevallen,
schullen wir in auch gevallen lazzen auf denselben tag. Auch
schullen wir in von den vorgenanten pheningen ze dinst
geben von dem vorgeschrieben
phenning von dem vorgenanten Unservrauntag uber ein gancz iar (1379 február
2.) achczehen phunt Wienner phening und auch di weiset di
IlIlS gevallent. Fm haupgút
und dinst hahn wir in zu phant
Afonumcnta

Hutuiariae

Judaica.

IV.

28

434

OKLEv1ÉLTAR

mit allen nuezen versaczt ich vorgenanter
Niklas Halben
raener und mein erben unsern vlrtail den wir haben zu dem
Wenigen Hoflein, dienst, perchrecht. wald, wismad und
ákeher, und alles daz darzű gehórt, besuecht und unbesücht.
Werten wir sew dann nicht auf yeden vorgenanten tag dcs
vorgeschriben
dinst, so get fnrbaz schad darauf paidew auf
haubgűt und dinst all wochen auf ain igIeich phunt phenning vir phenning. Wen aver daz ist, daz di vargenanten
judert oder ir erben des vorgenanten
gelts paidew haupgút
oder verseczens dinst nicht lenger ratt haben wellen nach
den vorgeschriben paiden tagen, so schullen wir sew wern
gal' und gancz unverczogenleich.
Tűn wir des nicht, wann
sew uns dann vodernt, so schullen wir in lais ten yeder man
mit ainern erbern (chnechtl un (d) mit zwain pherden hincz
Odenbureh in di stat in ein offenz gasthaus, wo in dann di
juden inzaigent, da schullcn sew dann inneligen und laislen
als inneligens und laistens recht ist und darauz nicht chomen, sew werden dann gerieht haupgut dinst und scheden.
Wold wir in dann nicht laisten. so schullen sew vollen grwalt haben daz vergenant
phant mit allen nuczen verchauffcn, verseezen. hinez christen hinez judcn, inner landes
oder auzzer landes, alslang daz seu gar und gancz gewerl
werden haupgűt dinst und sebaden. Waz in dann an deru
vorgenanten phant abgieng, es wer haupgűt dinst ader schaden, daz schullen sew auf allen andern urisern gűtern haben,
di wir in allen landen haben, ez sein erbguter odcr va rund
gnter, wir sein lebentig oder tod. Sew schullen aueh vollell
gcwalt haben, uns, unser érben, unser guter und unser
holden
mi:tsampt 1m glttern
zu notten.
phenden
und
cinern fur den andern
aufhaben
in allen
landen,
in
stctcn, in merchtcn,
alslang
daz sew gar
und
gancz
gcricht werden haupgút,
dinst und sohaden.
Wer un s
auch mit dem brief errnant, ez sein chris len oder juden
innner landes ader auzzer landes, den sci wir gepundcll
haupgűt dinst und schaden. Daruber
ze urchund
und zc
«iner lebcntigen

zeugen

h11l;.!l'll mit uuser

der sach gebn wir in den brif he.

vorgenanter

paider

insigel.

Geben nach
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Christi gepurd dreuczehen bundert jar darnach
und sibencz ik isten jar, an sand Margretentag
junchfrauen.
két

Orsz.
pecsét

Lt ár DL.

64.50. Ép hártya,

két

függő

pecsét

in dein siben
der heiligen
szalagjával,

a

levágvn.

3.
(1381) július 16. Péter szarvk6i várnagy, János kismartoni
plébános,
valamint Geyr János, Zeclimcisier
Keres ziéli; és
Laudeleker János kismartoni lakosok, a várnagy, a plébános
';S von dem Ho! Miklós pecsétici
alatt val/ják, hogy Smerleiti
és Everlein zsidóknak, Izsák gyermekeinek
100 font magyar
dénárt tartoznak fizetni, mely összeg után az okleoél kiállításának napjától kezdve fontonként
heti 4 dénár kamat jár.
A tartozás biztosítására lekötik egész vagyonukat. Nemfizetés
esetében a hitelezők felszólításra kotelesek mindnyájan
e[J1Jegy kisérűuel
soproni nyilvános
oendéqlőbeti
megszállani.

Ich Peter dizeit purcraf zu dern Harrenstain,
ich Jans
dizeit pharrer zu dern Wenigen \-i ertesdorf', ich J ans Geyr,
ich Christan Zechmaister und Jensei Landekker auch von
demselben Mertesdorf, unser hausfrauen
und all unser érben
veriéhen
offenleich
mit dem brief und t11Il chund allen
leuten geg.enburtigen und chunftigen,
daz wir unvcrschaidenleich miteinander
gelten schullcn Smerlcin und Everlein
den juden Eysaks chinden und iren erben hundert
phunt
gúler und gabigen phenningen
in dem land, da tegleich
schad aufget von heutigem tag ye auf ein phunt phenning
vir phenning. Haupgüt und sohaden schullen di vorgenanlen juden haben auf UllS, auf unsern erben und auf allen
unsern gutern, die wir haben ill allen landen, ez sein erb~iitcr od er varundgutcr,
wir sein lebentig oder tod. Stúnden
dann di phening solang auf schaden, daz sein di juden verdrűzz, w.ann scw uns dann vodernt, so schullen wir in leisten
vedermari seibander in ein off enz gasthaus hincz Odenburch,
wo sew uns inzaigcnt; da schullen wir innne laisten und
ligen als laistens und inhgens recht (kétszer) ist und darauz
28'
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nicht chomen, sew werden dann gericht und gewert haupgút und schadun gar und gancz. Wűrd in dann di laistung
verczogen, von welherlai sach daz chárn, so schullen sew
uns und unser erben, unser gűter und unscr holden mitsampt Írn gűtern notten. phenden und aufhaben in allen
landen in merchten, in steten, alslang und alsverr, daz
sew gar und gancz gericht und gewert werden haupgüt und
schaden. 'Ver uns auch mit dern brif ermant, ez sein christen
oder juden, inner landes oder auzzer landes, dem sei wir
gepuriden haupgüt und schaden als den vorgenanten juden.
Und all di weil sew den brif innne habent, so sind sew ungericht haupgút und schaden, Daruber ze urchund geben
wir in den brif beharigen mit unser vorgenanter Petreius des
purerafen und Jansen des pharrer insigeln, Und wann wir
vergenant Jans der Geyr, Christan Zechmaister und Jensel
Landekker aigen insigel nicht enhaben, so verpinden wir
uns mit urisem treun an aid stat under des vorgenanten
unsers herrn herrn Petreins insigel, alles daz stet ze halden.
daz "or geschrlbcn ist. Durzű haben wir vergenant all miteinarider vleizz (ichlich) gépeten Niclasen von de:m Hof, daz
er der sach zeug sey (rnit seinem) insigel an sein scheden.
Geben nach Christes gepurd dreuczehen hundert jar darnach
in dem aenn ... (und achzigi) ... stem jar, des nesten eritags.
nach sand Margreten tag der junchí'raun.
Orsz. Ltár DL. 7912. Ép hártya
(de későbbi
szakadással),
23?) i;üggö pecsét szalagjával,
'pecsétek
nélkül.
Az oklevél 1393. évvel lett registrátva,
ily évszámmal
idézi Lederer
is {Pénzüzl,
71). Belső okoknál
Iogva azonban
hibásnak
tartojn
ezt
az évszámot.
Ugyanis
lehetetlen,
hogy Izsák
zsidó árváit,
akiknek
első említése
13&8-ban (fent 1. sz .. oklevél},
későhhi
említésűk
pedig
1375 (jogi k.épviselőjűkk elvvagvis gyámjukkal
[?] együtt MHJ 1. 88-89)
és 1377-hen(fent
2. sz. okI), utolsó említésük
pedig 1382-ben kelt,
1393-.ban még kiskorúak
lettek volna. Még ha 1368-ban 1 és 2 évesek,
vagy akár egyéves
ikrek is vOlI11'k, 1393-ban
rég elértek
na gykorúságukat
és Igy az oklevélben
semmikép
sem nevezték volna őket Izsák
gyeremekelnek
{chínden ). Lehet, ihogy az oklevél
1371 jú-lius l ő-ikén
kelt, dc kizártnak
tartom,
hogy 1381 utánállítotrák
volna ki, vagyis
több mint tizenhárom
évvel az első oklevél kelte után.
(vagy

1:lS~JA". 13
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4.
1382 január 13. Pűchlct Henrik
siklesdi
bírá untamint
Renetjzz
Ortel, Wider Jakab, H'idcr Miklós és Prcujtenmantcl
Péter (sik/ósdi birtokosok'!)
neieikkel
és örököseikkel
S011l[oloi Yerenfrid János és Falkeliner János pecsétjei alatt vallják, hogy kezesűi állították urukat Pál nllgymartoni grófot é8
örököseit Smerlein és Eoerleiti zsidóknak,
bécsújhelqi Izsák
fiainak húsz font bécsi dénár összeg biziositásául,
mely öszszeg után a hitelezőknek
évenként
karácsonykor
hét font
bécsi dénárt szolqálni tartoznak. Késedelem esetében a tartozási és szolqáíat! összegek után (fontonként)
4 dénár heti kamat jór. Megfogadják továbbá, hogy Pál grófot a kezességből
kiváltják; a kiuáliás biztosítására Puchler Henrik zálogképen
leköti ingó és ingatlan vagyonát. Kezesnek a kiváltás elmaradása esetére joga, hog!! minden kárát a zálogba adott vagyonból, s ha ez nem volna elégséges, szűkséq
es etén a kiállítók minden uagyonaból téritesse meg.
Ich Hainreieh der
Sikkels und ich Ortel
.iclas Wider, ich Peter
und all unser erhen,
dcm brief allen louten

Pűchler dieczeit richter datz dem
Reneyzz, ich Jacob Wider und ich
der Praytenrnantel,
unser hausfrauen
wir verjehen und tún chund mit
:;cgei1\'iu1'tigen und chunftigen, daz

wir den erbern cdeln unsern
herren
graf Pavln von
Mer tistarff und sein crben versacz il) haben hinez Smcrlein
und Euerlein den juden Eysakchcs sunen zu der Newnstat
und hinez iren crben umb zwainczig phunt \Viener phening:
von demselben phcning schullen wir in jerichleichen dycnen
und raychen
subcn phunt Wienner phenning zu einen
ygleichcn weinachten (december 25). Ob man dez nicht tet,
so gyeng fúrbaz schad auf haubtgut und dlnst alle wochen
vier pheninge. Von densolben phenningen
von haubtgút,
dlinst und sohaden schullen wrrc den egenunten graff Pavln
und sebem erben led igen und lősen g.,tr und ganczan allen
ircn schaden. Daz lu ben wir in cze laisten mit unsern treun an
als geyer. Und eze pessor sicherhalt so secz ich obgenanter
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Hainreich der Puchler und mein ierben dem vorgenanten
graf Pa vIn und sein erben ze rechtem phant ulla czu ein cm
sacz vir und zwainczig jeuch akchers winter se tt, vier chue
und zwen őchsen, dreu phcrfít und ain weingarten, der
dreye phunt Wienner phenning wol wert ist, gelegen dacz
dem Sikkels. Wer aver daz wir den egenariten graff Pavln
und sein erben nicht ledigheten (!) und lósten von den juden
von haubtgút, dinst und schadcn, so schullen sy mit den
egenanten phantern, mit ekchern, mit chuen, mit ochsen,
mit pherften, mit weingarten, mit alle dew und dorzu gehárt,
schaffen allen iren frurnmcn (mit) verseezen. verchauffen
ledichleich
und freyleich, schaffen und geben wem sy
wellent an all irrúng als viI, daz sew sych ledigen und lósen
von den vorgenanten judcn von haubtgút, dinst und scheden.
Welicherlay schad darauf get, ez sey mit laistung, mit czerúng.
mit potschafft oder mit nachraysen.

daz schullen wir im und

sein érben ablegen und widerehem an chlag und an recht,
daz Iuben wir in auch ze lais ten mit unsern treun an als geyer. Und waz in an den egenanten phanten abget, ez sey
haubtgút, dinst oder schaden, welicherlay schad daz wer,
schullen sy den noch haben auf uns unsern erben unverschaidenleich und auf alle ím] dein gút, das wir haben in
Vngern, in Österreich und in Steyr in den landen, ader wa
wier daz haben, wieso daz genant ist, wier sein lcbentig oder
tőd, Wier geben in auch gwalt und recht, daz sew uns, unser
erben und unser gút darumb aufhaben, notten und phenden Jnner landes oder ausser landes, wa in dez stat werden
mag als vil und alslang. unczen daz wir den ogenanten graff
Pavln und sein erben ledigei-t und lősen von den egenariten
juden gar und gancz an allen iren schaden. Und daz die red
also stet und unczebrochen beleib und wir obgenanten ich
Hainreich, ich Ortel, ich Jacob und ich Niclas, ich Peter und
aU unser erben nicht aygen insigel haben, daruber so haben
wir vlfeilcz lichlích) gepethen die erbern Jansen den Yerenfriden und Jansen den Falkelmer

von Schadendarff,

daz sy

13~2 JAN. 13
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irew inaigel fúr uns an den brief gehangen habent an
czeuges stat an iren sohaden. Der bnief ist geben an dem
maritag nach dem perichtag nach Christes gepűrd dreuczehenhundert jar darnach in dem zway und achzigisten jar.
Orsz:

Liát

DL.

6882. Ép hártya

ép 2 pecséttel.
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B)

Pénz érték- és kamatszámítások.
1.

A gazdasági jelenségek természeténél fogva a gazdaságtörténeti források túlnyomórészt
mennyiségekről
szólnak.
A mennyiségek
közt.. amelyek általános
és viszonylagos
nagyságának lehető szabatos megállapítása a kutatás elemi
feladatai közé tartozik, az első helyet foglalják el a pénz- és
értékmennyiségek. A későközépkori magyar pénz- és értékadatok feldolgozása és elemzése aránylag kőnnyű
feladat a
kűlfőld egykorú adatainak
tanulmányozásával
szemben.
Hazánk későközépkori pénztörténetét
Károly Róbert királyunk pénzreformjai vezetik be,l) me ly reformok legfontosabbika fl magyar aranypénz megteremtése. Ez az aranypénz, a tudatosan firenzei mintára, a ,,(iorino d'oro" utánzata gyanánt gyártott magyar arany forint, amelyet későbben, az újkorban körmöci aranynak, körmöci dukátnak neveztek és amelyet e néven lényegében azonos belső értékkel
1892 évig, a magyar-osztrák koronaérték behozataláig, gyárlottak hazánkban, pénzforgalmunknak
szilárd és változatlan
értékmérő je hatodfél
évszázadon
keresztül,
1335-1892
közt. 2)
'i

V. Ö. Hóman

Bálint. A magyar

királyság

pénzügyei

és gazda-

ságpolitikája
Károly Hébert k orában.
Budapest
1921 c. munkáb2) Még pedig a 17. század elejéig változatlan
súlyban
és finomságnan, v. Ö. Belházy János. A régi magyar
pénzverési
súlymértékek.
Seímecbánya
1889, 9-10. Addig egy budai vagy magyar
márka
súlyú
és 233/. karát finomságú
aranydarahból
69 aranyforintot
vertek. Egy
aranyforintnak
finom aranysúlyát,
vagvis belső értékét 3'5215 grammnak számíthatjuk
(v. Ö. Hóman Bálint. Magyar pénztörténet
10001325. Budapest
1916, 94-98) .. \ márka súlya nem "olt állandó, hanem
folytonosan
nött.
Azt a súlyt, amelynek
megfelelöje
az aranyforint
előbbjelzett
finom aranysúlya,
a budai márka
legkésőbben
Zsigmond
uralkodása
zad elején
hogy

ettől

elején, a 14. század végén,
alig érezhetően,
minimálisan
a belső

értékcsőkkentéstöl

érte el (245'538 gr). A 17. szákönnyítették
a pénzlábat.
úgy
eltekinthctiink.
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Kétségtelen, hogy pénzősszcgek
ről szóló adataink egész
ideje alatt, 1375-1 f)ö4 kőz t, teljesen azonos és változatlan
nagyságú pénzegység a magyar aranyforint.
Nyerssúlya
.3'5585 gr, finomsága 23% karát, vagyis 9896 tízezredrész.
finomsúlya 3'5215 gr, értéke aranypengőben a pengőértékről szóló 1925: XXXV. t.-c. szerint, amely az egy kg színaranyból gyártandó
aranypengők
számát 3800-ban határozza meg, 13'3815 P. Viszonylagos vásárlóereje
azonban
sokkalta nagyobb ennél az összegnél. Ha figyelembe vesszük
a pengő mai feláeát és a későközépkori pénznek legalább is
ötszörös vásárlóerejét
a maiv:al szemben, akkor a kőzépkori
magyar aranyforint forgalmiértékét
90-100
mai pengöte
becsülhetjük.")
Az állandó és változatlan belértékű aranypénzzel szemben a vizsgált .időszak alatt belső értékében kísebb-nagyobb
időközökben, gyakran igen erősen, változott a Pozsonyban
forgó ezüstpénz. Emlékeinkben
túlnyomórészt
két ezüstpénzérme szerepel, a magyar dénár és az osztrák (majdnem
kizárólagosan
bécsi) dénár. Emlékeink ugyan csak egy ízben szélnak kifejezetten magyar dénárról,") de ennél sokkal
gyakrabban szerepel királyaink
pénze különbözö, sokszor
furcsa' elnevezéssel, amely szinte eltakarja az érmék magyar
jellegét. így a 14. század végéig "a Pozsonyban
közkézen
forgó dénároknak" nevezik a magyar ezüstpénzt,") a 15. szá3) Ritkán

más aranypénzt

is ernlitenek

a források,

így a velencei

aranyat
(144'2: dukat 385, 386 és 1465: tukat 400), azután a rajnai
aranyforintot
(1491: fl reiniscli in gold 410 és 15H;: retuiuscli gu/den
374). Az idézetek után következö 'számok e k ötet lapszámai
') 1380: ungarisch pbenitujc 8.
5) 1376-1400: pheninq die gibich und qebicli ze Prespuren sint
7~3,
1381: gute und gabige phenniqe in dem land 435, latinul: denarii
datioi in Posordo MHJ 1. 73 és nem denarii datum ,in P., amint ezt e
kötet kiadója olvassa. Döntő bizonyítéka annak, hogy ezek a Pozsonyban közkézen forgó dénárok valóban magyar érmék voltak, a pozsonyi
káptalan
1387. évi oklevele, amelyben a fent a 12. lapon közzétett
és
1383.ban kelt németnyelvű
oklevél pénzösszegét.
"czwai und síbenczich -phunt phennlnge
die gibich und gebích ze Prespurch
sint" "septuaginta
duabus Iibr.is denariorum
Hungarica/ium" szavakkal fordítják
(MHJ I. WI).
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zad elején pcdig iegész sora keletkezik a magyar dénár pozsonyi elnevezéseinek.
1401-H13
kőzt, azután még 14;191440 években új dénároknak,") 1102 évben kis pénznek,")
1417, 1438 és 1441 években fehér pénznek, fehér dénárok
nak,8) 1417--1420 közt í'attvú dénároknak,")
1420-b<:.nhármasnak és hármas
új pénznek,"]
1430--1435 közt negvedeseknek (negvcdfllléreknek) ") S végül 1441 évben sapkás
pénznek+') nevezik Emlékeink. Igen gyakran pusztán dénárról szólnak a feljegyzések, mely esetekben némelykor nem
kÖllnyüeldönteni,
vajjon magyar vagy bécsi dénárral magyarázandó
a kérdéses összeg.P] A bécsi dénárokat általában egyéb jelzők nélkül emlí tik a források ,14) kivéve, hogy
két ízben jó dénároknak
nevezik azokat.")
az 1420 évtől
") 1401: nCller phennig
43, 1410: nw ph cnn ing 51, 53, 1413:
phentiinqc
56, 1439: nell 5 151, 313, 144O: neu 5 159, 165, 31\2,
V.
Feiérpotokir.
Magyarorsz.
városok
~égj számadáskőnyvei,

neue
383.

ö.

Budapest
1885. 63-67.
7) 1402: parva moneta
pataky

i. rn. 42.)
8) 1417: zveisse

47 (azonos

phcning

a chlain

phankhorten

64,

gclt kifejezéssel
1438: weiss

1441: weiss 5 341, 342.
9) 1417: plumkhorten
64, 1418: panckarten
pankharten 69, 71, 72, 14'20: he/bling
daz pankharten

Fejér

gelt

137,

66, 1419-142'.1'
haissend
77.

'O) 1420: dreiling,
dreiling
neus ge/ts 75, 76.
ll) 1430, 143.5: quartituj
376-377,
380.
12) 1441: tschopczen
(eredetiben
clírva
tscopcz en, <1 éapec szláv
sz némel pluralisa)
384.
13) így pkl, 1388 és 1390: ain phunt phenninge
purchrecht
17, 2~.
azután
különbőző
:font, siUing és dénárösszegek
1402 (47), 1403 (48),
ó

1404 (48), lH5 (58), 1418 (69), 1420 (76) és 1429 (311) kétségtelenül
magyar pénzre értendők,
ellenben az 1436. év utáni adatok,
amelyekben csak dénárf'ontokról
stb. van szó, úgy mint pid. 1438 (126, 311,
127), 1440 (fl per 7 fl 381), 1442(385),
1443 (131, 386), 1444 (131,
151, 172, 223 stb.}, kivétel nélkül bécsi dénárok
összegeiről
szólnak.
ízben
val

H) Wienner
phennirui,
1450: Wycnncr
nJ.unss
jelölik

meg,

így

legkorábban
1368. évben lásd 431, egy
18H. A féldénárt
(oholust]
helblinq
szo-

1419-1420:

helbling .69, 71, 72, 77, 1426:
143()-144ü:
Wlcnncr
hclhling
")
heu

1416: flute

1377-ben

433.

Wicnncr

Wienner

helblinq.

Wl1enner
hclblitu]
141, 143.

phcning

61. -

sle elit

swarezer

Hasonlóan

Wynncr

mllllCZ

Sopron

79,

megyé-
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kezdve

pedig mindgyakrabban
ugyanakkor,
amikor
hérnek.l")

körülbelül

feketéknek. fekete pénznek
a magyar pénzt nevezik fe-

Emlékeink úgy a magyar mint a bécsi dénárokat fontokba (pfund) és sillingekbe
(schilling, solidus) olvassák
össze. A font dénár
240 dénár, a silling dénár = 30 dénár. 19y 8 silling tesz ki egy fontot.")
összeolvasnak
azonban dénárokat
(szárnlálási
vagy dénár-)
forintokba is, még
pedig kűlönbözö,
100 és 300 dénár közt váltakozó dénárszámban. lS) A százdénáros
forint, hazánk vidéki pénzforgalmának igen népszerű
pénzkifejezése.
emlékeinkben
csak
egyszer szerepel, 1410. évben.") Annál gyakrabban
szerepel
pozsonyi különlegesség
gyanánt
a 7 sillinges (vagyi:s 210
bécsi dénáros) forint, mintegy körülbelül tíz esztendőn keresztül (1<139-1-118) fennállott
állandó
váltási aránynak
emléke, e kötet adataiban
az 1449. évtől kezdve az 1455
évig. ~O) Sokkal hosszabb életű a lasillinges
(300 dénáros)
számlálá si forint, amelyet adataink első ízben az 1477 évben
emlí tenek, 21) és amelynek vennünk kell időrendben
II tolsó

=

16) 1420: alte

swarcze

Wyenncr

phenning

72, 74, 77, 1441-1456:

Wienner
b der swarczen munss stb. 12.4, 134 stb. Legkésőbbi emJítése
iH56) 236, 1426. évi említését lásd a 14. sz. jegyzetben.
17) A rnárkák szerinti dénárszámlálást
nem ismerik a pozsonyvárosi források.
IS) Száznál
kisebb dénárszámu
for-intoknak
[rnint pid. a kassai
50 dénárosuak
) említését
nem ta lá ljuk.
tH) 1410: 400 guidein ... ze bundert
neu phenning
ze rech en 51.
'0) A magyar számlálási
íor intokra, jelesül a 7 solidusos forintra.
v. ö. alapvető
értekezésemet:
Pénzértékviszonyok
Pozsonyban
1435-60
közt a Magy. Gazdt. Szemle VII. ·(1900) évfolyamának
385-399
és
433-1'57.
lapjain, külőnösen
u. o. 449-456.
E kötetben
a k övctkező
módon jelölik meg a 7 sillinges forintot:
fl...
ye siben schilling [ur
ain guldein
266, fl ... ab zeroiten
per 7 f3 b 392, hasonlóan
249, 281,
ye 7 fJ Wienner
b [ur ain guldein zu bezalen 219, leggyakrabban
egyszerűcn fl per 7 f3
pJd. 234, 239, 268, 285, 393, (per 7 solidos} 235,
ö

(per

7 f3 Wienner
b) 277.
")
14i 7: 10 gulden

in

gelt

den

fl

per

10

{3 zu

roitten

-104,

hasonlóan
1478: 90 gulden in múnss
albeg 10 {3 fúr ain gu/den 406.
1460. év után a pozsonyi cszámadásokban
mindig k iemelik az aranyforintokat,

mint

változó

dénárárfolyarnon

elszárnolandó

számadási
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adatunk forintját is, a zsidó üveges által 1564. évben nyugtázott 9 magyar forintot, de amely a pozsonyi kamaraszámadásokban és más feljegyzésekben 1464 évtől kezdve a 17.
századig szerepel a dénárfont mellett igen kedvelt, dénárt
összegező, pénzegység gyanánt.")
Annál a kőrülménynél
fogva, hogy az aranyforint belső
és így forgalmi értéke is ad.ataink egész ideje alatt változatlan volt, nem kell hosszadalmas és fáradságos numizmatikai
és metrológiai vizsgálatokba
bocsátkoznunk,
hogy megis
merjük az ezüstpénz változó forgalmi értékét. Ennek az értéknek magasságát és változásait kőzvetlenűl
és megbízhatóan olvashatjuk le az aranyforint váltási árfolyamairól,
amelyekkel elég nagy számban rendelkezünk a 14. század
utolsó harmada óta. A magyar aranyforint váltási árfolyama,
amelyet itt ezentúl röviden forinlárfolyamnak
fogunk nevezni, különbőző
okoknál fogva változhatik, csak egy okból
nem, abból, amely az aranyforint belső értékének megváltozásából következnék, Az ezüstpénz oldalán kell sejtenünk a
változás valódi okait, amelyek igen különfélék
lehetnek,
összegeket, pld, 1464: 6 fl auri, und fuer den gulden hat man zu derselbiqeti
zeit geben 10'1! {3 () 399, ellenben a 300 dénár os forintokat
a leggyakrabban
jelző nélkül
csak formtoknak.
vagy magyar f'or intoknak, nevezik, és ott, ahol elszámolnak
velük 10 8-jével szárnítják
át
Iontok.ba
és siblingckbe,
v. ö. ·pld. 1485: 6 fl facit 7 II " lJ () 406,
ugyanígy
1486 407, vagy 1487: 5 gulden 3 {3 12 () ... facit 6 'll: 5 lJ
12 () (az 5 forint 508-nek,
vagyis 6 II 2 8 B-nak számítva] 407.
Némelykor
a for int dénárösszegvoltát
jelzőkkel ernerik ki, pld. 1487:
28 fl in mun{3 3&8, 1493: 26 gulden in munss 89, 24 fl un~isch
359,
de az esetek túlnyomó
többségében
csak ~u.lden-nek,
Florenus-nnk
nevezik ezt a számlálási pénzt minden közelebbi jelzés nélkül. Ezért
tartja kiemelendőnek
az 1499. évben végrendelet
alkotó pozsonyi pol{jár, aki 13 fl, 5 qulden, aclit gulden tartozásösszegeket
sorolt ,fel, hogy
"uberal. wo dy gulden geschriben
uertnerckt sein, allwegen zeheti schilling () fur ain gulden"
számíttassék
361. Magyar forintnak
azért
nevezik a 3:00 ,(bécsi) dénáros
forintot,
mert
1464. évtől 1648. évig
3 bécsi píennig (fillér) egy magyar dénárt ért, a 300 bécsi dénáros
for.int tehát nem volt más, rnint a hazánkban
mindenütt
széltibert
használatos
100 (magyar) dénáros
forint, a magyar
forint.
22) 1464: 171/2 guld per 10 (3
K 31/100; 1600: 280 fl liunq.
350 'H K 183/110. Adatgyűjtésem
csak 1600. évig terjed.
ö

=
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mint pénzlábváltozás, a forgalomban lévő érmek kopása ('S
kiválasztása, fl két nemesfém kőzti értékarány eltolódása
stb., dc amelyek többé-kevésbé irrelevánsak a forgalmi érték
megállapítása s így forrásaink pénzösszegel áLtalános és viszonylagos vásárlóképességének
szemléltetése szempontjából. Elegendő megtudnunk, hogy pId. 1383 évben 120 bécsi
dénárral váltották a magyar aranyforintot. 143'7. évben pedig 200-zal, hogy megállapíthassuk -egyrészt, hogy egy font.
bécsi dénár 1383 évben 2 aranyforinttal
volt egyenértékű,
1437-ben pedig 1% aranyforinttal s másrészt, hogy a bécsi
dénár forgalmi értéke 1383-1437 közt 40% -kal csökkent.
Aranypengőben számítva a bécsi dénár 1383-ban 11'15 fillért
ért, 1437-ben 6'69 fillért. A gazdaságtörténeti
kutatásnak
ennyinél több megállapításra nincsen szüksége.
Bécsben nem sokkal J. magyar aranyforintnak
forgalomhajutása után, 1431.évtöl 1372. évig 96, 1372-ben 100,
1376-oon 108-110
bécsi dénárt, 23) a század nyolcvanas
éveiben 120 b. dénárt vagyis egy fél fontot, a kilencvenes
években 1405-ig 150 dénárt (=5 B 5-t) adtak egy magyar
aranyforintért.
1407-1419 kőzt a forintárfolyam lassan 180
dénárra morzsolódik le, hogy ezután 1436. évig változatla-o
nul maradjon meg ebben a magasságban. 1437. évben ismét
lemorzsolódás
következik be, amely 1439-ben megáll 210 b.
dénúros forintárfolyamon, hogy 1448. év után 1457-ig ismét cllanyhuljon egy sillinggel.i") 1458 évben kezdődik meg
a bécsi hirhedt "Schinderling" nevű pénz gyártása, amelynek tömeges forgalombahozatala idézi elö az 1459-1460. évi

'3) V. ö. Belházy J. Die Wiener
Mark
Nurnism.
Zeitschrift
28 (1896) 201-203.
24) V.
1399. Wien.

Ö.

Schaik

Numísm.

yor

1694

stb.

Wiener

K. Der Műnzfuss
.Zschr.

der Wiener Pfenninge ... vor
II '(1879) 108--116, u. a. Wdener Münz-

verháltnisse
im ersten
Viertel
des 15. Jhdts,
Mitteilungen
d. Irist. f.
Osterr. Geschichtsf'orschung
IV (1883) 572-606
és u. a. Der Műnzfuss.
der Wdener Plfenninge...
1424-1480.
Wien.
186-282
és 324-378.
A .forintárfolyamnak
\.. ö. Pénzértékviszonyok
c .. i. értekezésemet
Ad ózás c. munkárnnak
első Iejezetét,

Num. Zschr.
12 (1880)
alakulására
Pozsonyban.
passim, valamint
Városi.
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pénz- és hitelválságot.")
1461. évtől kezdve kísérletek történneka régi jó pénzláb helyreálhtására,
de csak részleges
eredménnyel. A forintárfolyam
1461-1464
közt 250 bécsi
dénárról 310 dénárra hanyatlik. hogy azután utóbbi magasságban megálljon 1490. évig.2G) 1491. évtől kezdve 1558 évig
a forintárfolyam
320 dénárról
fokozatosan
450 dénárra
csökken le. 27)

720

25) Az 1460. évi for lntáníolyamokra
(3 'H (5)
és 1020 (4 'H 60 (5) közt

A legmagasabb

v. Ö. e kötet 397. Iapján
a
alakuló
váltást
összegeket.

1440 dénáros
(6 'H (5) forintárfolyamot
c. i. értekezésern
456. lapján.

értékviszonyok
20) 1461.
szárnadásokhól

lásd

Pénz-

évtől kezdve a forintárfolyamokat
a pozsonyi
kamarajegyeztem
ki; 1461: 3 fl do hat der gulden gallen 1 'H

und 10 Ö (= 250 (5) K 29/72, - H63: 21 fl auri ...
ye ain gllldrn
umb 9 {3 20 15 (= 290 (5) K 30/85, 1464: 2 fl auri ... albeg 10 {3
fuer 1 fl auri (= 310 (5) K 31/89. Ennek
az árfolyamnak
1490. évig
tartó idejében
gyakranészlelhetünk
aranyfor-intváltásokat
300 dénáros
(10 13 b-os) árfolyamori
is, kétségtelenül
az vezüstpénzkeresletnek
emelkedese miatt
az aranypénzével
szemben,
így 1464: 4'/. fl auri per
10 lJ 15 K 31/179, érdekesen
1466: fünfczig
plunt
phenig...
utul
der qulden ist geraitt urarden per 10 fJ 15, facit 40 fl auri K 33/125,
vagy H70: 26 fl ali ri und fuer 74 gulden
mUIlSS albeg
10 lJ 15 fuer
ain !lulden, das bringt lumdcrt
gulden,
100 fl auri K 36/33. Kőzben
W5 dénáros
Ior intárfolyamról
számol el a kamarás
1475: in gold funf·
czig gulden,
300 dénáros
in rnünss
27)

den gulden umb
uranyforintadat
albeg

1491:

10 lJ und 5 phennig
1478: 20 gulden in

10 (3 für ain gulden
6 fl

ungrisch

in gold,

facit

K 39/147. Az utolsó
gold und 30 yuldcn

62 'H 4 f3

1 fl per

=

10

15 K
lJ 20

41/8.
~ ztl

roitten

facit 8 'H K 50/351 (= 320 15, 6 X 320
8 X 24-0); 1493: 20 Il in
gold, 1/ {J per fl zu roitn K 52/71 (= 330 ö).
Ez 'a forintiirfolyam
1515. évig tart (kisebb visszaesések től eltekintve,
1493. év elején mé.~
324 dénár
a fo rintárf'olyarn:
auf oitien yedn guldn geben 10 fl 21 15
lZ 51/10:1, egy 320 dó"íros
árfolyam
1494: 2 fl in gold per 10 (.i 20 /')
z1l TIli/n 1i: 52/36),
340 dénáros
a .forintárfolyam
1516: 5 fl in gold,
deil qulden per 11 (3 10 bK
69/273. ez az árfolyam
1525. hig tart.
1525. évlől 1535. évig JICm találunk
a kamaraszámadásokbnn
For-intárfolyamokat.
dc 15:?5, évtől
kezdve rendelkezünk
orS7~1g0S árfolyamadutokkal(val\'ációkkal)
is [v. ö. Belházy
János
összeállltásnit
,IZ
1896. évi milloniunu
kiállítás
ercdményeiröl
szerkcs zetctt nninek VIlI.
kötete 481-482.
lapjain).
Ezek szer-int a magyar
arnuvf'orin
ra számítottak
1525-1'529
közt 120 magyar.
vagvis :lf,() bécsi dénárt
(pfcnn ií

gl'l). 1;;30-1;;:12

kiil.l t2:> m.

l'S

:175 b, ,h"núrt.

1532-1::':\5

közt

128 m..

PÉNZÉRTÉK-

447

ÉS KAMATSZAM1TASOK

Míg a megvizsgált időszakban a bécsi dénár elvesztette
eredeti (1368. évi) forgalmi értékének majdnem négyö.tödrészét (78'33 % -át) , addig a magyar dénár forintárfolyama
1575-ben pontosan olyan volt, mint 1376-ban, és ennek az
árfolyamnak
ingadozásai (100-160 dénár közt}, ha figyelmen kívül hagyjuk a Zsigrnondkorabeli
Icilengéseket és II
poz:sonyi pénzverési kísérleteket.P]
épúgy, mint éltekintettünk a "Schinderling"-forgalomtól
a bécsi dénárok forintárfolyamváltozásainak
értékelésénél.
nem érték el a forgalmi
érték egy negyedrészét sem (maximális eltérés 23'33 %).
'A rnagyardénár
későközépkori ideális forintárfolyama
száz dénár volt. A magyar aranyforint
.kreálásának idejében
84 dénár volt az aranyfonint törvényes árfoly.ama (14 garas
per 6 dénár), amelyet 1. Lajos még az 1345. évi szerződésében is megtartatni k ívánt."] De már 1351. évben 19 garast
számítottak egy aranyforintra.
vagyis 1UO dénárt;")
már

384 b. dénárt
yeden

(Pozsonyban

li)35: (4. und)

PeJ" 96 crt eutzer ) gerait

=

5 ungrisch

K 861106, a krajcár

gulden

in gold/,

4, b. dénárt

ért,

96 X 4
384). Innen ismét pozsonyi adatoká:llnak
rendelkezésünkre,
amelyekkel ellenőr izhetjűk s részben helyesbíthetjük
az országos
adatokat. 1536-1538
közt a forintárfolyam
390 b. 5 ,(1536: 50 quiden
urutrisch
in golt, yeden per 13 f3 gerait, facit 65 fl, und praelit 81 'H:
2 f3 5 K 86/80), 1539-1642
közt 400 5 (1539: 5 fl gold per 100 kr,
K 90/90; 1541. évben egyszer már 420 5: 8 fl auri,
1 per 105 kr
K 93/73, de még

1542. év októberében

400

5:

15 fl in gold,

ain

per

100 kr zu raiten K 95/258), 1543-1:549 közt 420 5 ,(1543: 3 fl auri
thuet 5 'í( 2 f3 K 97/74), 15;50-1553 közt 424 5 (15..50: 15 fl in golt
yeden per 106 kr facil 26 'H: 4. f3 5 K 107/349), 15;54-1557 közt 435 5
(1554: 3 ducaten in goZt yeden per 14'/. f3 5 J{ 113/115, <ettől az évtől
kezdve dukátnak
'nevezik a kamarások
,a magyar
aranyforintot,
a
;~OOdénáros
számlálási
forint pedig megmarad magyar forinbnak, nld.
15&5: 100 fl unqr. [acit 125 'H: 5 K 115/94) s .v~ül
155.8-1570 kőzt
4fi;O 5 (1558: 2 ducalen zu 15 f3 K 120/1(>1 és W3, 1566: 10 ducaten =
150 {J

(5

K 131/100 stb.).

28) V. Ö. Uber die Nachrnünzung
der Wiener Denare (Pfennénge)
in Pozsony stb, c. értekezésemct a Wien. Num. Zschr, 34 (19O'2)kötetének 1&&-214. lapján.
!!Il)

Kőzzétéve

30) Fejér

CD.

Hóman.

Magyar

IX. 6. 283.

Királyság

c. m.

261-268,
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1354-ben hallunk dénárf'orintról;"]
amely nem más, mint a
száznál nagyobb dénárszámú forintárfolyam
idejében a százdénáros számlálás! forint (a 400 dénáros márkának negyedrésze). Maga a király elismeri 1367 -ben a száz dénárnál magasabb forintárfoJyamol,
és nem intézkedik
az árfolyam
folytonos rosszabbodásával
szemben.P) Zsigmond király
több Ízben tesz ktsérletet arra, hogy olyan dénárt gyártasson, amelyből százat adnak egy aranyforintért,
de kevés sikerrel. Ellenben maradandó
sikerrel reformálja
Mátyás király a magyar dénár pénzlábát az 1463. évben, mely pénznek forintárfolyama
1516. évig változatlanul
száz dénár
maradt.
A magyar dénár forintárfolyamának
1376-J575 évek
közti alakulását a következö
összeállítás tünteti fel, amelyben egyszersmind kiszámítottam,
hogya kűlönbőző
árfolyamok idejében hányaranyforintot
ért 100, egyenként
százdénáros (szárnlálási) , magyar forint:"]
3')

"Florenis

florenis
denariorurn,
1908. 514.
32)

Zichy

denariorum"
iflQrenum

cs. okm.

Anj.

Okm.

quernlibet

VI.

2112. V.

Ü.

100 ti conp.

'per

1378:
Tört.

200
Tár.

Ill. 340.

33) Az 1376. évi foríntárfolyanrhoz:

1371. évben

33 garassal.

vagyis

132 dénárral
váltják
az. aranyJmintot,v.
40 florenos
auri cum
denariis oidelicet pro quolibet
floreno 33 grossos OL (Országos Levéltár) Kállay levt., 1378-1ban 144 és 152 dénárral,
v.
per 432 florenos
per 96 grossos
conputatos
OL DL 6523 és in 16 florenis
auri quemlibe/ [lorenum
cum 38 grossis
conputendo
denariorum
pro tempore
curreneium OL Kállay levt. (a garasok
4 dénárjávad
számítva
v. Ö.
Fejér CD. IX. 5. 346 ex 1379 és az alább következő
idé ze tek et) . 1376.
évben a forintárfolyam
tehát 132 és 144 dénár közt alakult, még pedig
kétségtelenül
közelebb a magasabb
számhoz; - az 1380. évi forintárf'olyamhoz:
ebből az évből három
Ior intárfolyamot
ismerek,
egy
144 dénárest
(in 30 florenis
aureis per 36 grossos
comp,
OL váradi
Törők levt.}, egy 152 dénárest
(pro 8 jlorenis, quetnlibet oidelicet floreö.

ö,

num per 38 grossos, grossum
vero 4 denoriis Soracenolibus
conp. OL
DL 67{)8) és egy 160 dénárest
(in 25 florenis auri per 40 grossos co nr.,
grossum au/em per 4 denarios
COT/Jp.Velits levt., Ivánkadalun,
Mályusz
Elemér professzor
úr szíves közlése],
e három
árfolyam
k özépszáma
1&2 ti; az 1381. évire, úgy mint az előző idézet Fejér CD. IX. 5.
409; az 1383. évi re v. Ö. Fejér CD X. 1. 53 ex 1382 (4000 arany-
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A) Pozsonyi árfolyamok.
Évhatárok

1376
1380
1381
1383
1386-1388
1395-1396
1400-1401
1402-1404
1410-1413
1415-1417
1418 -1419
1420
1429
1430
1438
1439
1440
1441
1441

I

Forintárfolyam magyar
dénárokban
140
152
160
180
240
320
300 (= 100 új 5)
400 (= 133 új 5)
1liO (új ('1)
)
170 (
180 (
)
200 (dreílin g)
225 (
)
"
1000 (quarting)
100 (új 5)
133 (
)
140 (
)
160 (csopeo)
240 (fehér ('1)

··

-

··

I

Száz százdénároB
forint ér magyar
aranyforintot

I

71"43
65'79
62'52
55'56
41'67
31'25
33'33
25'00
62'50
58'82
55'56
55'00
44"44
10'00
100'OG
75'00
71'43
62'50
41'67

B) Országos árfolyamok.

I

1463-1516
1516-1525
(1525)
1525-1529
1530-1532
1533-1538
1539-1541
1542-1546
1547-1575

100
110
(240)
120
125
128
133'/3
136
140

100'00
90'91
(43'67)
83'33
80'80
78'13
75'00
n'53
71"4H

forint, vagJy egyenként 45 garas per 4 dénár) ; az 138Ő"-13SS. ~Ihez
Ö. Házi. iSOjY1"On v. tört. ,1. 2'14 1(,1 aranyforint
= 1 font dénár) és
Zichy. IV. 341 (1 aranyferint
60 garas};
az 1395-1396.
évihez
Fejérpataky.
Magy. vár. szkvei 107: fl auri = 20 garas per 16 5
(= 320 5), az 1400-1401.
évihez Zimmermann-Werner
III. 260
(az aranyforint = 100 új dénár), - az 1402-1404. évihez HO. V. 197
(az aranyforint = 133 dénár) és 1403: 37 guldein ... oder ye vor ain
gu/dein 13 f3 10 5 Prot. Act. 10; - az 1415~1417. éVlilhez 'V. Ö. e kötet
v.

Monumenla

Hunoariae Judaica. IV.

29
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Hasonló ősszeállítását adom a bécsi dénár forintárfolyamainak, avval az eltéréssel, hogya jobb rovatban nem 100
százdénáros forintnak, hanem th bécsi dénárfontnak.aranyforintegyenértékét számítom ki:34)

Évhatárok

.. 1368

1377
1382-1391
1393---;-1405
1413
1416
1417
1418

I

A magyar aranyforint
váltasi
árfolyam a
bécsi dénárokban

I

96

Ti

Z

bé

. d·· . ft'
enar o~ er
aranyformtot

CSI

magyar

25'00

110

21'82

120
150
160

20'00
16'00
15'00
14"55

1,65
170
175

14'12

13'71

60. lapjának
f'oríntárfolyamát; -,az
1418--1419. évihez v. Ö. a bécsi
árfolyamot
(,2 "pankhart"=
1 bécsi = 1 új magyar
d~:irj;
az
14ZO. évihez 1421: pro 80 florenis auri, pro quemlibet
scilicet . florenum
200 denarias
preseniis
nOlve monete
reqolis conp, OL. DiL. 11.117; az
1-429. évihez az eperjesi számadáskönyv
adatát, mely szerint ez évben
3 rot floreni 13'50 dénárt értek, forintja tehát 450 kis V'agy 225 új
dénárt (NM); az 1430. évihez ugyanazt a számadáskönyvet 1429:
3 aureos florenos per 1000 5 quart.: - az 1438-1440. éviekhez; 1438.
évben a városi kamarás a vf'ehér pénzt, vagyís azúj
magyar dénárt,
még darabooként
2 bécsi dénárba számította, v. Ö. Wien. Num. 'Zsohr.
34. köt. 179; 1439,ben már 2 új .dénárt 3 bécsivel vett egyendőnek
u. o. 180, a 200 bécsi xiénáros árfolyamnak
tehát 133 új dénáros felel
meg, tényleg
1-440. év január
végén 4'08 új dénárt 3 aranyformtha
(tehát ~yenk,ént
136 új dénárba) számít a kamarás u. o. 180; - az
1441.évi'hez
v. ö.e kötet 384. lapját {sapkás 5)és
Pénzértékviszonyok

c. m. MGa21dtSz. VII. 441-443
(fehér 5).
Az 1464. év utáni árfolyamokat
Belházy
fentidézett összeállítása
alapján vettem számításba.
34)
A forintárfolyamok
kiszámítására
v. Ö. fent a 22-27.
sz.
jegyzeteket. 1464. év után rendszerint 3 bécsi dénárt (rmlért) 1 magyar
denárba számítanak,
a foníntváltásnál
azonban iez az arány gyakran
kisebb-nagyobh
eltéréseket mutat:
14(}0-i.g 31, 14(}1-1492 !IDözt 32 és
1493--:-1'5015közt 33 bécsi fillért adnak 1{) magyar dénárért stlb. 1542.
évben a váltást
arány a bécsi pénz javára változottr 100 magyar
dénár '= 294 bécsivel, 15215--15&5 és 1547-1649
dénár :kQm váltási iarárry.

k'őzt pedig

1:'3 a két
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Évhatárok

A n:agyar, aranyforint
váltásí arfolyama
bécsi dénárok ban

l

180
200
210
220
225
240
250
360
1440
250
270
290
310
320
330
340
360
375
384
390
400
420
424
435

1419-1436
1437-1438
1439-1448
1449-1450
1451-1455
1456-1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464-1490
1491-1492
1493-1515
1516-1525
1525=1529
1530-1532
1533-1535
1536-1538
1539-1542
1543-1549
1550-1553
1554-1557
1558-1570

4fiO

I

Tíz bécsi dénárfont ér
f '
magyar arany oriutot
13'33
12'00
11'43
10'91
10'67
10'00
9'60
6'6'7
1'67
9'60
8'89
8'28
7'74
7'50
7'27
7'06
6'67
6'40
6'25
6'15
6'00
5'71
5'66
5'52
5'33

Megállapítandó végül az a két Ízben 1400, évelőtt szereplő ezüstpénz forgalmi értéke, amelyet az 1390, és 1396,
évben kelt okleveleink cseh garasoknak neveznek.v-) Ezek
valóban Csehországban gyártott érrnék voltak, amelyek fl
14, század elejétől kezdve C.seh- és Morvaország határain
túl is forgalomba jutottak. Ezt az érmét laz eddig ismertetett
számlálási
gyakorlatról
eltérően
hatvan
darabként
egy
3~3J)

Behernische

(Pehernische)

gross, grozz e kötet 23, és 34, lap-

jam,

29*
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,,schokba", latinul sexagena-ba
vagvis (garas-) hatvanasba
olvasfák össze.") Hazánk nyugati határszélén 1395-ben 20
garast számítottak
egy aranyforintra,
a garashatvanas tehát
egyenértékű volt három m. arany forinttal vagyis 40'14
aranypengővel, egy garas pedig egy huszadforinltal
vagyis
67 mai fillérrel.") Az 1440. év után emlitett garasok nem valóságos pénzérmék, hanem számlálási pénzek, egyenként 7
bécsi dénár összegei.s")
A forintárfolyamok
megállapítása alapján adom alábbiakban az oklevelek és városkönyvi feljegyzések ezüstpénzben vagy vegyesen arany- és ezüstpénzben kifejezett összegelnek magyar aranyforintokra
és aranypengökre történt átszámítását, az 1430. év után kelt kisebb összegek elhagyásával:

Magy.

35) A cseh garasokról
és a hatvanasokba
Pénztőrt.
i. rn. 387-392.
36)

dénárba,

Nagyszombatban
az aranyforintot

olvasásról

v.

Ö.

Hóman.

az 1395. évben a (cseh) garast 16 magyar
pedig 20 garasba vagy 320 an. dénárba
szá-

mították
v. Ö. Fejérpataky
i. m. 107: 90 rot gu1dein per 2>0 ~oss
faciunt
100 et 20 lihras, vagyis 1800 garas
120 X 240
28.800 m.
dénár, 1 garas pedig 16 ('). A garasárfolyamtói
fűggcüenül
II k ővetkező
egyenértékesttés
bizonyftja
a forintárfolyam
dénárszámát
u. o. 108:

=

=

14 rot guidein ... SUIll!Il1a der guldein 19 tal. minus 80 den. A dénárszám 4480, jut tehát egy "veres", vagyis aranyforintra
320 m. dénár.
Bécsben 1399. évben egy kevéssé
eltér a garasszámítás
~ magyarországítól.
Ott (v. ö. Sebaik. Mitteilungen
IV. 573) a garasra
7, a
magyar aranyforintra
pedig 150 b, dénárt számítottak.
Tehát a magyar
aranyforintra
213f, garas
jutott, 20 garasos for-intárfolyam
mellett a
dénáros
árfolyam nem haladhatta
volna me~ a 140 dénárt. Valóban,
Nagyszombatban
1395-ben 1/% font bécsi dénárt 9 silling magyar pénzbe
számítanak
(Fejérpataky i. m. 104), rebát 120 bécsi dénárt
270 magyarba,
320 magyar
dénár
(a magyar
forintárfolyam)
pedig ezen
arány alapján 1422/. bécsi dénárt adna, a 150 b. dénár os d'orintánfolyem
alapján
pedig
120 ·b. dénár
nem 270,
dénárt ér. Bécsben úgy látszik, magasra
é.s aláértékelték
a cseh garast.
37) V. ö. Pénzértékviszonyok

'hanem
csak 256 (8 B 16 ('»)
értékelték
a m. aranyforintot

c. m. MGalldtSz.

VII. 447-449.
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Év

Átszámítás

-ee
sn

'0-"

Eredeti

r:::fX:_r I peugóré
arany-

összegek

d

-l

6

125

50 'li: 5 W.

1

50 guldein
4 'li: 8!} 5

8

5 'li: ung.

1381 435 100 'li: 5
1382 437

789

5

s-

1383

7

72 'li: 5.g.

8

91 'li: 5 W.

105'58

150'00 2007'16

g.

40'00

20 'li: 5 W.

1383

5 W.
'00 1672'69196
50'00 66908
7'43
99'42 140 5 H_

480'00 6423'12

1377 433 220 'li: 5 W.
1380

Forintárfolyam

forintra

1368 i31
1376
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g. Pr.

535'26

1105

W.

152 5 H.
1605

H.

1.20 5 W.

92'00 1284'62

1OO 5 H.

182'00 2435'43

1,20 15 W.

1386

15

35 'li: 190 15 g. g. Pr.

35'79

478'92

240 15 H_

1388

17

16 'li: 5 g. g. Pr.

16'00

214'10

240 5 H.

1389

19

90 rot ung. guld.
10 'li: 5 w.

9000 1204'34
20'OU 267'63

1,20 5 W.

1389

20

22 'li: B W_

44-00

588'79

1·20 5 W.

1390

23

9'40

125'78

1393

25 200 rot ung, guld.
50 'li: 5 w.

200'00 2676'30
80'00 1070'52

1'50 5 W.

1395

29 13 0 'li: ,5 W.
'
31 156 'li: 5 W_

208'00 2783-35

1505

249'60 3340'02

1"5'0 5 W.

1395

3 schok

8 Peh_ gross

20 Peh_ gr.

W.

1395

32

42 'li: 5 g_ g. Pr.

31'50

421"1'í2 320 5 H.

1396

33

171/. schok gJfoss
74 'li: 5 g_ s- Pr.

52'50
55'50

70253
742'67

20 Peh. gr.
320 5 H.

1397

35

30 'li: 5 W_

48'00

642'31

1"50 5 W.

1397

36 100 gut rot guld.
6 'li: 5 W.

100'00 1338'15
9'60 128-46 1M 5 W.
160'00 2141'04

1400

21 100 'li: 5 W.

1400

38

1401

43

1402

45

21/. 'R 5

1402

47

9 'li: 5 parve

40 'li: 5 g . .g. Pr.
60 'li: 5 g. g. Pr.

w.
mon.

1404

48

1405

49

1410

51 400 fl per WO új 5
78 ,fl auri

. 1413

56

10 'li: 5
2 'li: 5 W.

3112 'li: 50 neu

5

1'5'0 5 W.

32'00

428'21

3005

H.

48'00

642'31

3005

H_

4'00

53'53

1'505

W.

Q'40

72'26

400 5 H_

6'00

80'29

4!}0 5 H.

3'20

42'82

150 B W.

250' UO3345'38
78'00 1043'76

160 új 5

5'56

74"40 160 új 5
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_'N"

Átszámítás
összegek

....•'"

,

magyar
arany-

I pengére
arany-

Forintárfolyam

form tra

472'50 6322'7611&0

1413

57 315 ~

1415

60 200 n ,(auri)
18R
5

200'00 2676'30
25'41 340'03

1416

61 100 ~

'145'45 1946'34

165 5 W.

1416

62 150 fl auri

150'43 2012'98

170 új 5

1417

64

1418

65

1418

67

30 ~

1418

69

5 ~

5 W,

5 W.
et

74 5

170'08

5 W,

21.'94

293'59

175 5 W,

5 W,

41'14

550'52

175 5 W.
350 5 'pankh.?

'panckh,

3'43

·45'90
93'67

180 5 W.

v«.

2'00

26'76

1·80 5 W.

5 W,

16'00

214'10

180 5 W.

733

98'13

180 5 W.

1419
1419

71 ·12

1420

72

1420

74

1420

75

B 5

w,

51/2 '9: 5 W,
25 ~
23 ~

340 5 pan'kh.

7-00

5
69 . 5 '9: 00 5

12 ~

170 új 5

1271

18 'll: 5 weiss
16 ~

5 W,

dreiling
5 B mírrus

10 5

30'00
28'30

401'45 ,-200 5 dr!.
378'70 200 5 dr!.

1420

76

25 ~

dreilin.g

30'00

401"45 200 5 dr!.

1420

77

l2 ~

5 W.

16'00

214"10 180 5 W.

1430 377

9 ~

1437 119

20 ~

1438 137

21 '9:

2'25

30'11

5 W.

24'00

321'16

200 5 W.

5
5

W.

25'20

337'21

2005

W.

88'00 1177-57 210 5 W.

(quart.)

885

1440 382

77 ~

1449 392

25 IfJ. per
10'9:

1450 393

41+13

1451 219

32 guldein

W.

23'86

319'28

10'91

145'99

220 5 W.

51'55

689'83

2205

p. 7 B 5 W.

29'87

399'70

2,2-5 5 W.
225 5 W.

7 B 5 (W.)

1449 267

1000 5 qua rt.

5 W.
fl p. 7 B 5 W.

2205

W.

W.

1451 267

30 guldeín

vp.

7 13 (')

28'00

374'68

1452 281

60 guldein

p. 7 13 5

56'00

749'36

2Q5 5 W.

1452 282

GO ~

64'00

856'42

2QS (') W.

W.

ö

1452 379

9 '9: 4 fl 9 (')

10'17

136'09

225

1453 285

22 fl p. 7 13 (')

20'53

274'76

22-5 5 W.

1456 ;l95

40 ~

40'00

1457 396

32+68

1458 299

16 '9: 5

1464 399

8'9:5135

(')
~

(')

ö

W.

535'25

240 (') W.

100'00 1338'15

240 (') W.

15'361218'92

250 (') W.

6'68

89'39 310

ö

W:
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összegek

magyar
ar~nyformtra

ee
....<

40 fl (per

10 B

1476 403

27 'B 7 B

5

1477 404

37 'B 4 B 5

1477 355
1481 406

1470 305
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I pengore
arany-

Forintárfolyam

I

5)

38'71/518-00

310 5 W.

21'58

288'77

3105

W.

29-03

388'46

.3105

w.

36 fl (per 10 II 5)

34'84

466-21

310 ~ W.

30 'B 5

23-23

310-85 310

5

W.

1485 407

26 fl p. 10 II

25-16

336'68

aio

5

w.

1481' 407

50 fl facit

48-39

647'53

3105

W.

<l61'43 3105

W.

r= 30

fl p.
10 B 5)

62 'B 4 II 5

1487 358

28 fl in mu-nB

27-10

1490 409

32 fl in munB

30'97

414'43

3105

W.

1491 407

15 'B 4 B 2'lJ1/2 5

ll-69

156-43 3205

W.

46'88

627'32

320_5

W.

23'64

316'34

8305

W.

1491 410
1493

65

50 fl facit
26 gulden

1493 3_59 JM

n

B 5

62 'B 4
in munss

ungrísch

30'91

413-62 S305W.

1495 360

28f!
22 fl

25'45
20'00

339-22 3305
267-63

1499 418

17 fl

15'45

206-75 3305

W.

1499 361

13 fi, 10 B 5 per fl

ll-82

158-17 3305

W.

W,

1500 420

26 fl

23'64

316-34 330 5 W.

1501 361

41 íJ
27 fl

37'27
24-55

498-33 330 5 W.
32852

1502 323

90 fl
44 fl

81'82 1094-87 3305
40'00 535-26

W.

1502 428

22 ,f!

20'00

267-63 3305

W,

1503 379

19 'B 24 5

13-89

185-87 330 5 W.

1504 363

Ufl

10-00

133-82 330 5 W.

1506 363

18 fl

16-36

218-91 330 5 W.

3N

2-73

36'53 33ű 5 W.

8-82

118-03 340 5 W,

1508

94

1518 365

10 fl in gelt

2500-00 33453-75 3605

1524 104 3000 gulden
1527 365

3·67 fl kreytzer

1530 109

600 gutden
100 gulden

1564 113

9 ungerrsch

per

10 B 5

305'83 4092-60

3605

W.
W,

480-00 6423-12 375 5 W.
80-00 1070-52
gu1den

6-00

80-29 4505

v:

I
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Miután 1463. év utáni adatainkban elég gyakran találkozunk a 300 bécsi dénáros (100 magyar dénáros) számlálási forinttal, a "magyar forinttal", kiegészítem a fenti
táblázatot a forintárfolyamnak
két hosszabb időszakára
vonatkozó összeállítással :
Aranylorint
300 5-os frt

1464-1490
. (fl a. = 310 5 W.)

1493-Hi15
(fl a. = 330 5

10

9'677

9'091

20

19'355

18'182

30

29'032

27'273

40

38'710

36'364

50

48'387

45'455

60

58'065

54'545

70

67'742
77"419

63'636

80
90

87'097

81'S18

100

96'774

90'909

W.)

72'727

2.
. A forintárfolyamok megismerése után térhetűrik csak át
a kamatszámítás kérdéseire. A zsidóhitelező javára kikötött
kamatok (gesuch, sebaden. v. Ö • e két szó magyarázatát a
glossariumban)
százalékos
magasságának
kiszámítására
ugyanis okvetlenül szükséges, hogy rendelkezzunk a mindenkori forintárfolyamokkal,
minthogy a kamatok kikötése szabályszerűen annak a dénárszámnak, vagyis a kikötés idejében tényleg forgó ezüstpénzek (dénárok, féldénárok. garasok) számának megállapításával
történt, amely egy hétre
járt a tartozás összegének pénzegysége (dénárfont, aranyforint, számlálási forint) után. Így, miután az esetek túlnyomó többségében a tartozás összege aranyforintokról szólt,
pontosan kell ismernünk .az aranyforintnak
a kamatkikötés
dénárjával kifejezett árfolyamát.s")
38)

Az ettől eltérő

kamatki!kötés.ekről

annak

ihelyén szólunk.
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A heti kamatláb kiszámítása olyképen történik, hogy a
kikötött heti kamat százszorosát elosztjuk a pénzegység dénárszámával, pId. 'egy dénár kamatnak heti kamatlába egy
font után 100: 240 = 0'4167 %. vagy heti 2 dénárnak
egy
aranyforint után, ha a forintárfolyam
150 dénár, 200 : 150
= 1'3333. Az évi kamatlábat megkapjuk. ha a heti kamatlábat megszorozzuk 52-vel, mint az év hétjeinek számával.P'')
Az első esetben az eredmény 21'67, a másodikban 69'33 % .
Általános formulával: a heti kamatláb egyenléte 100 X d : v,
az évié pedig 5200 X d : V, mely egyenletben d a kikötött
heti kamat dénárszáma és v dénárszáma annak a pénzegységnek, amely után járt d heti kamat.
Ismeretes, hogya
pozsonyi 1371. évi statutum azt a
legnagyobb kamatot, amelyet a pozsonyi zsidókönyvbe
szabad volt [eljegyezni, egy font dénár után heti 2 dénárban
(vagyis évi 43'33% -ban) állapította meg.t") Jól értsük meg,
ez a kamat nem volt a "törvényes" kamatmaximum.
még
1436. évig sem, amikor Zsigmond király szabadalomlevelében meghagyja, hogy zsidónak keresztény adósa, "aki (a
kamatok magasságána vonatkozó) megállapodás nélkül pénzekért zsidónak zálogot adott, vagy ugyancsak megállapodás
nélkül kamatra (ad usuram) pénzt vett kölcsön, zsidóhitelezőjének kamat fejében minden száz dénár (kölcsön
vagy
tartozasi
összeg)
után
hetenként
két dénárt
tartozik
fizetni't.:' '] Ennek a kamatnak évi kamatlába nem kevesebb,
3")

A zsidókövetelések

kamatozta

tá si idejének

aránylagos

.ségénél :~ogv'a nem szűkséges
:figyelembe venni az év megkezdett
hetét
(1 nap k özönséges
évben, 2 nap szököévheu].

rövid53-'ik

40) M HJ /. 83: Aucbeullen
in das puech die judcn dassen schrelben von cinern pf'unde zwen pf'enning
zc gesuech und nieht mer. Hajnik (A zsidók Magyaroeszágon
snb. Pest 1866 34, lap] ezt a 'kamatot 'hetil 2%.osnak
mondja,
nyilván tévedvén.
amikor
a font dénárt
1oo dénárnak számította.
41)

MHJ

/.

170: Item

si ohnistian us pignus

aliquod

absque

con-

vericione iudeo pro pecuniis tradiderit
vel pecuniam
sine con ven ci one a
iudeo ad usuram
accomodavcrit,
cxtunc
ipse
chnistianus
iamfato
ludeo !pro usura de síngulis centum deuaniis ehdomatim
singulos
duos
denarios
solver-e teneatur.
Töb'b rnint tévedés,
amikor
Ledercr
,(Pénziix1.) 71) azt állítja, ,hogy "ugyanazt
a kamatot
fogadja el Zsig-
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mint 104 %, de ez sem kamatmaximum,
csak a karnat magasságát meghatározó kikötés elmaradásának
esetére fizetendő kamat. Tényleg 21'67 és 130'00% között alakult meg
a kikötött kamat magassága az eddig közzétett okleveles emlékekben. Igaz, hog v a legmagasabb kamatot osztrák zsidó
kötötte ki, deaz utána kővetk ező és 100% -ot meghaladó kamatok budai és pozsonyi, tehát magyarországi
zsidóknak
jártak. Ebben a kötetben nem kevesebb mint huszonhárom
~ymástól
eltérő kamatlábat találunk, amelyek egyúttal az
eddig közzétett magyar vonatkozású oklevelek összes karnatlábai egynek kivételével, amely a zsidókamat magasságáról
szóló hazai legkorábbi adat (1367. évből] .42)
E kötet kamatlábai

a következők:

21'67 %: heti 10 1 'U o után (5200: 240) t383 - 14, heti 1
bécsi o 1 fl auri után (5200: 240) 1456 _19243)
32'50 %: heti 3 féldénár
1397 - 35.

1 'U I'l után

(7900': 240) 1395 - 31,

3/,'6776: heti 1 b. o 1 fl auri után (5200: 150) 1400 - 39,
1401-44; heti 2 b. o 1 fl után (10400: 300) 1477-355,
1487-358,
1504-363.
37'14%: 1 Pozsonyban forgó o 1 fl auri után
1376 - 6. - (Ugyanígy 1375 MHJ 1. 86.)

(5200: 140)

mond király
1436.i zsidó törvényében"
(1), "mint amelyet
Pozsony
városának
a zsidókamctozúsra
vonatkozó
statutuma...
jelöl meg".
Csak van egy k is különbség
a két kamatláb
k özött! Kohti, akire Ha]nil: mellett hi,vatkozik
Lc derer, cg1észcn világosau
azt mon dju, hogy
Zsigmond
sznba dnlomlcvelébcn
a megszabott
kamat
több mint kétszer akkot-a "ült, mint a pozsonyi
statutumban
(A zsidók története
~lagyarofszúgon
L 1\11). V.
még Or/vay
i. m. II. 2. 319-320,
ö.

'2) MllJ 1. 73 ex 1367: ... super quemlibet fl orenorum
(aurcorum)
singulis sepuimun is singuli duo denarfi
datici
in Posonio
eccrescere
dobet-ént pro usuru. Ez a vkorrok t szővcg. 1466 augusztus
12-én a
magyar arnnvf or intot 132 magyar
dénárral
(vagyis Pozsonyban
forgó
dénárral)
váltották,
v. ö. OL DL 5485: 4(1 florenos
aureos
vel 'pro
quoli'bct

[lorono

egyenlet

tehát

1:') ,h

3:\ grossos
10.400: 132

{'vsz:.m után

(per

4 dénár,

összesen

132 O).

A 'kam<lt-

= í8·í9%.

k ővctk cz

ő

szám

megfelel

e k ötct Iapszáruának.
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%: heti 2 o 1 eu; o után (10400: 240) 1376 - 6, 138312, 1389 - 18, 1390 - 21, 1395 - 29, 1405 - 49, 141357,1416-61,1417--64,1419-71,1420-72,74,77
(továbbá 1375 MHJ l, 88 és Házi. Sopr. törl: 1. 1. 171, valamint 1419 MHJ 1. 14-6); heti 1 b. (') 1 fl auri után
(5200: 120) 1389 - 18, heti 3 b. féldénár 1 fl auri után
(7800 : 180) 1426 - 78 és 3 b. 5 1 fl auri után (15600:
360) 1460-353
(?) .

4.'J'33

.16-22%: heti 2 b. 5 1 fl auri után
és 1453 - 285, 289.
48'75%: heti 3 b. féldénár
1415 - 59.

(10400: 225) 1452- 282

1 fl auri

után

(7800: 160j

4-9'52%: heti 2 b. 5 1 fl auri (vagy 7 solidusos fl) után 1443-205,
1448-321
és 1452-281. (Ugyanígy 1-139
MHJ ll. 16.)
.50'32

%: heti 3 b. 5 1 fl auri után (15600: 310) 1467 - 288.
heti :.3b. féldénár 1 fl auri után (7800: 150) ];393-25.28;
heti 3 b. o 1 fl után (15600:300) 1470-305
(továbbá 1 m. dénár hetenkénti késedelmi kamat 1 fl
után 1496 - MTIJ l. 243.).

52'0096:

heti ;) b. féldénár
1440 -143.

61'90%:

1 fl auri

után

(13000: 210f

heti 3 o 1 eu; I'Jután (15600: 240) 1388-17,138920, 1396-33, 1400-38, H02-45,
1418-65, 14.')2-282
(továbbá
1405 MHJ
L. 119, 1409
u. o. 129 és 1411
u . o. 135); - heti 125 1 sehok garas után (92400: 9tiO)
1:)96-33; - heti 1 új dénár 1 font Pozsonyban forgó
dénár után (15600: 240) 1401 - 43; - heti 2 új dénár
1 fl auri után (10·WO: 1(0) 1410-52, heti 2 b. o 1 fl
auri után (10400: 1(0) 1412-54', heti 5 b. féldénár 1
fl auri után (13000: 200) 1438-141, heti 3 fehér 5 1 fl
auri után (15600: 240) 14-11- 144 (továbbá heti 3 5
1 'U: o után 1411 MHJ 1. 135).

65'00%:

69'33 %: heti 2 b. o 1 fl auri után (10400: 150) 1397 - 36,
heti ~)b. 5 1 fl auri után (15600 : 225) 1455 - 295.
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74'29%: heti 3 b. 5 1 fl auri után (15600: 210) 1439-.127,
141, 157, 164, 1441-165, 1442-160, 165, 1443-145,
1445-136,1446-214,1447...,.246,1448-232,1449266, 276.
78'00 %: heti 3 b. 5 1 fl auri után

(15600: 200) 1437- 139.

86·67%: heti 4 b 1 'íj 5 után (20800: 240) 1368- 431, 1377
és 1382 [mint késedelmi kamat) - 434, 438,1381-436,
1439-207,1443-131,
14-t4-222 (továbbá 1378 MHJ
1. 92); - heti l~aras
1 schok garas után (5200: 60)
1390-22; - heti 2 b. 5 1 fl auri után .(10400: 120)
1391- 24; - heti 3 b. 5 1 fl auri után (15600: 180)
1436-138,
92'44

%: heti 4 b. 5 1 fl auri után (20800: 225) 1454 - 207.

99'05%: heti 4 b. 5 1 fl auri után (20800: 210) 1439-314,
1440-143, 165, 195,236, 1441-124,1442-160,
161,
204, 205, 1443 -162, 166, 167, 168, 197, 205, 220, 221,
237, 238, 240, 1444-132, 167, 169, 170, 171, 172, 198,
222, 223, 242, 255, 257.
104'00 %: heti 2 új 5 egy 100 dénáros forint
100) 1410 - 51.
115'56%: heti 4 b. 51 fl auri után
117'00%: heti 3 új
1439 - 313.

5 1 fl

auri

után

(10400:

(20800: 180) 1436--117.
után

(15600: 133%)

130'00%: heti 6 5 1 'íj 5 után (31200: UO) 1418-67
1401-1417 tizenyolc esetben MHJ t. 115-145~.

(és

Az oklevelekben és a városkönyvi
feljegyzésekben
kétféle kamatoztatási
kikötést találunk
Az egyiknél elismerik
az adósok, hogy kötelesek az oklevél vagy a feljegyzés kelíének napjától kezdve számítandó
heti kamatot
üzemi.")

U) Oklevelek s·zövege: da tegleich schad aufget von heutiqetn tag
1381 437, - dovon dem heutigen
tag tégleicher
gesuech
au/get 131)8
17, - dama{ teqleiclier qesuclt aufget 1402 46, davon dem heutigen tag als der brief geben ist, teglich
gesuch
au/get 1410 51, doraut von datu,m des briejs teqleicher
gesuch get 1420 77. A telek-
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A második kikötés eseteiben a tartozási összeg kamatoztatása az oklevél vagy feljegyzés keltét követő több hét eltelte
után (némelykor egy évnél is hosszabb idő mulvaé"] kezdődik. A kamatfizetés kötelezettsége látszólag csak a fizetési
határnap elmulasztásának
esetér-e szól: adósok kijelentik,
tlaz wir ll1werschaidenlich...
gelten schullen ... [iimjtziq
phzínt Wienner plieniruj eze weren auf die nesten chunjtiqen
pliirujst cn an allen aujschub ; qeschiclit
dez nicht, so get [iirbas schad auf ein gglich ptiunt alle urachen oiet phenig.4Ö)
A telekkönyvi feljegyzések félreismerhetetlenül
rnintának veszik az oly szövegűadósleveleket,
de többé-kevésbé kurtítanak a szövegen, úgy hogy végül csak a tartozás ténye és a
kamat nélküli visszafizetés határnapja marad meg, mint például a legrégibb keltű (nem regestáLt) feljegyzésben.
und
kőnyvi

regestálc

szövegében

adósok

bizcnyos,

előre

a

leggyakrabban

meg nemhatározoH

csak

az

idő mulva

áll,

hogy

az

visszafizetendő

összeggel tartollnak
auf teglichen
sebaden
1436 118, 1437 1438 119 stb. (így a zsidókönyvíhen
is 1498--1'503 413-428),

118,
vagy

auf tcyleiohen
gesuch 1445 - 214, 243, 1447 - 180, 216, 231,253 SIlb.,
vagy szóhalmozással
auf teqlichen schaden
und gesuch
1449 184,
1450 186 stb., némelykor
a kamatozás
rögtöni
'kezdetének
külön
hangsúlyozásával
pid. auf teglichen
sebaden von heutigen tag 1444 240, auf t, sclh. von da/um dez inschreiobens
1445 - 136, 1~
- 217
stb. A nem regoszták tel ekk őnyvi feljegyzésekben
néha csak auf sehoden áll 1466 - 287, 8. j., 1468 ús qesuch szavak
szinonirrutásáról

308, 1471 - 310, 2. j. - A sebaden
lásd a glossariumot
scheden szónál,

'5) Igy pid. oklevelekben
1420 - 74, a MRI L, kötetében
1404 117, 1412 13{) és 137, 1417 145, pontosan
va!IT' megközelítöen
egy év rnulva
1376 - 6, 1401 - 28, 1418 - 65, 1419 - 69, 71,
1420 - 72 és számos 1401-1419.
évek köxtkelt
oklevélben
MHJ 1.
115-14{).
A telekkönyvi
feljegyzésekben
elég) gyallwrü'aX' a késői
kamatJkezdetek,
120 stb,

pid.

1438 -

141, 1441 -

124, 1444 -

131, 1445 -

40) Igy az 1368. évben kelt legrégiblb Joözzétett németnyelvű
oklev éjben 431. Ennél egy évvel korábban
kelt az azonos kikötéseket
tacr-ta'lmaz6 latinnyelvű
oklevél, 1367-ben, v. ö. MHI
ben' idézett Iorrnulának,
a kamatoztatásra vonatkozó
is fogalmazzák:

(a fizetési

ígéret

után)

te/en

fűrbas
(ennyi 'Vagy annyi heti ikamat) 1376 13, 1389 - 19, 1390 - 23 sth., 'Vagy tűn wir
41, 1413 - 57 stb.

wir

1. 73. A szövegrészét még így
dez

nich/

so get

7, hasonlóan
1383des nicht 1400 - 40,
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bleibt scliuldiq Hándl tuden ti 'i:r an sehoden ou] Georgij
anni XXIxmi
(311. Iap). A regesták rendszerint kevésbé szóf'ukarok, de azért terjedelmük gyakran, különösen a feljegyzések korszakának
vége felé, az előző idézet kurtaságára
apad le.47)
Az adóslevelek e szövegezéséböl látszatra az tűnik ki,
mintha a zsidók a későkőzépkorban
hazánkhan
(ésa szornszédos kü1főldőn is, v. Ö. az ausztriai és morvaországi
zsidó
hitelezők jegyzéket a névrnutatóban]
bizonyos időre karnatmentes kőlcsönt adtak volna, vagyis olyat, amely után csak
arra az 'esetre járt volna (lcésedelmil]
kamat, amikor az adósok nem tartották be a megállapított fizetési határnapot.
Valóban ezt a nézetet vallja a középkori pénzüzletek történetének hazai monogratusa
is, 48) ami, ha helyes, akkor a zsidók
karnatos pénzköveteléseit
kivételnek,
a kamatnélkülieket
pedig szabálynak
kellene tartanunk, mert az eddig megismert
cseleknek majdnem kétharmadrészében
fizetési határnapról
szólnak az okleveles
adatok.
Ezidőszerint
rendelkezünk
ugyanis 693 oly adattal, amelyek zsidókkal szemben fennállott tartozásokról
szólnak s amelyek
közül
járt rögtöni
kamatoztatás
244 esetben, határnapig
tarló kamatmentesség
pedig ki volt kötve 449 esetben. Utóbbnevezett csetek kitették
tehát az összes eseteknek nem kevesebb, mint ü:J:79 % -át.
\Iús szóval, az adósok kétharmadrésze.
ha idejében fizette
.") 42i-UO.
sz. rq:;c'stúk
H71 - 279-280.
A leggy"kraltball
murn-d el a kamatláb
meghatározása,
min·t pld. mar a legrégibb
határ
id;;, regesták
túlnyomó
részében (1436 118, 121, 1:!5, 1+37 l l S,
119, 125, 1:W, 139, H7, 1~S). amelyek
k özt csak kettőben jcg)'Z'ik fel
a !kamaHúbal(;J.
sz. -- 138 s li. sz. 139). Egyáltalán
az összes
43;, regesta k zűl csak ii·ben
jegyzik
fel a (neti) .kamatlábat.
még
pedig u Ik,iúllítús nupjútól
kezdűtlőkamatozlalús
19 és a hatúrnupo s
kamatoztntús
58 esetében. A n0111 regestalt feljegyzéseknél
még kisebb
az arány: az összesen
1ó4 Ifc1jegyzés k özűl csak 2 rögtöni
kamatozású
és il hn tárnupos [eljegyzésben tulúljuk
meg a 'k'ikötött ka matlúhot.
é

ő

") Ledercr . Kkori pénzuzl. tört.
i. 111. 72: (A knmn tláb]
.,pontos
kiszámitása
k űlőnben
cs.uk ott lehetséges,
ahol a knmn+ozús
rögtön
elk czdődik,
míg a kűlöu.böző
lejárati
terrninuso k (!!) hozzákalk ulálásu, 'lnég az egyes esetekben,
::üig 'k úp zelhet
elol. Vagyis H ,,lcjúrat,i
ő

ter.IJlIillllsig" :1 k őlcsőu

k.nu.umcntcs

volt.
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meg tartozását, kamatrnentesen vagyis ingyenesen jutott a
különben oly drága zsidóhitelhez. Anélkül, hogy kitérnék
ennek a felfogásnak gazdaság történeti abszurditására. anélkül, hogy feltenném ezen a helyen azt a kérdést: ha a zsidók
hazánkban a későközépkorban
oly nagy mérvben adtak kamatmentes kölcsönöket, hát akkor rníből éltek meg, amikor
tudjuk, hogya
pénz kereskedés volt gazdasági tevékenységüknek nemcsak legfontosabb, hanem majdnem kizárólagos
mezeje, - felsorakoztatom azokat a bizonyítékokat, amelyek a leghatározottabban
cáfolják meg a kamatmentesség
feltevését. Már 1368-ban kimondják az adósok a fenthivat
kezott idézet szövegének folytatásában:
und czu welicher
czeit wir in die phening geben eztnischen hinne und den
pldngsten, so sehol uns dez an der sum als vor herobgen als
vorhin aujqerait ist. 1376-ban más adósok, akiktartozásukat
kamat nélkül a kiállítás napjának első évfordulójáig tartoztak megfizetni, kijelentik. und ob daz wer, daz wir die 7)0rgenanten juden in dem iar írs gelez werten, so sol uns herab
gen nach dem qesuecli als wir den [uden geben. 15. századi
adósok viszont kimondják
1445-ben (205. sz. reg.): ob wir
dy jud in vor dem tag bezalteti, so sol uns an dem gesuch sooil herabgen, alsnil uioclien wir s!l vor dem tag bezalen, továbbá megjegyzi a telekkönyvvezető 1448-ban í287. sz. reg.) :
und was er in der zeit da ran gibt, daz sol an der geltschuld
herabgen an haubtquet und an qesucti=")
A négy idézett szöveghelyből minden kétséget kizáróan
az tűnik ki, hogya hitelezők ezekben az esetekben az oklevél
kiállításának napja és a kamatfizetési határnap között csak
úgy számítottak kamatot, mint a határnap után, a határnapig járót pedig úgy, mint az történik a jelenkori leszárnitolási bankügyletekben
(diszkont, eszkompt):
leszámítolták.
A különbség a modern diszkonttechnika es a középkori zsidóhitelező eljárása közt csak az, hogya jelenkorban levonják a leszárnitelt kamatösszeget a folvósítandó
tökeösszegböl, míg a kőzépkorban rendszerint úgy jártak el, hogy a
'9)
jegyzem.

1368 hogy

431,
Lederet

1376 ismerte

7, 1445 a két

228

és

14. századi

1448 olelevelet.

182.

Meg-
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kikötött kamatláb alapján a diszkent idejére [vagyis a "kamatmentes időre" járó kamatot hozzácsaptak
az igényelt
tökeösszeghez. Ez az eljárás, amint azt a továbbiakban meg
fogjuk mutatni, különben jóval kedvezőbb az adósra nézve,
mint a modern diszkent.
Haa hitelező a kamatmentes időre, vagyis arra az időre,
amely az oklevél kelte és a karnatozás határnapja közt telt
el, a kikötött kamatláb szerint járó kamatösszeget hozzászámította a pénzügylet eredeti összegéhez s a tényleges tartozási összeg így e két összegnek az összeadása, akkor az oklevélben írt tartozási összegből (= T) úgy számíthatjuk
ki
az eredeti pénzügyléti összeget (= i), ha T -nek a pénzegység
dénárszámával
(= v) végrehajtott szorzalát (T. v) elosztjuk
egy kéttagú iösszeggel, amelynek egyik tagja a pénzegység
dénárszáma. másik tagja pedig a pénzegység után fizetendő
heti karnat dénárszámának
(= d) a kamatmentes hetek számával (= m) végrehajtott szorzata (v + d. m] , tehát
t=T.

__

.

V__

1.

(v+d.m)

Az 1368. évi oklevélben T = 50 'U ő, tehát T . v = 12000,
m=18,
d=4,
tehát v+d.m=240+4X
18=312,
így
t =.::: 1200U : 312 =~3S·-iG. A középkori
kikerekítési
szokást
szem előtt tartva, valamint figyelemmel arra a körülményre.
hogy az ügylet létrejöttét
alkudozás előzte meg, t = 38V::::
'tI Cí.50) Ennek az összegnek kamata 18 hétre 38'5 X 72 =
2772 dénár, vagyis llV2 'tI cí és 12 ö, s a maradék dénárösszeg elengedésével a tényleges tartozási összeg 50' 'fl: l'>.51)
A második eset, az 1376. évi oklevélben. kissé komplikált
természetű. A tartozásí összeg két pénznemben van írva, kitesz 50 m. arftot és 4 font 80 Pozsonyban forgó (azaz ma50) A Ikikerekí\.és rendszerint ,felfelé történt, vagyis az adós javára
(az adós nagyobb összeget kapott, Iha kölcsönröl volt szó). Némelykor, ha a dászkondáf t ös-szeg kikereUdtésrenem
szorult
(k özépkori
fogalmak iszecint}, a felfelé való krkerekítés
elmaradt.
51) Százalékhan
az első 18 hét kamatja 29'87, ami évre számítva
29'87 X 52 : 18

= 86'29%,

szemben

a kikötött

86'67%-os

kamatlábbal.
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gyarl dénárt, mely összeg után forintonként heti 1 és fontonként heti 2 5 karnat jár ogy év leforgása, vagyis 52 hét
után, 1376-ban a forintárfolyam
140 magyar dénár volt, tehát kétféle a kamatláb: az aranyforintösszeg után évi 37'14 %
(5200 : 140) és a dénárösszeg
után (a nem kamatozó 80 l)
mellőzésévelj évi -13'33% (10400: 240) .52) A tartozás dénárszáma (50 X 140
960
80 ==) 8040, v
d . m = 140
52 = 192, tehát t = 8040: 192 = 41'87, a ki kerekítés alkalmazásával 42 arf't. Ennek az összegnek egy évi kamat ja
42 X 52 = 2184 dénár, 8 aranyfrtés
4 'tf 805 összege pedig
(1120
1040=)
2160. Elengedés az adós javára 24 5. A harmadik és negyedik esetben némi nehézséget okoz az a
körűlmény, hogy a feljegyzések nem jelölik meg a heti kamatlábat. Miután azonban mindkét esetben időben kőzelálló
feljegyzésekkel rendelkezünk, amelyek hasonló (telekkönyvi
regestált] tartozások kamatlábáról
tájékoztatnak bennünket
(amely mindkét esetben 1 arfrt után heti 3 5 volt, v. Ö. a
212. sz. regestát 1445. évről a 136. lapon és a 279. számút
1448. évről a 232. lapon] , úgy ide is igen nl.gy valószínűséggel vonatkoztathatjuk
ezt a kamatlábat. 1445-ben II tartozási
összeg 18 arfrt (per 210 b. 5), m (május 31-szept. 29) = 17,
v = 210, d = 3 (évi kamatláb
74'29%), t tehát
3780:261 = 14'48, kikerekítve 141;2 arfrt. Kamat gyanánt
3Y:; arfrtot számítottak tösszeghez.
14'5 arfrtnak kamat ja
(14'5X51 =) 739'5 5, 31/2 arfrt pedig 735 5, elengedés 4'5
5. A negyedik esetben T
70 arft (szintén 210 dénárjával] ,
d = 3, m (1448 ápr. l-szept.
29) = 26, az egyenlet
14700:288 - 51'04. Itt látom egyikét azoknak az eseteknek.
amelyekben a kikerekítés lefelé történt: t = 51 arfrt, ka-

+

+

+

+

+

=

=

52) A nem kamatozó

=

80 6 beszámításával.

a dénárösszeg

íkarnat-

lába 52 X 8 X 100 : 1040
40'00%. Ha a dénárfont
kamatlábából
kiindulva az arftot 120 dénárba számítjuk (posito sed non concessol) •

+

+

akkor T = 60010
1040 = 7040, amely osztandó
120
52 = 172-vel.
az eredmény
40'93 arft, kikcrek ítve 41 arft, amelynek
diszkontált
kamat ja (41 X 52 = 2132 5 helyett) 9 arft és a dánárösszeg.
vagyis
2120 6; elengedés 12 6. A helyes 140 dénáros foríntárfolyammal
számítva az eglész tartozási
me~fe"elő évi kannatláíb
Monumenla

Hungariae

összeg kikötött heti karnatja
58
52 X 58 X 100: 8040
38'39%.

=

Judaica.

IV.

5.

s az annak
ilO
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mat 19 arfrt, vagyis 3990 5, míg t után számítva, a karnat
=l 39iO 5-t, akű!önbség 20 5 az adós
kitett volna (i8X51
kárára,
Nem nehéz bizonyítani, hogy az adósra - tekintettel
a középkori
zsidókamat magasságára - sokkal hátrányesabb lett VOIM, ha a hitelezök a modern diszkonltechnikát
a.kalrnazva, a tartozási összegből vonták volna le a kamatokat. A képlet ebben az esetben: T . v- T .k
t. v, ahol
d , m = k, t tehát T{v-c-k l: v
2.
Az adósok így kaptak volna az első esetben 38% font dénár
helyett 50 X 168 :240 = 35 fontot, a másodikban
42 arfrt
helyett 8040X88:140 = 5054 dénárt, vagyis 361/10, kereken
3672
arftot,
a harmadik
esetben
14% _arft
helyett
18X 159:210
13% (kereken 14?) arftot és a negyedikben 51 arft helyett iOX132:210
= 44 arftot."]
Kiinduiván
abból az elgondolásb61, hogy az adósok, ha kölcsönről volt
szó, határozott nagyságú
összeget kívántak
kapni, vagyis
adott t összeget, a kamatok hozzászámításának
esetében
1
T. v: (v +k),
a kamatoknak Ti összegből történt leszámítása esetében pedig t = TI . (v-k):
v, akkor, miután
T. v: (v
k)
T1 • (v-k):
v, ide v . (v+k) -val beszorozva
és minden szorzást végrehajtva
megkapjuk. hogy T. v2
2
2
TI' (v _k ),
vagyis TI
T. v": (v2_k2), tehát TI mindig
nagyobb mint T.
A kikerekítés, amint fent számításba vettem, azonban
csak kivételes határesetekben
járt ily csekély kamatleengedéssel. A valóságban (kölcsön eseteiben) a tényleg kifizetett töke után a diszkont idejére a kikötött kamatláb alapján járó kamatoknak
sokkal kisebb részét számították
a

=

=

=

+

=

=

=

"') Arra. hogy a ruoder n diszkon tszúrnítást is (kivételesen?)
alk almazták, egyetlen biztos példát abban a két egyforma összegű tartozásösszegben találok,
amelyet Pozsony
városa ismert el külföldi
zsidóhitelezőkkel
szemben
UOO. év végén (39--42.).
.-\ két összeg 434434 arft, és kétségtelen,
hogya
város 4{)(}--.!00 arftot
kívánt kézhel kapni. A forint árfolyarna
150 b. 5 volt, m (1400 dec. 14-1·lOt
márc. (l)
12, el
1. A folyósított
összeg t tehát 434 X 138: 150
:199'28, vagyds kereken 400 arft. 434 :lnft kamatja
12 hétre kitett volna
5208 dénárt, 34 arft dénárösszege
pedig = 5100, az .elengedés a IcikereJdt{,<;hI}l folyólag lOR 5.

=

=

=
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hitelezők a tartozási összegbe, sokkal nagyobb részét pedig
leengedték. A legtöbb esetben határozott nagyságú összeget akartak kapni az adósok, vagy legalább is szűk hatá -,
rok közt mozgott összegszerűen az ő kölcsönigénylésük.
A számítások tehát bizonyos összegből, a későbben ténylegkifizetésre
kerülő összegből, indultak ki. Ehhez
az
összeghez csapták azután a hitelezők az adósta nézve legrosszabb esetben a kikötött kamatláb szerint kiszámított
diszkentkamat
teljes összegét. Ily esetet láthatunk a két
1400. évi 434 arftos városi tartozásnal. A másik végletet az adósra nézve egyik legjobb· esetet - mutatja be az
1397. évi ugyancsak
városi tartozás, amelynek
összege
100 m. adt és 6 bécsi dénárfont. Ez az eset döntő bizonyítékkal szolgál arra, hogy a diszkontkamatoknak
nem, ritkán több mint felerészét is engedte el a hitelező. Az oklevél
hátán ugyanis feljegyezték, hogy azt 100 m. arft "tőkeösszeggel" (hauptgut)és
16% font b. d. összegű kamattal
(gesuch) váltották vissza. A tartozási összegben tehát a
forintösszeg a tényleges kölcsöntőke, a dénárfontösszeg
a
felszámított
diszkontkamatösszeg
volt. A diszkont ideje,
vagyis a "kamatmentes"
idő.. 15 hét volt, a kikötött kamat
forintonként
heti 2 b. dénár, így 100 arfrt után 15 hétre
3000 b. dénár járt volna (121hfont b. d.l, hozzászámítva
atartozási
összeghez azonban annak 48ro~a, 6 font, lett,
a leengedés 52 % .54) Ily két pénznemben kifejezett összegű
adóslevelünk
és városkönyvi
feljegyzesünk
több is van,
így a fentelemzett esetek egyike, amikor a tartozási összeg
1376-ban 50 arft és 4 font 80 5, azután egy-egy 1;389-ben
és i393"bim kelt oklevél, valamint
számos telekkönyvi
regesta.") Minden ily esetben az ezüstben kifejezett összegr:ész a vkamat, az aranyforintösszeg
a (kölcsön-) tőke. Az
lS76. évi esetben a kamatleengedés 60'1'0', az 1389. éviben
(90 m. arft és 10 'tt b. 5 tartozási összeggel) 12'50 % s az
1393. éviben (200 m. arft és 50 font. b. 5 összeggel) a . leg: ::,.,. M) .. V. ·ö. 3-(;'-38. old .
. ,;; .• 5). V.
a 18., 25., azután pid. a H,'O., 16>5., 221. és 257. lapokon.
A .telekkőnyvi
regestálatlan,
k ővetelések
közül kettőben találunk
vegyes
ö.

összeget,

v.

ő.

fent

1,5.7. és 311.
30*
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kisebb, csak 4'76%.'6) Ha mi az itt nyert tapasztalatok
alapján revideáljuk fenti diszkontszámításainkat,
vagyis az
egy pénznemben írt tartozási összegek nél a folyósított őszszegeket O-val, kivételesen 5-tel végződő összegekig kerekítjük ki, s így 1368-ban szétbont juk az 50 font tartozási öszszeget 40 font tőkére és 10 font diszkontált kamatra, 1445ben a 18 arft összegét 15 arft tőkére és 3 arft kamatra és
1448-ban a 70 arft összegét 60 arft tőkére és 10 arft kamatra, - akkor a leengedés ek százaléka a két pénznemben kifejezett összegű esetek Ieeng edési százalékainak
határai közt marad. így 1368-ban a leengedés tesz 16'67,.
1445-ben 31'37 és 1448-ban 48·72%-Dt.57)
A következő táblázatban 30 későbben kezdődő kamatozású eset tartozási összegeit bontom fel tőkére és diszkontált kamatra,
amikor is a tőkeösszeg kikerekítését a
most megindokolt mértékben vittem keresztül. E harminc
esetben a legnagyobb valószínűséggel
akamatleengedés
százalékos magassága .8)
0-,--60 közt 29
5-55
24
10-50
"
21
15-45
13
20--45
11 esetben. Az összes esetek átlagos
matleengedése 28'81 %.
(Lásd a 470-471.
old. levő táblát.)

ka-

További bizonyíték arra, hogy ily nagy kamgtleeng edések tényleg szokásban voltak hazánkban a középkorban
(legalább is Pozsonyban
a 14-15.
században),
Pozsony
város zsidókö!csöneinek
tőrlesztésénél
található. Azokban
az esetekben, amelyekben úgy a vissza fizetett összeg isme56)

v.

ő,

a következö

táblázatot.

07) 1369-ben a leengedés
288()~2<400
2&8 és t.441&-ban 4(;.go-2lfIŰO = 228() 5.
(,8) Egy

esetben

a karnatleengedés

kamat nagyobb
összegü, mint az, amely
tá snak: 14()Q-ban a (kétszer)
434 m. arf't
tozás esetében.

= 4~O,
negativ,

14·j5-ben

918--B30

azaz

felszámított

a

=

megf'elclue
a d iszk ontszárultart ozú sr ól szóló városi
tar-

-169
retes, mint a visszafizetés
napja,
azt állapílhatjuk
meg.
hogy a hitelezők a kikötött kamatláb alapján a kamatoztatási időre járó kamatokból
is gyakran meglehetősen
nagv
részt engedtek el a tartozás végleges törlesztése alkalmából. Az erre vonatkozó számításokat
a bevezetésben teszem
közzé,
Összefoglalván
vizsgálataink
eredményét,
kijelenthetjük, hogy az oly zsidókövetelések
eseteiben,
amelyek
keresztény adósnak adott kölcsönből származtak,
szó nem
lehet kamatmentes határidőről.
Az oklevél kelte és a kamatoztatás kezdőnapja
közötti időre (hetekre)
járó kamatot
egészben vagy részben hozzácsapták
a hitelezők a tartozási
összeghez, vagyis diszkontáltak
a kikötött kamatláb
alapján a karnatozás kezdete előtti időre járó kamatot. Az Így
löszámított
kamatösszegnek
részbeni elengedésére
s a leengedés nagyságára
minden bizonnyal különféle kőrülmények hatottak, Ú. m. a kockázat nagysága, az adós fizetőképessége és vagyonossága,
a pénzkereslet
és k ínálat közti
viszony stb. Ha nem is százszázalékos,
de mindenesetre
nagy valószínűséggel
bonthat juk fel a tartozási összegeket
tőkeösszegekre
és diszkontösszegekre
s feltétlenül
valószínűnek
tarthat juk számításainknak
azt az eredményét.
amelynél a kiszámított
leengedés aránya esetenként
nem
haladja meg a 60%--ot, átlagban pedig nem éri el a 80 % -ot.
Hátra van még azoknak a szám szerint
is kivételes
jellegű eseteknek
a vizsgálata,
amelyekben
nem heti, de
"dienst"-nek
(szolgálatnak,
szolgáltatásnak)
nevezett évi
kamatot kötöttek ki a hitelezők. 0") Az esetek száma három,
mely szám az összes ismert zsidóköveteléseknek
kevesebb
mint fél százaléka. E három eset elemzése szigorú an véve
kiesik a jelen vizsgálat problemaköréből,
mely vizsgálatban ha nem is kizárólagos an, de bizonyára elsősorban és
túlnyomóan
pozsonyi
vonatkozású
oklevelek
és városkönyvi feljegyzések számadatait
dolgoztam feL Az 13751882. évek közt kelt három oklevél hitelezője két bécsújhelyi árva s bizonyára
zsengekorú
zsidófitestvér,
adósok
''') 13i'5: MHJ

1. 88-89,

13ii-13.82:

fent

433 és 43i.
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431 1368 máj. 6 - dec. 25
1. 86 1375 júl. 11 - 1376 szept. 1
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340 m. arft
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132

2

78'79

18

50 font b. d.

240

4

86'67

60

140

1

37'14

140
240

1
2

37'14
43'33

1376 jan. 11-

1377 jan. 11

52

72 m. arft
50 m arft és
4 font 80 m.d.

1378 jan. 14 -

ápr. 24

14

33 font b. d.

240

4

8667

12

1383 máj 6 - dec. 25..

33

240

2

43'33

18
22

1389 júl. 18 - 1390 febr. 15

30

120
240

1
2

43'33

1390 júl. 24 - nov. 11

16

72 font m. d.
90 m. arft és
10 font b. d.
3 schok 8 gar.

1

86'67

200 m. arft és
50 font b. d.

60
150

'/.
-

52'00

240

2

43'33

240

2

43'33

150

~

69'33

1

34'67

6
1. 92

25

1393 jún 29 - 1394 ápr. 19

42

29

1395 febr. ~8 - máj. 30 .

35

1397 febr. 12 - ápr. 1

13
7

36

1397 jún. 17 - szept. 29

15

130
30
100
6

39

1400 dec. 14 - márc. 9

12

434 m. arft

44

1401 dec. 28 - 1402 dec. 25

51

110.m. arft

54

1412 máj. 6 - dec. 25

40 m. arft

57

1413 aug. 7 - 1414 márc. 14
1416 márc. 15 - ápr. 19 .

33
Hl

315 font b. d.

5

100 font b. d.

38
19

30 font b. d.
90 m. arft

61

font b. d.
font b. d.
m. arft és
font b. d.

67
157
143

1418 szept. 11 - 1419 jún. 4
1439 jún. 28 - nov. 11
1440 ápr. 8 - aug. 10 .

18

22 m. arft

165
205
237

1442 máj. 28 - dec. 25
1442 jún. 11- nov. II

30
22

1443 okt. 9 - dec. 25 .

145

1443 dec. 3 - 1444 nov. II
1444 jún. 15 - jún. 2.J.

11
49
*2

17 m. arft
2:1 m. arft
23 m. arft
26 m. arft

132
171
171
282
289
285

1444 jún. 15 - aug. 2 .
1444 aug. 17 - nov. 11
1452 júl 3 - dec. 25
1453 nov. 5 - 1454 márc. 5
1453 nov. 5 - 1454 márc, 5

-

150
150

-

-

-

• 160

1

34'67

2

65'00

240
2.10

2

43'33

2

4333
130'00
74'29

240
210
210

6
3
4
4
4
4

99'05
99'05

13 fl és 3 ~ d.

210
210
210
210
210

8

'17 m. arft

210

4

99'05

12

42 m. arft

4

99'05

25

60 font b. d.

210
240

3

65'00
46'22
46'22

99'05
99'05
74'29

3
4

17

130 m. arft

225

2

17

30 "m, arft

225

2

99'05

I

I
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PÉNZÉRTÉK- ÉS' KAMATSZAMITASOK

Tökekiszámítás a leszámitolási
egyenletek alapján

t

t = T. (v -

v. T
=(v+d.

m)

. "1

d.,m)

. tök e_.

a tőke akama!
1__ ka_m_at_l_a_Iá_pi_ánalapján

'Ieengedett
kamat'

v

t

(8400: 240 = 35'00)

10.080: 200 = 5040

.

k

t

X d.rn 'k X v

dénár]

°/~

40 m. arft

90001 5280 ' 3720141:33

40 font

10 font

2880 2400

60 arft

12 arft

3600 1680 1920 53;33

300 m. arft

44.880: 162=277'03
12.000: 312 = 38 46

R:amatok dénárösszegel

Kikerekített

!

.

.

4.80 16'67

8.040: 192 = 4187

50 arft

4 r, 80 d.

7.920: 296 = 26'76

30 font

3 font

60 font

12 font

3960 2880 1080 27'27

17.280:306=

56'47

2600 1040 1560 60'00
1680

720 '960 57'14

13200: 150 = 88'00

90 m. arft

10 font

2700 2400

-300 12'50

188: 76 = 2'47

21/2 sch.

38 'gar.

2400 2280

120

5'00

200 m. arft

50 font

12600 12000

600

4'76

120 font

10 font

29 font

1 font

3120 2400
406 240

100 arft

6 font
34 arft

42,000: 213 = 197'18
31.200: 266= 117'297.200:254=:, 28'35

127.820: 240 = 115'91)
(6.780:240=

28'25)

16.440: 180 = 91'33
(65.100: 162 = 401'85)

400 arft
90 arft

59.892: 150= 399'28

16.500: 201 = 82 09
6.400: 226=

28'33

75.600: 302=250'33
(24.000: 250 = 96'00)
7.200:468= 1538
18.900: 267 = 70'79
4.620: 282"'; 16 38

30 arft

(3.760: 160= 23'50)

270 font
96 font

23.000: 240 = 95'83
(360: 240 = 1'50!)
(l3,770: 210 = 65'57)

3.570: 330 = 10'82
4.830: 298 = 16'21
4.830: 254 = 19;01
5.460: 357 = 15'29
2,820: 218 = 12 93
3.570: 242 = 14'75
8.820: 258 = 34'l9
14400: 315 =4571
29.250: 259 =-: 112;93
6.750: 259 = 26'09

(9.900: 240 = 4125)
(24.830: 225 = 110'25)

I

3000 1440 1560 52'00
4800 5100 -300 -6'25
4590 3000 1590 34'64
1980 1600 380 19'19

20 arft
10 arft

16740 10800 5940 35'49
960 960 4560 2400 2160 47'37
4275 3150 1125 26'32
1584 840 744 46'97
1560 840 720 '46'15
1584 1050 534 33'71
880 630 250 28'41
2940 1260 1680 57:14
104
90
14 13'46
480 420
60 12'50

45 font

20 tont
75 arft

4 font
10 font
15 arft·

18 arft

4arft

13 arft
18 arft
20 arft
so arft
13 arft

4 arft
5 arft
3 arft
6 arft
3 ~ d.
2 arft

15 arft
35 arft

7 arft

50 tont
115 arft

10 font
15 arft

27 arft

3 arft

720 23'08
166 40:89

I

1680 1470 210 12'50
3750 2400 1350 35;00
3910 3475 435 11'13
918 6751 243,26:47

110524117492u130321128'81
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UI\LEVELTAR

az egyik oklevélben Sopron városa, a másik kettőben sopronmegyei birtokosok. Sopron városának
1375. évi ok levele
egészen egyedülálló esettel ismertet meg bennünket.
Egyedülálló
a zsidókövetelésekről
szóló több
mint hétszáz
publikált hazai adat közt, mert egyrészt kifejezetten szól
hosszúlejáratú
(nyolc éves) tartozásról,
másrészt kivételesen alacsony kamatlábat
állapít meg, évi 10%-osat. Kivételes a tartozás összegszerű nagysága is. amely messze felülmúlja az ekorbeli egyéb zsidókövetelések
összegét
(1000
font b. 51375-ben
100 dénáros
forintárfolyam
mellett
2400 m. arfttal,
vagyis 32,115'60
aranypengővel
ért fel).
Nem hiszem, hogy kölcsönfelvétellel
állunk szemben.
Az
esetben én régi tartozások
elszámolásának
eredményét
látom: a város az árvák elhunyt apjának 1000 font b. ö-ral
tartozott kölcsőntőkék
és azok kamat ja fejében, a tartozús
megfizetésére
nyolc évi haladékot kapott,
mely idő alatt
évi 100 font 5-t tartozott
"szolgálni".
A másik két eset
közül
az egyikben
csak a kamatfizetés
módozata és a
kamat elnevezése a szokásostól
elütő, a kamat magassága
(20 font 5 után évi 7 font 5, vagyis évi 35 %) nem sokkal
kisebb, mint például a pozsonyi zsidókőnyvbe
feljegyezhető heti karnaté.
A másikban
még hozzávetőlegesen
sem
állapítható
meg a kamat
magassága.
A hitelezőnek
járó
kamatok nak ugyanis csak egyik, valószínűen kisebbik része
az évenként fizetendő 18 font 5 "szolgálat", mely a 220 font
l'> összegű tartozásnak
8'18 %-a (és nem 6'7 % -a, amint ezt
Lederer, M. Pénzüzl,
tört. i. m. 70 "kikalkulálta").
Nagyobbik részét azok a szolgáltatások
teszik ki, amelyek ~z adósoknak jobbágyaiktóI
járnak (weis et v. Ö. a glossariumot),
és amelyek bevételezési jogát az adósok átruházzák
a hitelezőkre. Nem hiszem, hogy ebben az esetben is a hitelezőknek járó ősszkamat
alul maradt volna a szok ásos heti
zsidókamat
szintjén.
Voltak azonban, és nem csekély számban,
az olyan
zsidókövetelések
is, amelyek, legalább egy időre, tényleg
kamatmentesek
voltak, vagyis amennyiben
az azokról szóló
oklevelekben fizetési határnapot
és azontúl kamatot kötöttek ki, a karnatoztatás
kezdete elötti időben nemcsak for-

1'1'NZÉRTÉK-

ts
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mulaszerűen ,nem járt kamat, de erre az időre karna 101
nem is diszkontáltak a hitelezők. Ezek a követelések
azonban nem kölcsönből,
hanem más jogügyletekből keletkeztek. Erről részletesen nem ezen a helyen kell szólnom, ahol
csak a kamatszámítás
problémája várt megoldásra,
hanern
ott, ahol vizsgálom a későközépkori pozsonyi zsidóság gazdasági tevékenységének a közzétett adatok segélyével megállapítható
részleteit, abevezetésben.
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C) Késő-középfelnémet (és korai újfelnémet)

glossarium.

=

Források
rövidltései:
Grimm
Grimm J. u. W. Deutsches
Wörterbuch. Leipzig 1854-skk.
- Schnr-Er. = Schmeller
J. A. Bayer ischcs
Wörtcrbuch.
2. :\.uf!. bearb. v. G. K. Frommnun.
München
1872-1877.Lex. = Lexer .1I. Mittelhochdeu
tsche s Handwör terbuch.
Leipzig 11l~2\·8i8.
Götze
Gűt ze A. Frühneuhochdeut
schcs
Glossar.
2. Auf'l.
Bonn 1920. Egyéib r övidítések : a. m.
annyi mint, a. is m.
annyi
is mint, r.
recte, j.
jegyzet. sz. a. = szó (szavak) alatt., v. ö. = vesd
össze, v. Ö. t.
"esd össze továbbá.
A szövegiMzetek
és Iordltásuk
után k ővetk ez számok
e kötellapszámai.

=

=

=

=

=

=

ő

obbruch, ab pruch kiegyezési
k ísérlct (Schm.-Fr.
1. 342), kiegyezési tárgyalás,
egyesség;
nach einern rech/en
(je/reuen
obbruch
igaz és
hocsületes
egyesség
szerint
Hlű; das ich ... ainell nb pr uch gc/an
hab hogy k iegycztcm
283; dan liber das is/ !)cschchen ain ob pruch
erről

kiegyezés

I~tesült

357.

abcntl, abund keltezésnél
ünnepet
megelőző
nap
előestéje, Lex. 1. 1'0, Götze li, pid. ali sam/
Jakab
abenteurer

napja

előestéjén,

(vándorló)

vagyis

drágakő-

Lex. 1. 105: aventiunaere};
yoltsmid
Abcn/eurer
név
ék szerkereskedö
?

július

(az ünnep vigiliúja.
Jacobs abutul Szent

24-éJI 24.

és ékszerkereskcdö

(Schm.-Fr.

1. 12,

így kérdéses:
nem fordítandó-e
ll anus
(252) eképen:
Hans
aranyműves
és

abu a. is m. ismét, továbbá
(Schm.T'r.
1. 12, Lex. 1. 11, Götze 21;
item bl eibí schul diq aln cr ) dem c(jenafllcn
Jacob iudcu tartozik
továbbá
Jakab
zsidónak
129; item
und
v er pcut
abcr
Ictilt
továbbá
3(',9.
abl c diqen lctör lesztcni
(Sctnn.-Fr.
1. 1439: ledig).
ublcqeti a. is nl. megtéríteni,
Lex. 1. 3: ube}.
abraitten
(juldein

elszámolni,
zc siben

visszafizetni

számolni
schillinq

hasonlóan
392.
ab sein mentesít ve lenni,

(Schm.-Fr.
a forintot

elvégezve

lenni

(Schm.-Fr.
ll.
hét
(Götze

171);
solidusba

I. 1454: leg,en,
abeeraitten
számítva

4: ahgetan

sein,

sein); so so/ [urbuser soiictu: /ayding yanncz ab sein akkor
teljesen
ér véu ytelen
legyen ez az egyesség
283.

tien
249,
ledig
ezután
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, GLOSSARIUM

ab/un

elintézni,

érvényteleniteni

(Götze

5).

abtraqen
und widerkeren
jóvá tenni és megtériteni
v. ö. Schm.-Fr.
1. 1282, de nem l. 654).
acalai

Eecloo

országi
aeden,

városából

származó

áruf-orgalom

aiden,

aidem,

ainhalb - anderliulb,
dern egyf elö! -

v. Ö. Kouáis,

1902)

5 és 22\),

Nyugatmagyar-

99. Iap,

19. jegyzet.

ain/ha/ben
ander/ha/ben,
másfelől
(Schm.sFr.
l. W86,

ainhalb Götze 62).

(= eidam)vő.

uyden

ain/rug káro sítás, esorbítás
ain/rag,
irrung
und
ellentmondó

posztó,

(Budapest

(Götze

am

un-

(Schm.T'r.
J. ö55, Gőtze 62); an menigk/iche
widersprechung
bárki
károsító,
zavaró
és

ellenkezése

W8.

nélkü)

uynung a. i.s m. megegyezés,
megállapodás
(Sehm.-Fr.
l. 90, Götze 62);
das wir mit eu ain uynung gemach! haben uon unser /osung wegen
hogy megállapodást
létesítettünk
önökkel az adónk
tárgyában
82.
a/beg

(= ullweg)

ul/diweil
Lex.
ul/en

rnindig

nündenképen,

al/uman
vasnach/,
allermannelich
mass,
in
maze, Götze

,al/ermeis/

II. 875:

mialatt

oerr,

als

teljesen

'(Lex.

rnin d eruk ópen ,
7: allerrnaű}.
(Götze

(als

II. 889:

und

die sum

weil,
prin!!!

húshagyó
vasnacht.

minden

módon

kedd (Lex. I. :J-l:i:
Schrrr-Fr.
1. 764).
(Lex.

1. 2004-2065:

7).

mindenki,
verre

weg).

(Schrn.iFr.

1. 38: aller).

al/uman
vascbanqtaq
és lll. 31: allermanne

főképen

al/ermenigklich
als

7, Schm.T'r.
amig,

a. is m. teljesen,
egészen (Schrn-Fr.
J. 57);
al/en és a teljes összeg kitesz 398, 1. j.

ul/erding

aller

(Götze

addig amig, olysoká
Ill. 887: wile).

v.
[err,

menichleich

ö.

sz. a.

[erre ) amig

1\)7:v~rre:
Götze 7).
alsoil amennyi,
annyi mint (Schm.vf'r.
al surohin, alsurolujn
(r. alles
wohin
mint Lex. I. 43 alsurá r. allesuni

=

[Sohm.vFr.

1. 742, Lex.

7).
) máshová
and crsuio ); das wir si ...

Ill.

1. G9, Götze

= andersurobin

(úgy
uicder

hint z hot, noch un chaijn gewaltigc
hannt noch nijnder!
als wohUn schuffen
súl/en
hogy nem idézzük
őket sem az uralkodó
udx arába,
sem más
hatalmasság
elé, sem sehová más hová 40,
42, 58.
an 1. -on, -en, -ön, pid. keltezésnél:
an dem prellen/ag
vízkereszt
napján,

H. -val,

valljuk

-vel,

nyilvánosan

pld.:

(wir)

a levéllel

off enleictien

vergehen
4. Ill,

(lin

= ohne):

an dem

bric]

an der egenan-

ten jut/en wil/en a megnevezett
zsidók akarata
nélkül (akarata ellenére) 37, - an ul/ew Iiind ernusse
minden akadály
nélkü! 3., an zwen 80 guldein .8 forint,
Schrn.iFr.
I. ~1-84).

azaz keltő

híjáva!

80 forint

52 (v, ő.
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anbrirujen

a. is m. jelenteni

uns gelan
jelen tettük
anchomen,

ankomen

kommen)

;

szólítanak
Fr.

u.

mügen
und
andere

sie

o., Lex.

Ill.

jara

mügcn

százas

1401 das

erste
isi

jar

10);

második

sy

wo

év, tehát
mint

vszám

1. 6\.19, Lex.
od

1. 124í:

k őzűlűnk

lefoglalni

wo

45,

die

Sil

levelet

die

fel-

(,Schm.·
anchomcn
nnlcomrn

j9, 62 stb.

9: ander

(Schm.iFr.
lange

22, Götze

(tauL)

akit

megkapni,

(javainkat)

év utáni
(Götzc

megkezdeni

weingarlen

Nac'h tr.

schreibc n

intézett

(Schm.-.Fr.

anchomen

megszerezni,

megkaphatják

beyreyffen

uns

solich

a hozzánk

fclszó lítani

under

62; ll. elérni,

wir liaben

és mi

1. megkeresni,

ureliclien

ahol

an/allen

(IGötze 8); und

euer genad anbracbt
kegyelmeteknek
82.

qeleqeu,

1402,

150'2 stb.,

míg

= második).
1. 64:

darumb

a nc-váhen};

der

du burqermaistcr

den hal geurlaubl
onzeiaben und ze paun a ,s'zőHő sokáig rníveletlen írl maradt,
amiért a polgármester
megengedte,
hogy belekezdjenek a szőllő mívelésébe
302, 1. j,
an/allen

anuallen

len ... gewalt
legyen minket

megtámadni.
lefoglalni
I(LE.>x. 1. 64, Götze
haben,
uns und unser hab anczeoallen

mcgtámadniés
si ywalt daz haus anzeuallen
V. Ö. t. no/len sz. a.

an

9); si sulhatalmuk

javainkat
lefo.glalni52,
so haben
akkor
lefoglalhatják
a házat 341.

hantui "alaki kezeihez, valaki részére
(Grimm 1. 366, Scluu.T r. 1.
n21: hand, Lex. 1. IliI);
hab wir geben tlem Lanngen
Pauli an
der slat hannd adtunk
1. P.-nak a város
részérc 387.

atiheben

a. is m. kezdeni

heben,

Götze

10:

(Scbm-Er.

1. 1036:

heben,

Lex.

1. 60: auc-

an heber).

anligen
a. is m. me,gterhelni
valakit,
nehezedni
valakire
(Lex. 1. til:
aneligen);
die prest en die Uli" armcn lelllen anliqu ut a bajok, ameIyek ránk, szegény emberekre
nehezed nek W.
anphinden
(elírás'! r. enphind en Lex. l. 564) érezni; starinne
grósleich
beswerl anphitul amit nagyon terhesnek
érzek
auscbltuj
adóelőiráuyzat,
dc maga az előirányzott
(v. ö. Lex. 1. i7: anslac,
Götze 11); anschlag
tautológia,
mert míndkét
szó adót jelent.
ans pracli

jog.i igénylés.

jogigény,

kereset

ich tni cli
350, 2. j.

és kivctett= adó is
oder lossuru] I'C:3

(Schm.iFr.

Il. 6%-<698,

Le".

1. 7S: an-spráche,
Götze I'l);' chain ansprach
noch uordrung
sem
jogigény,
sem kövctelés
:~, hasonlóan
chuiti fodrung
noch ansproch 500. V. Ö. t. erledigung
sz. a.
antururtten
(ontuiorten ) a. is m. átszolgáltatni,
átadni
(v. ö. Schm.Fr.
ll. [()lS: wort és Götze 12); phunut antuiurtten
zálogot adni 40, ·12.
aufgeben
(mint jogi műszó:)
ingatlannak
jogérvényes
átadása
(Le xer
ll. 169!: űf-gében és II. lill:
űf-gabe}: hal allfgcben
Musch jude
(a szőllöt)

átadta

~.

zsidó

120, 8. jegyz.;

e szó

helyett

és avval
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együtt ubergeben
szava
sein nirtl el weinyartcn...

is használatos
das im was

(Lex. LI. 1696):
unel hat
ubergeben
wardcn
UOllll

ain em juden,
ganncz
ubergeben
und aufgeben
az ő ne.gyedtelkes
szőllcjét,
amelyet
neki egy zsidó adott
át, teljesen
átadta
:\Ili.
aufgen, gesueh kamattal
növekedni,
vagyis kamatozni
(v. ő. Lex. Il.
1&91: üf-gán és EI. 1H1: űf'-ganc, Götze 14): elovon dem heutisjetr
log

tég/eieher

qesuech

kezd ve kamat
auf haben

a. is m. :feltartóztatni,

aulczebaben
nal/ell
uul hebcn

aufgct

und

és hold
a. is m.

(mint

összeg)

letartóztatni

zu oer pietcn

sz.

után

a mai

naptól

(Lex.

feltartóztatni

II. 1692:

és le tiltani

üfhaben};
23. V. ő. t.

'3.

(adót)

behajtani,

zeyt so rnnn au.fhebt
tanak
be 101.
aul nehmen

(mely

1i stb.

jár

jog.i müszó]

(Lex.

Il.

1963: űf'-heben};

osler gab mindenkor,

steuer

ingatlant

jogszerűen

zu al/cr

amikor

adót

birtokbavenni

haj(Lex.

11. 1(97); hat das luius aufgenomen
birtokba
vette a házat 207,.
i. j.; hasonlóan
338; item J. Z....
hat chau]t ...
dell ureitujar
tell ... und hat den auiqencmen J. Z. mcgvásárolta
a szőllőt
és
azt birtokba

vette

346.

aui peut, anl pieien közhírré
1699 és 1iÜ9).

tenni,

nyilvánosan

felkínálni

ausgallg der veyertag
zu uieinaclüen
(v. ö. Lex.
karácsonyi
ünnepek
végnapja
251.
ausgellomener
kikötéssel

red e, mil, mit ausgellomen
(Lex. IiI. 20'27: úz-nemen,

(v. ö. Lex. Il.

ll. 2040:

üz-ganc)

a

wortcn oly fel-tétcl alatt, oly
de nem Schm.-Fr.
l. 1743);

da hab ich uorbin mit den [uden ain abred qetan mit ausgenomcll
uiorten
akkor
előzetesen
abban
a feltételben
állapodtam
meg a
zsidókkal
358; und aucti mit ausgenomenCf
rede és oly kikötésekkel is 20.
lúsd ott.
uusrichteti

v.

Hasonló

ő.

lichten

értelemben

használják

a beschoiden

szót

is,

sz. a.

uu sschr ciben nemcsak
kiírni,
k ijcgyezn i, hanem
2{}3{}); actum des uusschr eibens a tőrlés kelte
ausqeschriben
userden az mostmár
töröltessék

törölni
is' (Lex. ll.
lt85; das sol [urbaser
23'5, hasonlóan
2/~.

aussen beleiben (ausbleiben)
k imaradni,
a. is m. elveszteni;
so ist die
W. judin aussen beliben an allen ir em rechten
úgy a zsid n
elvesztette
mimden perigényét
80.'
ousspruch
a .. is m. döntés, a d'öntöbír óság itélete
(Lex. II. 2W7: úzspruch};
ats der uusspruch
qes prochen ist amint a döntés szól C:;
utnb all aussprucli
und qcltscnut d minden a döntéssel megállapított
tartozás
fejében
196.
austun u. m. ab/Uli és ausschreiben
(v.
Lcx. II. 2034: üz-tuon).
au surcis utuj U. is m. tartalom
(Lex. II. 20<50: itz-wisunge);
nach aus-o
ureisuruj szerint,
értelmébeu.
ó

ő.

ő
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auswúr{f
a. is m, kiselejtezett
"hitvány érrnék (nem Schm.iPr. II. 994-997: werfen, nem Lex. II. 2050); auswúr{f
den mon uon uns nicht
nemen
wolt hitvány
pénz(ért),
amelyet
nem akartak
tőlünk
elJogadni
aver,

awer

380.

= aber.

Bechemisch,
Pechetniseli
cseh (Götze 24). V. Ö. 1. schok sz. a.
bechumern
(nem Götze 26). Lásd verc:!lUmern.
begn=wegen
(valami) -ért.
bcqreiien
1. érteni,
feljegyezni.
meghatározni
[Schm.T'r. 1. 990, Götze
24); wie dy bcsliessunst
ber"riffell isi worden amint mcgha tá r oztű k
a megállapodást

82;

und

P. O. komcr pucti a másik
maraszámadási
könyvéber
teloba
v.

behaben

'lie

andern

8

1/

sein

begrirrcn

(Sohm.vl-r. i. 'h.] , mi'n't az onchomen
sz. a,

\"CINÚ

in ries

'l forintos
tételt feljegyczlt'k
P. O. ka"!.oS, 2. j.; ll. megfogni. elfoglalni,
hirige synonymja.

1. ancllOmen

Ö,

das

recltt

a, m. megnyerni

a

pert

(Lex.

1. 149, Gőtze

und dy herren haben das recbl beha bt és az urak
pört 389; so haben sy [Janczen vollen
gewnlt
und

2~);

megnyerték
a
behobts r eclü

teljes hatalmuk
és érvényesíthetö
(= megnyert)
joguk van 7rl,
beihendig
kéz ügyében
lévő
(Gőtze 25: hei der Hand,
Schrrr-F'r. 1.
1121: beyhiindig);
UJas ich."
nicht beihendii] hab mir vorbehulten amit, ámbár nincs kezeim kőzt, fenntartot!am
magamnak
110,
beleiben.
bcleipt = blciben maradni.
be/ei/en k ísér ni ,(v. Ö. Schm-Pr.
L lf>29: laiten,
berait. bersujt kés zpénzben , készpénzes
Fr. Ir. 172); mit bersujten gu/dein
gu/dein

...

die sy uns zu [udrutuj

tokat nekünk
yelegt berait
készpénz.
nereden

a, is m.

Götze

(in pecunia
forintokkal
berait

haben

26).

parata,
pengő

v. Ö. Schm.pénzben
60;

gelihen

me ly forin-

javunkra
készpénzben
kölcsön
adtak 78; hat nider10 II készpénzben
letet! HJ for intot 342; bernit ijcl !
megállapodni

valamiben

(tSchm.-Fr.

II.

55:

rcde n ,

Götzc 2-7); als dann beradt is/ wOl'den amiben akkor mcgállapodtak 100.
brsrhnid,
bc sclunde n, bcschui dcnheit
kikötés,
feltétel,
mcgúflapo dás
(Sellll1,-Fr, IL 371, Götze 28); ill der bescliaiden,
in soliclier besc/wid, ill soliclicr b eschaid cnlicit avval a kikötéssel
17:), lUH, 22~:
in solichem
beschuiden
120.
bcscliaid en mint cím: tekintetes
(discretus
Schm.-Fr.
II. 371); den besclutideri juden Yoseppen
vall Hin/perg
78, den bcscliaitlen
[u dcn
Leb 281.
b csctuüdcnlcicnen
meghutározva,
megállapodás
v. feltétel szerint
(Lex.
1. :W4); urul at/ch a/so beschoi denleiche n és oly feltétellel
Hi.
bcsch ce n (bcscliclicn
r. qcscbchcn ) mcgtörtónn i (Schm,-Fr.
IL 388,
(;jjlzc '1Hj: bcschcecli des nicht
amennyiben
ez meg
nem
tör-ténne
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143, 144 stb.; und das isi bescheen
és ezkclt
(vagyis a latin keltezési formulának:
"acta sunt hec" fordítása)
168.
besenden
(pesenden)
k üldőnccel
megidézni,
megjelentetni
valakit
(Schrn.iFr.
ll. 305: senden,
Lex. 1. 213, Götze 29); den hab ich
pesendt
und haben oerbortt
érte küldtem
és kihallgattuk
371.
besitzen
das recht törvényt
ülni, bíróilag eljárni
(Schm.-Fr.
II. 346:
sitzen) ; da unser richter ... das recht da besaz amikor a rni bíránk
(a 'pozsonyi
városbíró]
törvényt
ült 55.
besliessung
a. is m. megállapodás,
határozat
(v. ö. Lex. 1. 219: be-sliezen); v. ö. beqr eiff en sz. a.
b estétt megtartva
(v. ö. Götze 29), v. Ö. t. stet sz. a.
besuecbt
und unbesuecbt
a. m. használva
és nem használva
(így ma&yarázza Lex. 1. 231). 'birtokol'va
és a jövőben
birtokolva
(Schm.Fr. II. 215: suechen
sz. a. cgy glossa Jorditásaképen:
"habitlllll
ct habendurn"
említi).
besutuler
(r. besonders}
különösképen
(Schm.-Fr.
II. 307, Götze 30).
betscheid
pecsét v.
t. pe/schatsz.
a.
borert a .k övetkezö helyen elírás woren
(r. worden)
helyett:
der priefT
ist ge/ost boren az oklevelet
k iváltották
29.
ö.

breliemtaq
vizkereszt
napja v. Ö. t. prehenlag
sz. a.
brief (prief)
mindenf'éle,
különösen
jogügyletet
tartalmazó
irás, tehát
oklevél
is (Schm.-Fr.
1. 350, Lex. 1. 352, Götze 44). Emlékeink
ezeknek a (z ok leveleknek
különböző
fajair61 szélnak.
V. Ö. t. [reibrie], gegenbrief
(kegenbr.),
geltbrieI,
qeioultbriet,
[udenbriel,
quití

brie],
canlich

sprucbbrie],

házassági,

totbrie]

hitvestársi

és verbrie]
(v.

Ö.

Schm.-Fr.

sz. a.
l. 1256-125i:

kon, kouc,

ohonlich
és Götze 131: kanschaft) ; aus canticber lieb und gunsl
hitvestársi
szeretetnél
és kedvezésnél
fogva
110.
cendel (r. z etulel ) olcsóbb .íajta tafota
(Schm.-Fr.
Il. 1133, Le x. lll.
1122: zindál, Götze 234).
eberner (komer] a. is lll. fejedelmi
v. városi pénzügyi
(kamarai)
·hi\·a·
tal; gen hot. gen charner í9, v. ö. t. gewaltige honnt sz. a.; kamerpucli a 'városi kamarás
számadókönyve
v. ö. begreiffen
sz. a.
choge! (Icoqel ) k úpf'orrnájú
hegycsúcs
(Schm.-Fr.
1. 1231); chosje! dez
gepirgs ZlI Tebcn a dévényl
hegység csúcsa
(ezt a csúcsot rnindmainapig
németül
"Thebner
Kog,el"-nak
ncvczik ) 49.
choph, chopph
v. ö. kopltsz.
a.
chrieg .(r. kriegj a. is m. vita, perlekedés
(Schm.-Fr.
I. 1365: krieg, Lex.
1. 17,2ű: kriec);
on allen chrieq und ali alles recht min den 'pereskedés és jogigény
nélkül 13 stb.
chundschaft
(r. kutuischajt ) a . .is m. bizonyság,
bizonyíték
(Schm.-Fr.
1. 1263).
crawalen
horvát
zsoldosok
(v. Ö. Schm.-Fr.
1. 1358: k rabat}; von dell
crawalen
wegen, von sein em sneider der crarva/cn a horvát zsol,
doso.k öltözetét
k é.szítü szabó (díjazás-ára)
3R3.
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ezehent {r. zehnt, decima)
egyházi tized, dézsma; ezehenthot
az esztergomi érsek pozsonyi
kúriája,
amelyben
az érseki tizedszedö
lakott
23, e kúriával
azonos des ercz pischolls
haus von Gran 17.
czuchtinqer, züchtinger
hóhér
{Lex. Ill. 1172: zühteger,
Götze 237);
Pozsonyban
gyakrabban
nachrichter-nek
nevezve, lásd esz.
a.
czwelffpot,

czweleffbot,

dacz

-ben,

-ban,

-nál,

zwiliffpot
-nél,

-tól,

apostol (Schrn.-Fr.

ll. 1176).

-től

476, Lex.

(Schm-Fr.

II.

1. 410:

dár}; dacz den jaden a zsidóknál
(kölcsönt
venni) 11; im winchel
dacz Sand Lorenczen
a Szentlör inc-Iemplorn
egyik mellékoltárán
(szószerint:
a szögletben
a Sz.-templomnál.
v. Ö. t. winchel
sz. a.)
17, 23. Nem tévesztendő
össze daz, das, dass = "hogy" k ötöszóval.
diigen

(r. daigen,

dasigen? ) ezek, amelyek
(v. Ö. Schrn.vf'r. 1. 476: daige
diigen gu/den
in dy obgeschriben
peczallung
der juden komen
sein mely forintokat
II zsidók
(k öve tel éseinek]
kiegyenlítésére
fordították
308, 4. j.
dannocht
'Ir. noch)
rnég. (Schm.-Fr.
l. .')12, Lex. I. 410: dannoch,

és 545: dasig) ; die

Götze
darhinder

46).
rinnen

(anyagiakban)

megromlani,

lezülleni,

elszegényedni

=

(Sdhm.-Fr.
II. 115: rinnen,
hinter
sich oder
zuruck
rinnen
zurückk ornmen
[in seinerr Glücksumstiinden]);
und sein so verre
dathinder fferunnen
és olyannyira
elszegényedtek
12.
darinneligen
v. ö. inneligen
sz. a.
darnachkunftig,
darnochkunftig
utána k övetkezö.
dennoch (dann
noch helyett)
a. is rn. azonkívül
(v. Ő. fent dannacht
sz. a.); und waz in an den eqenant en phanten
abget, ... sch ul/en
sy dennoch
haben
és ami nekik a nevezett
zálogokból
ki nem

telik, azt kapják
azonkivül
438.
der- elörag er- helyett
(Schm.-Fr.
1. 531-532)
gyakran,
Igy: der/angl
69 (erlatujen
megszerezni,
megkapni),
derlediqt
76 (er/edigen
elintézni,
feJ szaba ditani , v. ö t. er/edigung
sz. a.), der/öst
76
(er/ösen
megváltani},
derpieten
80 ( erbieten
ajánlkozni,
ajánl kocis),
derweysten
69 (erweisen
kimutatni,
bebizonyítani,
v. ö.
Schm.-Fr. n. 1026: weisen és Lex. 1. 702: erwísen] .•
dhain (dehein,
dechein.
dekein) valami,
semmi (Schm.-Fr.
1. 495, Lex.
1. 415, Götze 50).
dinst,

dienst census,
évi szolgáltatás,
emlékeink
korában
túlnyomórészt pénzben
(Schm.iFr,
1. 514-&15,
aki azonban
helytelenül
terményszolgáltatásnak
mondja);
dienst purchrecht
census
perpctuus, városi örökbér,
örökjáradék
(nem Schm.-Fr.
1. 277 és II. 26,

de jól Lex. 1. 392). Az örökbért
a purgrecht
szó egyedül is jelöli
meg, dienst szó nélkül.
V. Ö. t. verseezen
sz. a.
dyweil, dyweils olysoká
mint, az alatt hogy (Schm.-Fr.
II. 889: weil,
Götze 50); und dywei/ er dg (nicht)
bezolt és mialatt
Ő (a tartozást) meg nem fizeti 220; und abzu/ösen
dyweils
dg juden haben
és megváltondó
az alatt (az idő alatt}. amig a zsidók bírják 341.
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do auf

(r. durau] ] rajta

(v.

Lex.

ö.

V. ö. t. .wer

1. 410 és II. W8i).

sz. a.
dreiling a. is m. bizonyos
(ezüst-)pénzfajta
(25 'fc dreiling neus gelds
76, v. 11. fent a pénz- és kamatszámltásokat),
azután
űrmérték
(= húsz akó] is (ain dreiling
wein 144, v. Ö. Városi adózás c.
munkámat
passim s min dk ét értelmezésre
Grimm. II. 138&-13&7).
dreqstund

háromszor
54).

Gőtze

(Schm.-Fr.

II. 769: stund,

ebegriffen
(r. ehe-beqriff en ) fentmondott,
4: e és u. o. I, \JOO: begreínen}.

Lex.

fentjelzett

(v.

e czleich (r. ettlieh)
némely, valamely
(Lex. 1. 713).
edes (r. edessen)
azelőtt (Schrrr-Fr.
1. 4: e, Lex. 1.
fl

4

darauf

követelése

ha/
van

akinek

(már)

túl {Schm.vf''r.

túl
enkegen

...

wann

des

nit

jelen 253.
enmügen,
enmogen
v. Ö. Schm.T'r.

[odrutuj ...
ezután

haben

semmiféle

der ed cs
4 frt

sz. a., vala-

1. 878., Lex.
ist

auf
a

schul/en

noch

azért;

Tunaw

sikátoron

1. 544,

minthogy

Götze

ö nem

brie] nicht geniessen
ne akarjunk
az oklevéllel
szemben
31; hin/ur

követelésünk

halh)

házuk

(venV. Ö.

enmogen

ne legyen

semmichain

se lehessen

50.

auff

csonkitott
ir baid

alakja,
eniholb

v. ö. Schm.-Fr.
uberainkommun[J

kettejük
e tárgyú
(ezért létesült)
megegyezésére
100.
entlich
végső, utolsó
(Schm.-Fr.
1. 101, Lex. 1. 00'1); etitlicher
végső akarat
89.
entrichteti = richten v. Ö. ott.
erb, erbe, erib, erbqut, eribguet
1. 610).
erber

a. is m. megfelelő,

mgatlan

rendes

vagyon

(Schm-Fr.

(Schru-Fr.

llunqariae

Judaica.

IV.

wille

1. 137, Lex.

'1. 126, Lex. 1. 607);

erbere raitunq
megfelelő
elszámolás
392; redleich
und
scheff t becsületes
és megf'elelő végrendelet
350, 2. j.
MonuInl'nta

volt

nem kívánni
(en- itt tagadó előrag,
wir súllen noch enmügen
chainerleq

ennichlein
unoka
(Schm-Fr, I. lll).
etühalb (valószínüen
dessenthalb
szó
1. 1086-1087:

dunautcai

gewesen

nem akarni,
1. 91); und

enmügen

ir haus ge/egen

64);

(Schm.-F.r.

enkegen

vreyung ... gegen den
féle felmentést
élvezni

alantabb

Ö.

ijeseleins

jelenlévő

er...

v.

1. 92, Götze

enluilb

242.
(r. en/gegen)

M);

er);

biztosított

leistunq szavakkal
jelölt kötelemnek
fogságban
megszállani)
eleget tenni.

enliaben nem birni (az en elöragra
mint Lex. II. 43-44:
ne\.
Newsidei

Schm.vf r. L

Ö.

(;()G:

a telken

1269: stunde,

347.

een nagyapa
(Götze M).
einlais/en
a. is m. a leisten,
dégfogadóban önkéntes
t. lais/en sz. a.

enhalb

ezelőtt

ll.

erber

31

cin
ge-
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er~marsehalk
örökös
erchauffen
(erkaufen)

erjinden

(eroindeti)

1. 690);

udvarnagy.
megvásárolni

und

was

die

ítéletet

darumb

ök közöttünk
határoznak
5; kozni {Götze 67); als sicli das
szik registrumából
lől, ll. j.
erlindunq

des

heiligen

chreu z

3 (v. ö. Götze

május
erichtag,

erchtag,

erlediqutuj

erilag

f'clszabad

1. -6441.

(Lex.

1. határozni,

a

hozni

(Schm.Tr.

zuiischeti

1. 725, Lex.

eroindent

unser ...

amit

Il. sicb erlitideti kitetszeni,
mutu terjind reqistro suo arnint az kitetszent

kereszt

Jeltalálá

sána k üune

kedd

{Schm.vf'r.

1. 127, Götze

bezalt ...

zur
vor
az

ítás,

tehermentesftés

(j.8).

erledigung
des weingarlen,
damil er frey und lediq ist worden
aller an sprach
fizetett
a szöllö
tehermentesltéséért,
amiáltal
szabaddá
és ruinden jogigény
alól mentessé
lett 294, 2a. j.

(Gőtze

erl oseti v. ö. qelosen sz. a.
ern ősszevonva
er és den sza vak hól:

als

crtmey

orvosság

(Schm.c Fr.

seinem
azt

ö

1. 154, Götze

hat

,().8);

ern

chauffcn
hat geben
mint amennyiért
mostohaaty jának 296, 1. j.

700),

steul oater

(a házrészt)

orvosi
inuhult
ezt Iel-

etban a. is m. hajdan, azelőtt (Schnr-Fr. 1. 173, Götze 71).
(minthatározó
szó) ~.y kissé, egy kevéssé (Lex. 1. 174: éte-wer}:

elwan,
ettwas

,vernehmen

l,U

ettuias

unser

werbung

meghallgatni

egy kissé

a mi

kérésünket
82; et/was
vii juden kissé sok zsidó 83.
et/wo (r. etiura) valahol
(v. ö. Schm.vFr.
1. 173, Lex. 1. 713, Götze
[acli a. is m. fátyolt-kendő)
be.hajtása
init sechs fachen
a másik fátyol

a. is m. .be hajtás
sein paiden tellen
tani

[etler

s (onnét)

toll,
edlcn
ferre

(ousiart
- kihajtás);
und
[rci mindk ét f'élnek
szabad

(perre)

helyen

drágakövekkel
távol

die [art und
(az udvarba)

72).

nusjurt
behaj-

34Q, 2. j.

kihajtani

de a k övetkező
gestainen

71).

(Lex. Hl. 2); der ander schlaqcr
hat ,behajtással
361; ein .olt en

[ierlacheti
sle ur régi négyszeresen
be.hajtott
fátyolt
4-14.
farendgul,
[arundtquet,
uarundgut
ingó vagyon
(Lex. 1. 1122, Götze
fari

:c

eladta

ertzncyzette/

"ény, umb erlzney
bey :J 'il; b, was datui die ertzncyzette/
(tartozik)
orvosságért
körül~lül
3 font dénárral,
amint
tünteti az orvosságos
cédula 360.

[err,

pe

67).

(Sohm.vf'r.

kalpagíorgó:
diszitett
1. 742,

ain

kalpagforgó
Lex.

Ill.

quiden

feder

aranyból
197,

202);

Götze

mil
105.
HO,

soferr amennyiben:
so/err
er .dic sechshunderl
fiu ld en ..
erlanqt amennyiben
megszerzi
a Goo frt összeget
110; so uerre
olyannyira
Y. Ö.
fent dorhinder
rinnen
sz. a.; ferrer
(oerrer )
továbbá:
damil nit ferrer unkliostunq
utul seheden
davon erslen
nehogy

továbbá

költségek

és károk

származzanak

10i.
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fertigen

iktatni,

weingarten

bejegyezni
neymant

{v. Ö. Lex.

fertigen

Ill. 26~);

és ne szabadjon

und

man

senkit

sol

dem

sem beiktatni

a szőllő birtokába
269, HJ. j.
[ierjacti v. Ö. faeh sz. a.
fleisehakel
mészáros (Schm.iPr. 1. 798, Lex. Ill. 396).
jleissig, mit fleiss (vleizz) a. is m. buzgóan, esedezve, nagyon (Schm.Fr. 1. 7%); den icli ... und ich ... (mit) uleizz darumb gepetten
haben akit buzgón kértiink
erre 3; dureh
unser
fleissigen
pet
wil/en buzgó k érésünkre
54.
[od ern,

jadern,

vad ern,

telés, felszólítás

vodern,

(Schm-Fr.

vordrung

wenne (sie uns) ... maiíenl
felszól.itanak
minket 5.

.•

kővetelni,

felszólítani,
köveGötze 87);

1. 753, Lex. Ill. 464-4615,
ader

vodernt

ha

ők

megintenek

és

jrauenhaus
bordélyház
(Schm.-Fr.
802, Götze 89).
[reibriej,
[reubriei,
vreybrief
szaibadalornlevél
(Lex. Ill. &08: vrt-bríet].
[t eien, freyen
(teher-Irnentestteni,
(kötelem alól) felszabadítanb
CSchm.Er. 1. 814" Lex. rII. 514:vrlen,
Götze 90); item den weingarten
hat im der jud gefreyt
a zsidó felszabadította
a szöllöt 140; daz
sy daz ha us wel/en von denselben
32 guldein freyen hogy mentesít ik a házat a 32 {rt {teher) alól 177; und solleli geltbrief
freyen
és ezt az a dó slevelet :kiváltani
283.
[reitum, vreytum
szabad alom, szabadság
(Schm.-Fr.
1. 8'17, Lex. Ill.
52'4); wider unsem
ureijtum
szabadalmunk
ellenére 11.
[reiunq, freyung,
vteyung
szabadalmas
idő, hely, alkalom
(Lex. nl.
525, Götze 00),;' das ist paeder taell will gewesen,
das es in der
freyung
gesehen ist abba mindkét fél beleegyezett,
hogy a szabadalmas idő alatt (ors-zágos vásár
idején, amikor letiJtásokat
nem
volt szahad Ioganatosítaní]
történt 3ü9; und wir suilen aucli clieiner. freiung ... geniessen
ne vehessünk
igénybe szabadalmas
alkalmat 3,0, hasonlóan
31, 38.
'friederlich
(r. [riedelich ) békésen(-Lex.

Ill. 510).

frucht gyümölcsök,
évi' termés; unsem
mit der nachsten
[ruchi meg nem terhelt
'terrnésével
49; unsern
weingarten...
mit

jriichte,

ledigen weingarten ...
sző llönket a következő
der chuniiiqen
[ruchi

mitsampt
64; weingar/en
... mi/samb/
den [rűchieti
des jars 211;
die kűnitiqen.
frúch/e 'die geval/en
werden/
(öt szőllőnek)
követ-.
kező termése 1'28, hasonlóan
14Q.
[rutnen haszon
(Schm.iEr. 1. 819, Lex. Ill. 549).
[uedrunq,
fu.-drung
előmozdítás
(Schm.iFr. 1. 7.53, Lex. Hl. ,SII5-597,

Irum,

Götze92);
ségből és

duticli
treu und fuedrung
willen
(a város érdekeinek)
előmozdítására

sz. a.
[ueqeti a. is m.megfeleln~
das

allerpest

leginkább

gevall

megfelel

(v. Ö. Schm.iFr.
und

[ueq

ahol

(a város iránti) hű53. V. ö. t. berait

1. 69B, Götze

az .nekik

legjobban

91); wo

in

tetszik

és

200.

31*
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fuer,

[űr nemcsak
"előtt"
(pId. [ur uns cliomen ist előttünk
Hj., fur Sand
Michclstar
Szentmíhály
kapuja
előtt
hanern -túl, után is [Götze 92); fúr diesen
u-tán 3; stúnd es aber fúr den benan/en

a megnevezett
napon
túl 146.
[urbas, [úrbas, [urbaser,
[űrbazer
(= fiir
1. 2-86, Lex. Ill. '589, Götze 92).
[űrbot,

furbot

Götze

bíróság

panasz

fúrchómen,
92-93);
később

besser)

(Schm-Fr.

továbbá

40, 41; an [urbot,

nélkül

(Schm.sFr.

1. 74'5, Lex.

an ch/ag

Ill.

idezés

591,

és (per-

57.

fürkomen
a. is m. megjelenni,
Jeltünni,
megkerülni(Götze
ob icht [űrbuz úrchunde
und brie] [űrchbmcn
ha netalán
feltünnének
az oklevelek
9; wer ob der vorgenant
ver-

loren ge/tbrief
a .fentemlített
zálog,
liI 1. 6'00).

[urphannt

gab

idézés

heutiqeti tag a mai nap
tag .fennáHana
azonhan

92); an al/es fúr bot und an alle ch/ag minden

beli)

fuxein

elé való

megjelent
j.),

~oo, 2.

(fuchsen)

fuer chem und
elveszett
oklevél
különösen

geczaigt
wúrd hogyha
megkerülne
s azt felmutatná
(valaki)
16.

ingatlan

rókaprémes

(jel-)záloga

(Götze

(városi) adó .ISchrn-Fr.
tautologi.a
100.

(Schm.-Fr.

I. 434, Lex.

91).

I. 862, Lex.

I. 720);

alle

steuer

und

gab

gübig (pénzről
mondva)
forgalomba
levő, a forgalomban
adott (és elfogadott,
latinul:
datrvus,
v. Ö. gi,bich und gebich
sz. a.).
gang a. is m. ár, árfolyam
(Lex. 1. 734: ganc) ; sovil gelts als der gulden gang hat annyi (ezüst- )pénzt, amennyibe
számítják
(amennyiért adják)
a :forintot
312; hasonló
értelemben
használva
!Jenyig
(Lex. I. 858·: gengec):
sotnl münss
als dieselben
zeit der guldein
gengig ist annyi
ezüstpénzt,
amennyi
megfelel
a forint
árf'olyamának
303.
gar kész, teljes (Schm-Fr.
1. 929, Lex. 1. 738); damil und ich sj gar
hab entricht
hogy
richt nem egészen
garol/en,

grollen,

teljesen
kifizetve

gralleine

paternoster
sz. a.
gastgab idegenek
(városi,
qeb er v.

ö.

ge ver, gewer

geborlfen
(= geworfen)
t. geraichen
sz. a.

kif'izessern
4<J7.

koráll,
közsé.gi)

őket

kerállból
adója

400;

való,

niclit

gar

ausge-

v. ö. t. .]Jarlen

és

ll.

sz. a.
werfen

igének

alakja.

Jelentésére

nézve

v.

Ö.

(JCI'UI/{I, (fl'CZI'Ilf/cn,
!!etzel/gen
tanu, t,:musltV'ány
(Schm.-Fr.
II. 1092:
zeug, Lex. 1. 1005: geziuge, Götze 1Q7); adják a levelet zu einern
olfen urchunde
und waren yeczeugen
der sache -nyilváno s bizonyságul

és igaz

tanusitványul

7, 8, 9 stb.;

ehelyett

waren

geczeug

406, 50, 70, 72, 7&; der sache ist aucli geczeug der erber J. J. is az
ügy tanuja
13; des do die burqer daselbs geczeug sind
aminek

485

GLOSSARIUM
tanui,

az idevaló

szó is., pid.

polgárok;

synomimja

a qeczeuqnuss,

gedennkzede/
emlékeztető
geeriben,
gu ben örökösök

cédula
(v. Ő. Götze 49: denkzettcl).
,('Schm.-Fr.
1. 137: erb, Lex. 1. 777).

ge/allen, gevallen 1. tetszenit wo in das allerpest
az nekik, legjobban
tetszik s legalkalmasahh
teremni,
Fr.

qetz eusjuus s

32, 35, 41, 67.

,(osztályrészül)'

1. 7'03, Götze

97);

jutni

[mindkét

gevall und lueg ahol
20; II. járulni,
meg-

értelmezésre

daoon isi dei' stat

ain

gelt

v. Ö. Schm.qejall n abból

pénz jutott
a városnak
411; und was sy das ha us teurer geben,
des so/ geJ/allen de.m M. H. és amennyivel
drágábban
adják
a
házat, e többlet
jusson M. H.-nak
173-174.
V. Ö. t. [rűchte
és
weis et sz. a.
gBlarn a. is m. eljárni, cselekni, tenni (Lex. 1. 957: gevarn},
darnacli
mag er damit gefarn
ezután tehet vele 322.
ge,fatter koma
(Sohm.cFr.
1. 850. Götze 97).
gegenbrieJf,
keqenbrie] rezervális,
tér ítvény
(Lex. 1. 779).
gehaben bírni
(a. rn. haben:
Lex. 1. 783), v. Ö. t. tod 'sz. a.
gehe/len beleegyezni
(Schm.-Fr.
1. 1'081, Lex. 1. 788, Götze 98); als im
daz dy frau ... hat dez geho/n und ge/obt amint ehhe az asszony
beleegyezett
és ezt neki megígérte
3Q 1.
.
gelait (r. ge/cit) k íséret, fedezet
(Schm.T'r.
1. 1527-1530,
Lex. 1. &09,
Götze 100); inqelait
geprac~t
(fegyveres)
:kíséretben
elhozta
385.
ge/dbrie{,
qeltprie]
pénzkövetelésről
szóló oklevél, adóslevél
(Lex. 1.
826); az összetétel
első szava
nem ge/d = pénz, hanem
gelt =
tartozás,
adósság,
fizetés {Schru-Fr. 1. 905, Lex. I. 825).
gelosen kiváltani
(Lex. 1. 82.3, Götze 100); ab der S ....
das haus mag
in der zeit gelosen 'ha (a tulajdonos]
kiváltani
akarja
a házat a
határidőn
beűűl 18'0, ,54. j.; 20 guldein 'in gold, darwmb er sy von
den juden ge/ast hat 20 aranyforint,
mely összeggel
törlesztette
zsidötartozásukat
217, 31. j.; gelosen
helyett
erlosen-nel
is: hal
die brief var dem gruntpuch
gezaigt
und von deJm juden erlbst
Ielrrrutatta
az okleveleket
a telekkönyvi
hatóság
előtt
és kiváltorta azokat a zsidótói
269, 19. j.
gellen m~fizetnlÍ,
visszafizetni,
törleszteni
(Schm.-Fr.
1. 90( Lex. 1.
827); wir oerqebeii ... daz wir ... gelten sullen valljuk, hogy tartozun:k megfizetni
6, 12, 14 stb., igy az 1410. év elött kelt adóslevelekben,
azután:
das wir ... scluildiq
bleiben und gelten sullen
hogy adósok
vagyunk
és megfizetni
tartozunk
51, 54 'stb.
geller hitelező,
de adós is (Sohm.-Fr.
J. 905, Lex. 1. 826: geltaere) :
sl'lf>ff"sc'II,,/
u tu!
ff,·I/,·,.
11I1I1,,1"M'ill: 1',1,.'10"'1""hill"I"',,11
1I",h Ol, ülli
v. il. 1. NI·II/lff'· •• ·/',,/
" .. ,1.
ycllsclluld
nemesuk pénzbell tu rt "",\'s, du k övetelés b (,Lt>x. 1. 11:.111);
dy hab und qeltscbuld
dy man H. v. D. bei uns schuldiq
isI
H. "v. D. vagyorra
és itteni
juden ze pltant dy qeltschult

követelése
55; dolur seczt er im den
ezért zálogba adja a zsidónak
a köve-

teíést

sz. a.

174; v.

Ö.

t. geratell
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gemain

(r. gemaine)

község,

polgárk özösség,

Fr. 1. 1613, Lex. I. 841);
(pozsony
város) közönségc,
gen,

városközönség

.(Schm.-

die gancze
gemain
arm und reych
szegények
és gazdagok
19, W, 21 sth.

ken felé, -ba, -be, -ban,
-ben
ainem juden gen der Newenstat

(Schm.-Fr.
egyzsid6nak

I. 917, Götze
Bécsújhelyerr

1>01);
320;

gen Rab ader ken Gran Győr v'agy Esztergom
felé 384.
gena den (kedvcsnek,
kegyesnek
Ienni] Igének muItidős
igeneve
(az ige mult ideje: ,genadde,
genatc Lex. 1. 851), értelme
:tehát:
kedvessé,
kegyessé
lett, vagyis: 'kedves, kegyes;
unserm
lieben
genaten
H. purgermaister
a mi kedvelt
és kedves
(Ihivünknek),
H. polgármesternek
10.
géntleichen
teljesen
(Lex. 1. 737: ganzllche].
genat

genugen
megelégedés,
megelégedni
(Lex. 1. 864-865);
doch hat der
[u d an dem ph and nit ain gancz genugen
de a zsidó nem elégszik meg telj csen a záloggaJ 252-253.
genúg tún kielégíteni
.(Lex. 1. 863: genücge};
der sol dem ... jiulen
genúg tún /Jon aller hab ez clégítse ki a zsidót rninden
vagyoná.ból 61.
gepeu, gepeud építkezés
(Lex. I. 762: gebű, de nem I. 766: gebouwede}:
Z1I dem
gepeud
Sand Mertcíns
kirichen
és ZlI Sand Mertein
ZH
dcm qepeu Szent-M •.\.rton székesegyházának
épltkezésére
177, 45. j.
és 350. A második
helyen
idézi-tt
vég,rendcJetiszöveghez
k őz őlt
levélben
kezós

przu-nnk

hívják

vezetője,

mint

350, 2. j.
gepunden,
gepuntcn

sein

a templomi

kirichmaistcr
k tclrzve

építkezést,
odcr

lenni

ő

(v.

amelyet

puurnaister
Ö.

Lex.

az épít-

hajt

I. 278:

v{'gre
bindcn ]:

dem sollen wir a/lcz dcz qepunden
sein annak
ugyanígy
legyü'nk
k ötelczve
7, 13, 15 stb,
geraichena.
m. reichcn
nyujtani
(Lex. I. 875);
ich pin schuldiq
ZlI
geben in dcs Lebls lumtid alle steuer und gab, die auf mich wcrden qeborffeti
und ,(zu) qer aiclum was sich gcpurdt
tartowm
Lcblnek
adni mdnden adót, amelyet
rám k ivetnck s neki átnyujtani amint az illik 100-101.
geraten a. is m. nélkülözni
(Lex. I. 875, Göize W2); und dy just et»
nit lenger ir er geltscJlIlld
nák nélkülözni
továbbra
gerecht

a. is m. kötelem,

Lex.

I. 8.74);

ayd

V. V. esküjével

IlU

ward

wolten

geraten

p ónzk ővctelésüket

tartozás

(vétek)

derselb

V. V. der

felszabadult

a

és a zsidók nem
(azn z pénzüket)

nélkül
iudin

tartozás

(Sclun.-Fr.
qcrecb!
alól

Il.

mit
a

akar173.
:10')

seiIlem

zsidónővel

szemben
M,.
gerechtichait
jog •. jogosítvány
(Schm-Fr.
Il. 31, Lex. 1. 875" Gölzc
W2); mit allen atuler n qcrcchticboiten
minden
egyéb joggal 17(});
dez grunts
gerechtichait
a telek
rőkbérc;
alanyi
jog értelmében: all mein spruch
und yerecbtigkilait
mindeu
igényemct
és.
jogomat
IH!.
ő
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qerel

ék alakú
telekdarab
(Schm.-Pr.
1.930-931:
geren, Lex. 1. 878:
gerel, Götze 102: ger); gere! weingarten
ékalakú
darahja
a szől lő-

nek 194, 98. j.
flerunnen
v. Ö. darhinder
rinnen
sz. a.
gesaczt a setzen ige multidös
igeneve, a. is m. zálogba adott, (saczung
a zálogbaadás.
saczpuch
a telekkönyvnek
az a kötete,
amelybe
a zálogbaadásokat
jegyezték
fel, v. Ö. Grundbuchiúhrunq
i. m.
passim) , a legtöbb helyen a plwnd szóval: zu plzante gesaczt
17,
23, 26 stb., zu rechtem
ph/and gesaczt 6,6 stb., de phand szó nélkül is: da/ür setz ich ... unseren toeinqartett
ezért zálogba adom
szöll önket 4ö, hab wir in gesaczt 49, 73. Az 1443.év
előlt kelt
telekkönyvi
regestákban
a zálogbaadást
steet ze phande
f'orrnula
~ jelöli meg, v. Ö. 1. steen sz. a.
gesampter
hant, mit, e~yetemleges€n,
k özősen (Lex. 1. 894: gesament
és 1. 1172: hant),
v. Ö. 1. unverschaidenleichen
sz, a.
geschefft
1. végrendelet,
II. paranes,
rendelkezés
(Schm.-Fr.
II. 381,
Lex.

1.897,

Götze

103);

das gcschefft

delet és utolsó
akaratnyilvánítás
az urak rendeletére
3S5.
yeschuch
v. Ö. gesueh sz. a.
yesein lenni(=
sein: Lex. 1. 914:
se/ben
ne

legyenek

tayc
yespann
ll.
yesperr

J....
niclit

[űrbas

eliain

kárára

nevezett

qesein

nem

leezter

wille

a végren-

der

herren

geschefft

noch

gcsín,

sclwd

volt

und

89;

Götze

104);

nyllllllerlller

J.-nek
lehetséges

ispán, tiszttartó
(v. ö. a különös
&71-'(72).
fibula, násf'a (Lex. 1. 922, Gö!ze

9;

schullen

gesein

es mocht
ugyanazon

dem-

soha

an

több"

demselbcn

a napon

szómagyarázatot:

50.

Schm.-Fr.

W5).

!lesuch,
yesúch,
qesuccli,
qesueche,
ysuch,
qeschucli,
haszon,
kamat,
uzsora,
a mi emlékeinkben
kivétel

scbucb,
nélkül

sucli
zsidó

hitelezötöl
pénzkövetelése
után
kikötött
(heti)
kamat
(v. Ö. a
szóra Schm.-Fr.
II. 216, Lex. 1. 937, Götze 105), a glossákban
rendszerint
Emmának

usura
szóval
fordítva
(A középkori
pénzüzletek

ker esztény

vhitelezök

is

számítotlak

(Schm.-Fr.
u. o.).
Lederer
i. m. 69) az az állítása, hogy
fel

"gesuch"-na'k

nevezett

kamatot,
tévedésen,
illetve a források
dilettantisztikus
és helytelen értelmezésén
alapszik.
ijcsunstret
testvér,
testvérek
(Schm.-Fr.
ll. (}51, Lex. 1. 941).
gever, geverde,
ge ber :(r. yevare, yevaerde
v. Ö. Lex. 1. 9,5!}) fondorlat, csalás',
lat nélkül

rossz szándék,
veszély; an alles
13, 14, IS sbh.; an qeber 2K

gever

minden

fondor-

qeurolt, gwalt a. is m. felhatalmazás
(Schm-Fr, II. 908: walten, Lex.
1. 972); so haben sy gwalt das haus an alle irrung zu uerchauficn
akkor f'elhatalmazzuk
őket, hogy mínden perlekedés
nélkül eladhassák
a házat 217, 31. j. V. Ö. 1. antal/en
SiL. a.
uewa/tbrief

meghatalmazá

levél,

írásos

meghatalmazás

(Lex.

I. 973).

OKLEVl';LTAR
gewaltige
JlUn/ közhatalom,
politikai
hatalom,
amint
ez k itetszik
az
alswohin
szónál
idézett oklevélhelyböl,
lásd esz.
a.
gewaltig
machen
felhatalmazni,
valakinek
hatalmába
adni
(Lex. 1.
973: gewaltec}; der sol sew der egcnan/en
weingar/en
... ge wal/ig macilen
in und iren
haben
(a dévényi
biró)
szabad

és

gewandelt
gewer,

tehermentes

985)

birtoklására

v. Ö. wandein

sokféle

jelentése

idevág.

erben [urbaz
felhatalmazza

freileich
und ledigleich
zu
őket
a nevezett
szőllők
46.

sz. a.
közül

1. kezes,

(Schm.-Fr.

védelmező

II. 971-977,

(Schm.-Fr.

Lex.

1. 983-

II. 975; Lex.

1. 9831:

ir recht gewern
und schermb
igaz kezesuk
és védelmezöjük
3:l,
48; II. birtokjog,
dologi jog, birtoklás
(Schm.-Fr.
II. 971, Lex. 1.
984); es sehol aucli furbas der vorgenant
mays/er
H ....
das VOrgena nt hous ... in núcz unu in gewer inhalden
nevezett
H. mester ezentúl
használja
és tulajdonban
.hírja is a nevezett
háza t
33;
Ill.
jogosított
személy,
rangsorban
kielégítésre
jogosult
(Schm .-Fr, II. nB); erster gewer a kíelégüésre
elsőnek
jcgo su.t
[hitelező]

234,

&7. j.,

321;

IV.

mint

érdekes

helyi

használat,

a

pozsonyi
telekkönyv
hirtoklapja;
als dann die gwer beder uieingar/en ...
daher zaigen amint
ezt \1. i. a zálogbavetést]
muta tják a két szöllö biroklapjai
191. V. Ö. ZSauStif/.
Germ. Abt. XL.
2á-W.
geweren
a. is m. weren kifizetni
1. 977: gewaeren,
nem Götze
guetern.
gen

..

sol

gewern

amennyiben
legnehezebben

bezalt

(Schm.-Fr.
II. 976:
107); ist der ander,

weruen,

ö a második,

akit

als o verrer

soliche

kielégítsenek

ezek a javak még (ezt)
fordítható
helyeknek.

megfizetik

weren, nem Lex.
der von solichen
ire gueter

ezekből

mo-

ajavakból.

322. Ez egyike

a

gewinnen
a. is m. megszerezni
(Schm.-Fr.
Il. 930, Lex. 1. 991); d«:
wir ... chain anspruch
noch vordrung
nicht haben noch gcwillnen sűlleti hogy sem rnost, sem a jövőben sem szerezhessünk
jogigényt vagy követelést
3.
gewissen

(mínt

wissen, Lex,
az nyilvánvaló

melléknév)

ismeretes

1. 994); als das wol
és ismeretes
76.

(Schm.-Fr.
kund

und

II.
gewissen

10~-1Ü'36:
ist

amint

!Jibich und gebich, gib und geb (újkori alakja: gang und gabe), általában
és eLfogadottan
közkézen
forgó
(azaz:
pénz,
érme, v. ö.
Schm.-Fr.
L 81>8,Lex. L W09: gibe és I. 7211: gaebe); phenninq
die zu der zei/ gib ich und qebich ze Prespurch
sint dénárok,
amelyek
ez idő szerím
közkézen
forognak
Pozsonyban,
latinul:
denarii
dativi
in Posonio
7, 12., 16 stb.; 6 'fl auri ader
souil
phennig
als zu den zeiten
gib und geb ist 6 aranyforint
vagy
annyi
dénár,
amennyiért
ez idő szerint
általában
adják
150.
Későbbi
k lf'ejezésváltozaía
ira v. Ö. gong sz. a.
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giesfas

öntözö

edény,

amellyel

a mosdóba

öntik

Götze Wi).
g/uben, g/ub megfogadni
(= ge/o ben).
gnolig (= genotig)
sürgős, halaszthatatlan
Lex.

J. 861: genoetecj;

ügye miatt
gots/eiehnamstag
Fr. I. 959,

(Schm.-Fr.

gnotiger

VOll

00.
'(a jelenkorban
Lex. I. l()&G).

a vizel

seiner

J.

sacli

Ir onleichnamstag)
úrnapja
Gotzleiciuuimb
pruederschajt

gralleine
v. ö. garol/en
sz. a.
(r. graben)
a pozsonyi
belváros!

sok közötti
k ór.házutcai

árok;
ház

17í3:

övezö

101~,

noetíg,

elhalaszthatatlan

zsonyi)
urteste-céh,
fraternitas
Corporis
Christi
hosszúutcai
kápolnája
a gotz/eichnumscapel/.
gral/en,
yreben

(Lex.!.

130,

várostal

(Schm.a (poamelynek

és a külváro-

luuis auf
Spitalticursitlel
ausser dem yreben
az árkon túl :.! 17, hasonlóan
haus
auf tlcm

Tunaw
Newside/
aussetluilb
des yrebens
21'8; Iuius in der Neu/lstat auf dem grebena·z
árok partján
álló újvárosí
ház 250.
grós/eich
erősen,
nagyon,
szerfelett
(Lex. I. 1O\l6, Götze 112). V. Ü.
anphindeti

sz. a.

grosse, grou
garas
(denarius
Lex. 1. 1094, Götze 112).
grossgraff
(grosser
graff)
gruntdinst
telek őrők.bére
XXJX~. 56--57).
gruntpuch

eredetileg

nyilvántartó
másik

kötet

a

kötete,

gross us,

korrnáuyzó
(v. ö. Lex.
pozsonyi
v.

Ö.

396-9()());
gu/dein
(dukát) .
gül, nach qűt összefügg
Fr.

1.

9tH),

uuenkolteti

("saczpuch"),

de

a

az

sz.

telekkönyvi

a.,

örökjáradékokat
1439. év

hatóság

is:

után

a

als

sy

yruntpuclz
amint ezt vallotta
a telekelőtt 252.
főnév:
(magyar
arany-jforint,
forint
aranyos,
aranyból
való (Schm.sFr. 1.

dukaten,

gu/dein

a gut szó vergüten

jelentése:

1. 1014-1015,

(Hunyadi
János)
82, nádor
103.
I. 1103 és ZSuvőtift.
Germ.· Aht.

telekkönyvnek

t.

das bechant
hat vor dem
könyvvezető
(városjegyző)
gulden,
gu/dein,
guldin
mint
általában,
mint melléknév:

v. ö. Schm.-Fr.

megtérítés,

tukalen

velencei

ősszetételével
ellenszolgáltatás

arany

(v. Ö. Schm.gyanánt;

darau] teg/eicher
gesuch ouiqet allew wocllen drci phenning
nach
gűt awf ein yg/eicJz pliund amelyre ellenszol.gáltatásul
heti három
dénár
haben

kamat

jár

a. is nl. tartani,

113); daz wír
(és) állandóan

fontonként
megtartani

4ű.
(Sohm.-Fr.

1030, Lex.

daz treul eichcti siet haben sűllen.
megtartsuk
5, u. o. al/ez daz

1. 1133, Götze

hogy rni azt híven
st ét ze haben;
-

sicli haben élni valamivel,
rendelkezni
valami felett (Lex. u. o.);
dannoctit
scliúlleti
sicli die purger
hitunider
zu irem
rechten
haben
ezenfelül
pedig
a polgárok
éljenek
jogukkal
5. V. Ö. t.
ral haben sz. a.
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luifftel

:fibula,

hagkenpuxen
ha/be {élpint,
ha/be

kapocs

v.

(Schrrr-Fr.

[ruclii,

ha/ber

1. 1063, Lex.

wein

(szőllö)

évi

termésének

nocheinander
ze be/za/en
ha/ben
wein, ze
ha/ben [ruclüen
des weingar/en
a szöllönek
vételárátaz

1. 1204, Götze

118).

sz. a.

puxen
délmeszely.
Ö.

évi, termés,

173, 26. j. V. ö. Magy.

felével

lelörleszteni

Gazdasági.

Szemle

a fele;

belza/en
.horban

121, 9. j.,
VIlI.

alle

jnr

alle jar mi/
megállapított
hasonlóan

(1901)

3'lí.

ze, rögtön,

hant,

nyomban,
hirtelen
.(Schm.-Fr.
1. 1121, Lex. Ill. 1041:
chom ze hant her hirtelen
(vagy: váratlanul)
jött ide 11.
a. m. kr ámer, szatócs
('V. ö. Lex. 1. 11 i8, kérdőjelesen
:

zehant);

hantsneijder

hantsnyder] ; mint tulajdonnév
(vagy foglalkozás-jelölés?)
26.
happtueeh
.fejkendő,
keszkenő
(v. Ö. Schm.-Fr.
1. 1143: hauplentuech
szóhoz
feljegyzett
tájszólásos
alakot).
hasika
öltönydarab.
hauptgut,
Iiaubqut
summa
capitalis.
Jöösszeg,
vagyis tőke szemhon
járulékaival
(Lex .. 1. 1349: houbet-guot);
hauptqiiet und gesuech
tőke

és kamat

7

és még

igen

gyakran.

hausf orour, hausvrow,
hausjrtui felleség(Lex.
1. 1407).
helblinch, helbling féldénár
(Schnr-Fr. 1. 1088, Lex. I. 1228, Götze 119).
hétuuiel (r. handel)
a. is m. peres ügy, per (Schm.-Fr.
1. 1125, Lex.
I. 1165, Götze
115·); umb
ali zusprűcii
und hennde/
mindcn
igénylésben
és peres ügyben 60.
hervaren
hadsereggel
menetelni
(Lex .. 1. 1269: herver ten, Götze 120:
henfarn);
do unser herre ... hinab het oarte amikor
lefelé
(dél
.felé?) vonult
urunk
a seregével
ll.
hcrtuider, hi tuniricr ellenben,
ismét, pedig (Lex. 1. 126!} és Ill. !l2;,:
wirler,

Götze

121);

da:

sprccheti
hicten
szemben
igénvelhettck
:C

die

amit
a
4, v.

cyclIan/en

pur!}er

herurider

nevezett
polgárok
Ö. t. lioben
sz. a.

hint:

ellenben

lITIS

'velünk

hicten feltételes
módja
haben
igének
(Lex. J. 1132).
hincz, hint:
ellen. szemben
-h o z, -hez, tulajdonképen
hin zc összevonása
(Schm.-Fr.
I. Illi,
Lex. I. 1,301, Götze 123); »o n ainem
hittt z zum urulern egyiktől
a másrk'hoz
46.
hitulnn el, Félre (Sohm.T'r.
J. 512: dan hin, Lex. 1. 1291, Götze 122):
hindan
se/zcn
scponcrc,
lélr etcuni
(Schm.-Fr.
u. o., Lex. 1.1. o.}:
sein quett nicli ez hindon
uesacz/
összes vagyonát
abból el n e m
vonván
senirnit
370.
hindcrqatujk t: compromissum,
Fr. 1. 922 és 113{l, Lex.

J.

egyesség, peregyesség.
kiegyezés
1W4j; hinder!}any
tun, hinder

den) geen valakit
egyesség
kötésére,
haben
aiuen rcd/eichen
hintienjanqkli
ségesen egyesség
kölésére
kértek fel
gen

sein

tekintetes

hinder

den

urakat

4.

erbcrn

herren

(Schm.(jeman-

döntés
hozatalára
íelkérni :
hinder
lIns ge/an tisztesminket
600; daz wir gegunhogy

döntésre

kértük

fel

a
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hinnach
azután,
utánna
(Lex.!.
sand Miche/s/ay
nachs/komund

1291, Götze 122); zu bezalen
an gesuch UT/d vier wochen

auf
hin-

nach an gever megfizetendő
kamat
nélkül
a legközelebbi
szent
Mihály
napjánés
utánna
négy hétig veszély nélkül 235.
hinnea.
is rn, rrrostant ól kezdve
(Lex. 1. 1300: hinnen) ; eztnischen
hinne und den phingsten
a mostantól
kezdve
pünkösdig
eltelő
időben 431.
hitunider

v.

és hcrusider

Ö. haben

sz. a.

hirssel szarvaska , kis szarvas
(a tőszóra hir(3, hirz szarvas' v. Ő. Sohm.Fr. 1. llö6és
Lex. 1. 1306, a kicsinyített
alak máshol
nem ford:ul elő);
lioimarschalch
sz. a ..•.
hold,

ain

gu/den

hirsse/

(fejedelmi)

aranyból

udvarmester,

készült
v.

Ő.

szarvaska
t.

3,56.

/ann/marscha/ich

hol de a. is m. szolga, jobbágy,
úrbéres (Schrn-Fr.
1. 1090, Lex,
uns, uns.er erbcn, "nser
ho/den und unser gút darumb
au'! cze haben nrink ct, őr ök öseinket, jobbágyainkat
és vagyonunkat
1. 1325);

azért
not/en
iclit, ich,

feltartóztatni

432;

jobbágyainkat
itt valami,

unser

ho/den

javaikkal

együtt

netalán,

nem,

ne

mitsampt

Irn

(fizetésre)

(Schm.-Fr.

gúlern

szor ítani

1. 300, Lex.

zu
434.

1. 14 Hl.

Götze 12í); und was in ... icht abging amennyiben
nekik valami
netalán
hiányoznék
IS; das wir ...
icht brief gewunnen
ha mi
netalán leveleket
szereznénk 42; ob sy itt mit [alssen ge/t umbgen
vajjon nem használnaik-c
.harnis pénzt 381, 2. j.
ujleich , yg/eich,

iglich,

ieql eich,

ieqlich,

yeglich,

iczleich,

yecz/eich

miu degyik ,(Lex.!.
14/2: iclich, 1414: iegelich és 1419: iglich).
im a. is m. neki (ihm); in a. is m. nekik
(ihnen).
in detn iar évközben:
daz wir die vorgcnantcn
juden in dem iar ir s.
ge/ez wertcn ha évközben
megfize!nők
a zsidók
pénzét
5.
in dhuin

wey

(= keiueswegs]

semmiképen

(Schm.-Fr.

If. 8i5:

in kai-

nem weg).
indert,
yndert
valahol,
egyáltalán
(Schm.-Fr.
1. 9: iendert,
Lex. 1.
1415·: einer) ; das wir den juden
$0 vi/ sullen
gelten nahet sam
wir ynr/ert haben hogya
zsidóknak
majdnem
annyit
kell fize!n űuk , m int auieuny iuk cgyáltalán
van 12.
ituieliqen
{dorinnelisic n) und /aisten
(Sahm.-Fr.
1. 95: innen Jigen és
1. 1523-1.'~24: Ia isten, Lex. 1. 1436: iJueger és I. 1870: Ieistcn] sajátságos k őtelcrnnek
megfelelő
cselekvést
és magatartást
fejez ki.
Ezt

a kötelmet

az

itt

k özölt

oklevelek

inne/igens

und

loistens

recht (5, 7), vagy csak laistungs
recht (45) szavakkal
fejezik ki;
anémet
jogforrások
pedig az ein/ager
szót használják.
A cselekvés abban áll, hogy az adós, esetleg többedmagával,
adóstársa iva l
($0 sullen
wir in leijsten mit urisern eiijenen /eyben 37) vagy szolgáival (so súl/en wir leijsteri mit ezwen erbern chnechten
und mit
vicr pher+en 27), vagy másodmagával
és szolgákkaJ
(unser ZWCCl".
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sol ygleicher mit
helyett szolgákat

zwein erbern
küldvén (so

k nectiten einlaisten
súl/en wIr in dez

45), vagy maga
nésten taqs dar-

nach zwen erber elmecht mit vier pherten ... senden 5, hasonlóan
einen erberen chnecht
mit aym phért 7). az oklevélben
megjelölt
vendégfogadóban
(gen Prespurcli
in ein erber gasthaus
5) száll
meg s ott önkéntes fogságban él (inne/igen)
és költekezik (Laisteti)
addig, amig ki nem elégítette a hitelezöt.
innhaben
hírlalni,
hatalomban,
birtokban
tartani
(Götze 128); so sol
er dazselb gelt innhaben
zwai ganeze
jar, akkor két egész évig
legyen birtokában
ez a pénz 166, 9. j.
insigel, insigil pecsét I(<schm.-Fr. Il. 242, Lex. 1. 1443).
irrsaJ a. is m, akadá'ly, zavar (Schm-Fr. 1. 132, Lex. II. 1452, Götzc
128); an allen irrsal und an alle tuiderred
minden
akadály és
ellentmondás
nélkül 53.
irrung a. is m. zavar,
trag sz. a.
is, iz (r. es) az.
iss (r. ist) van.
iti v. Ö. icht sz. a.

perrekedés

(Lex. 1. 14.5,2, Götze

jartag
anniversar ium, az évnek
egy napja,
lelkeüdvéért
alapítványos
istentiszteletet
az alapitvány
Is (v. ö. Schrn.vFr. 1. 1210,
jerlich . .. 1 fl auri zu ainem jartag zu
gálni évriap-alapítványnak
303, 1. j.; tzu
két alapítványnak
1212, 1. j.

128); v. Ö. ain-

amelyen eLhúnytaknak
tartottak,
azután
maga
Lex. 1. 1475, Gőtze 129\;
dien évi 1 forintot szoltzweien
jartagen
(u. a.)

jedermenigklich
míndenk i, v. Ö. menichleich
sz. a.
ieppl (r. joppe)
kabátka
{Schrn.T'r.
1. 1208).
jud szó összetételel.
judeti-brie]
(-priel)
oklevél,
amelyben
zsidó fél
szerepel, Igy rnínt hitelező; ain geltprieff...
derselbig
[udenprieff
76; mindkét fél zsidó: Prenttl jud und
juden. .. nach
lautt
ains [udenbriel
briejen hártya zsidóoklevelek
számára

bleibt schuldig
dem Gerslel
336; parqameti
zu juden387; -freithoff
zsidótemető,

385, 1. j.; -qas, -gassen zsidóutca
107, 325-344;
-gelt.zsidópénz,
zsidóktól
származó
városi
bevételek
385; -Iuius,
-heuser
zsidóutca
közelében

házai 343; -hol (der juden
fekvő Jegrégibb zsidőtelep:

a

ho!) a pozsonyi Halászkapu
-pucli zsidókönyv;
-reqister

a telekkönyv
lények
-schul,
oskola

zsidőregistruma ; -richtet zsidóbiró, zsidók és 'ker,eszközötti
jogvitákban
eljáró
keresztény
esküdt
polgár;
-schull
(der juden
synagoga
325, 1. j.] zsidó imaház
és
{Lex, L 1486); jude(n)sckait
zsidóság, zsidó vallás (Schm.-

Fr. L 1202, Lex. L 1486); hat pekent
pei seiner judesekait
vallotta zsidó 'hitére 76; -uieinqab
zsidók boradója
407; továbbá: mit
[udischen
noch kristen
rechten
sem zsidó, sem keresztény
joog
szerint 101; utiter den juden, bey den [udeti zsidók között, zsidóknak (eladní vagy elzálogositani
vagyontárgyakat
stb.l.
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jungerman

legény,

nőtlen

fdatalember

(Lex.

1. 1488: june-man);

ich

ich Hans ir sún ezu der cz eit jungerl1llln
és ón Hans az ö fia, ezidöszerint
legény-

Agnes ... witib ... und
én Agnes özvegyasszony
ember 17, 23.

kamer,
kamer puch v. ö. clianier sz. a.
kaufrecht
a. is m. városi illeték polgárházak
adásvétele
alkalmával
(nem Lex. 1. !tH)7: k oufrécht, nem Götze 132, - ezt az intézményt
IH~1lIl egészen
szahatosan
adja elő Ortvay. POZ!>OO1y
város tört. II.
2. 154-155,
dc sok példával}.

=

keqenbric]
(v. ö. Götze l:hl: kegen
geg,en), v. ö. gegenbrief
sz. a.
ken = gen, Y. Ö. ott.
kerner
(r. korner ) a. is m. olvasó szemei (Grimm V. 1818); pattcrnoster,
dlj ha/ zuraehundert
und...
silbreine kerner
ubergoldt
olvasó, amelynek
(több mint) 200 aranyozott
ezüst szeme van 421.
knecbt nemcsak szolga, hanem alkalmazott
általában,
nem önálló felnött férfi (Schm.-Fr. 1. 1345-1347, Lex. 1. 1644-1645, Götze 137).
koph, choph ivóedény. nagyobb serleg, kupa (Sehm.-Fr.
1. 12i-!, Lex.
1. 1676, Götze 140).
koppfel
kisebb serleg, pohár (Lex. 1. 1676: köpfelin).
kotemer
quatuor tempora,
a négy kántorböjt
(Schm.-Fr.

1. 1311, Lex.

1. 1(90).
kotsehywagen
(könnyű]
k ocsi (Schm.-Fr.
1. 9(i(): gutschen},
kreutzer
krajcár
(Sehm.-Fr.
1. 1390, Lex. 1. 1740).
kulrel r= kuterel?)
k.isebb ágytakaró
(Lex. 1. 1766: kulterlln).
loid

hordó,

tonna

(Schm.-Fr.

V. ö. maischsz.
a.
láshát
(r. lűssheit ) lustaság,

1. 15,29: laitfaB,
hanyagság,

Lex.

fáradtság

1. 1876: leitmz).

(Schm.-Fr.

1. 15ű4:

laB,Lex.
1. 1844: lazheit,
Götze 147: lallheit);
dy 27 gulden so
ich ... bez alt hab, die sind im judenpuch
nicht austhen unserer
láshát hal ben azt a 27 forintot, amelyet kifizettem,
nem
a zsidókönyvben
a mi hanyagságunk
miatt 36!.
laisten, leysten, laistung, leystung
Y.
inneligen
sz. a.

törölték

ö,

langlecht

hosszúkás

laiuümarscholicti
tás akkori

(Schm-Fr,

országos
feje (v.

österr.

Heichsgeschichte

hasonló

méltósá.gok.

Ö.

1. 1428: lecht).

udvarmester
57, az alsó-ausztriai
közigazgaLuschin von Ebenqreuth,
Grundriss
der
1899. lll);

liol murschnlch,

erbmarscholk,

lediq, ledichlich,
lediqleich szabad, szabadon,
tehermentes(en]
(Schm.Fr. 1438, Lex. 1. 1&53), leggyakrabban
a [rei szóval együtt használva:

lediqleicli

und

[reileicli

46, 49, 65, 72 stb., ledig

66 stb. A telkek tehermentességének
ily módon
lésénél
a [rei szó rendszerint
az örökjáradékoktóI
v. ö. qruntdinst

sz. a.) való

vonatkoztaoható

a megváltható

mentességet

fejezi

(törleszthető)

und

frey

történt megjelő(örökbérektől,

ki. Igyaledig
terhektől

való

szó
men-
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tesség

kifejezésére.

V. ö. még:

also

wall

der

egenant

G....

mit

dem rechten ledig sein ward en G. tehát a kötelem
alól per útján
felszabadulni
kívánt
55, hason'lóan
81.
ledigen .felszabadítani,
kiváltani,
te:hermentesíteni
(Sohm.iFr.
1. 1439.
Lex. 1. 1853, Götze 148); der brief ist geledigt wurden kiváltották
a
levelet 195; das er sich aus den juden yeledigt hat hogy törlesztette a zsidókkal
szembeh
fennállott
tartozásait
407.
leilacli ágylepedő
(Schm.-Fr.
1. 1417: lachen, Lex. 1. 1928: linlachcn,
leyt

Götze 149).
Ilegen igének

alakja'

(Schm.-Fr.

1. 14&0, Götze

149):

wein der da leyt bei dem li. St. húsz akós hordó
szik H. St. pincéjében
144.
leunbat
(r. leinwat)
vászon .(Schm.-Fr.
1. 1479, Götze
liclitmess február 2-ika, gyertyaszentelő
Boldogasszony
Fr. 1. 1431).
liechtschutzen
a. is m. nagyobb
külföldi
és a XVI. század elején
(Schm-Fr.

ein

bor.

drcilins]

amely

149).
ünnepe

lek-

(Schm.-

ezüstpénz
a XV. század "('gén
II. 493 és Lex. l. 1909 csak

zsoldos katonák
nevének
ismerik).
Azt azonban,
hogy pénzérmének is volt neve, azonkívül,
hogy az 1518. évi tolvaj,
aki egy
f iók os szekrénykéhől
(schublérl ) más pénzérmékkel
és ezüsttár-

•••

gyakkal
együtt lopott "etlich
liechtschut zen", amelyek
tehát zsoldosok nem lehettek
(375), bizonyítják
a kamaraszámadások
k iilönbözö
tételei, így a kamarás
1513 június
16-án (pfincztag
nach
Vili) bevételez:
qeuiinn an 4.(1 fl liechischűt zen 80 kr eut z er, tliu et
ill

post

gelt 1 1J: 2 {3 20 O (K/67-G3).
Pangrac.ii)
pedig:
98 fl und

1514 május
14-én (dominica
3 liechtschutzen
thuct in gelt

122 1J: 6 {3 12 O (K/67~1).
'.fár 1493 november
l ű-án (sabba to
vor' Elizabeth)
24 bécsi fillé.rrel váltották
a liechtschütz-t
(40 liec htschützen
facit 4 1J: oK/52-35),
s ez a váltást arány
válto zatla n
maradt

1514. évig.

losen, ló sen, lesen a. is m. k iváltani,
beváltani
(Lex. l. 1958-195\1):
hab icti versetzi
zwaj koppfeln ... die sol er lesen elzálogositottam két serleget,
azoka!
losutuj,
lossutuj
l. (zálog-Iváltás.

ő

váltsa ki 363.
k iváltás,
kiszabadífás

(Schm.-Fr.

1517, Lex. l. 1900, Gőtze 15G); actum der losung dez
der cliirichcu az egyház kö vetelése megváltásának
napja
hai Losuruj der P. utub 80 fl

és vissza válthatja

Ll. adó

Lex.

losung
lüben,

lub

(Schm.-Fr.
wegen

l.

1519,

a mi adónk

megfogadni

maisch a szüreteléskor
lével együtt
(Lex.

(Lex.

miatt

u.

82~3;

1. 1974,

hordóba
vagy
l. 208-3, 'Gőtze

80 íor iutért

Götze

0"

v.

ö.

= geloben).

u. o.):

t. anschlag

sajtárba
tölött szőllők
157; a bajor Schm.-Fr.

ezt a szót kizárólag
sörlére vonatkoztatjal}:
dj haben zu 23 urnis adtam két hordóban

1.

huus VOll
17~; utnl
188: -

von

unscr

sz. a.

a szőllö
l. 1680

geben 2 laid maisch,
23 ak
szöllölét
357.
ó
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manigerlay
külön.bözö
(mancherlei).
marterwochen
nagyhét
(Lex. 1. 2065, Götze 156).
menichleich
mindenki,
kiki, bárki (Schm.-Fr.
1. 1604: manniglich,
Lex.
1. 2034: mannegeIich,
Gőtze 158: menglích}:
an menichleiches
irrunge
ungeverlich
bárki zavarása
és rossz szándék
nélkül 283;
vor allermeniqklich,
vor iedermeniqklicli
mindenki
előtt Hl7, 110.
V. ö. t. aintrag sz. a.
merkleich

a. is m.

pontosan,

szószerint

(Schm.-.Fr.

1. 1651,

Lex.

1.

2114); nach ausweisung
eines ... geschefft,
das mein vorgenanler
man seliger merkchleich
getan Itat egy' végrendelet
értelmében,
amelyet
emlitett
boldogult
umm szószerint
alkotott
350, 2. j.
mynner,
myner kevesebb
(Schm.T r. l. 1619, Lex. 1. 2152, Götze 1601.
initerűebe
anyai ,(mütterliche).
mittervasten,
mitt eiasteu böjnközép,
quadragesima
media (·Sohm.-Fr. 1.
1691, Lex. 1. 2Hl~218(j,
rosszul Götze 161, mert ez a nap nem
esik a Iaetar e va sáruapra,
hanem az elöttevaló
hét szer dájára},
tnittichen,

miiicIten,

mittich

szerda

(Schm.-Fr.

2HH: mitte-wuche}.
mit willen v. ö. willen sz. a.
morgengab
reggeli ajándék,
móring
Götze lIH).

Il. 836: woche,

(Schm.-Fr.

1. 1648, Lex.

Lex.

1.

I. 22CO,

mueme
az anya novere, nagynéne
(Schm.iFr. 1. 1599, Lex. I. 2,239:
rnuome}:
und sol sey geben meiner muemen
és. adják azt anyám
nővérén ek 352.
tuunich

monacus,

szerzetes

munss,
muncz,
munizz,
pénz
az arannyal

(mönch).

mÜ/li.~s, munsch
érme, pénz, elsősorban
szemben
(Schm.-Fr.
I. 16312, Lex.
I.

7 gulden ... zu leihen in muns
und nicht in qold
pénzben
kölcsönözni
és nem aranyban
362.
nach

és noch
erben
noch

felcserélése:

gegcn

den

egenannt...

sem nevezettekkel.
sem azok örököseived
Cristi gepllrd Krtsztus
iszül. ntán &2.

7 frtot

nach

gegen

szem.ben

ezüst2236);
ezüst-

iren

50, 81; -

nachpauer,
nacht paur,
nach per szomszéd
(Schm.-Fr.
I. 187: bauer,
Lex. II. 5, Gőtze
164: nachgehaur);
mit nachtpauren
umbfangen
szomszédokkal
k őr ülvéve
168.
nachrichter

hóhér

(Lex.

II.

10).

nachstiolound,
-oolqund, -chomurul,
-k omund, -kunitiq,
gecznachstkunitiq
a legközelebb
következő,
scliierist- szóval is képezve, lásd
olt, elíráscsen
sand kunitiq, lásd olt; nachstvergangen
közelmult stb.
na hent majdnem,
1-(5); nahent

megközelítöen
(Schm.-Fr.
I. 1736, Lex.
bey ein em jar közel egy éven keresztül

II 21, Gőtze
352.

nahentsam
ugyanazon
jelentésben
mint
nahent
(a hozzáragasztott
-sam szóra
v.
Scbm-Fr.
II. 275-276,
Lex. II. 590-591,
az
idézetre
v. Ö. indert sz. a.].
ö.
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nidcrlequiuj

niderleqen,

eredeti

értelmében:

lefektetni,

letenni,

lefek-

tetés, letét: hat niderqeleqt
berait 10 fl letett készpénzben
10 forintot 342; átvitt
értelemben
azonban
a. is m. letittani.
lefoglalni,
rendszerint
(tautológikusan)
együtt
használva
a uerbieten,
uerbieturuj szavakkal
(v. ö. Schm.-Fr.
1. 1456-14&7:
legen
és Lex.
ll. i3): hat uerpoten
und nidergelegt
all den gesuch, der da get
ader

gen

sol

leliltotta

mindazt

a kamatot,

fog 75; ab J. Cr. der uerpituruj

und

amely

niderlequnq

jár

J. Cr. leliltása
7fj.
niembts
senki
(Schm.-Fr.
1. 1711: nieman,
Lex. II.
niembts
nituiert
noch !legeli inen nichts ausgenomen
kit sehol és semmit ki nem véve 109.
nietulert, nindert,
tujtul ert sehol, sem, semmi (Schm.iFr.
II. Tl , Götze !til); tiiend ert
alswohin
és niembts
sz. a.

und

nich ts semmit

l:otten, nótten k ényszer íten i, szor íta n i valamire,
1ii4, Lex. II. 108, Götze 168); uns ... und

járni

hat jogos-e
75: nieman);
ellenük sen1. 1750, Lex.

sem

110; v. Ö. t.

zálogoini
unser gut

(Schm.-Fr.
1.
aujczuhnben,

darumb
anzuvullen,
nótten
und zu pjentten
minket
feltartóztatni,
a tartozás
fejében lefoglalni,
(fizetésre)
záüogolní
79, hasonlóan
52: unc zeoallen,
ze notten.
ze verpieten.
V. Ö. hold és stat sz. a.
>lbbemelt, obberuert,
obgenunt,
obgeschriben,
eml ített, Jen tnevezett,
f'en thatározott
stb.

vagy

rechi

és javainkat
szor ítani és
ze phendten,

obbestymbt

fenti,

'fent-

obherren(plur.
tant.?)
felsőség, .feljebbvaló (k), nem azonos
az obcrherr szóval,
amely Lex. II. 135 szerint hűbérurat
jeleni; eure weishuit als obherre u der [uden bölcsességtek
mint a zsidók Ielsösége
107. V. Ö. még Grimm.
VII. 1108.
obrirujen '(ro urbarigen)
váratlanul,
hirtelen,
rögtön
(Schm.-Fr.
1. 255:
urbarig, .Lex. II. 2()()(): urbar ic, urbarigen) ; die muestcn
wir obrinyen

nemen

hirtelen
od,

dacz

den

kamatra

juden

kellett

auf

kölcsön

schéden
vennünk

ezeket

(az

összegeket)

a zsidóktól

11.

üd, ode, öde 'puszta {vagyis tulajdonosától
elhagyott] 'telek,
ház.
szőllö (v. Ö. Schm.-Fr.
1. 39); od /igen pusztán,
míveletlenül,
uratlanul maradni;
der weingarten
isi lange jar od ge/egen a szőllű
sokáig

pusztán

offenleichen,
téve

(és uratlanul)

offenleich,
(Lex.

IL

offenlich

146, Götze

maradt

W2, 1. j.

nyilvánvaíóon,

nyilvánosan,

170), az adóslevelek

k őzhírré

promulgációjában:

wir vergehen
off enleichen
4 stb. vagy wir vergehen
und tun chunt
off enleictien,
k ésöboen wir bekennen
off enleichen
'valljuk
nyilvánosan, valljuk
és közhírré
tesszük;
hat fur uns offenleichen
verort

gehen nyilvánosan
azt vallotta
a. is m. negyedrész,
különösen
negyede

(Schm-Fr.

előttünk
15, .hasonlóan
W.
pénznek,
pid, forintnak
(eszmei)

1. 152, Lex. II. 171, Götze

lil);

das

hau pout
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dan pringt sibenczig gulden und 1 ort a tőke pedig hetven
negyed

forintra

rúg

pabster gulden pápai aranyforint;
hab ich ... verseezt
gulden, gilt 2 fl zálogba adtam egy pápai forintot
(magyar)

forintot

és egy

320.

ainen pabster
(amely)

ér 2

362.
mindketten

paed, paid, paidew
(heide) .
paiten, pay ten, peiten, peyten várni, várakozni,

késleltetni,
halasztást
adni {Sohm.-FJ'. 1. 303, Lex. 1. 161: beiten, Gőtze 25: beiten); az
adóslevelekben
gyakran
előforduló
kikötés,
hogy a tartozást
meg

kell fizetni wanne uns die vorgenanten juden ... irs guetz nicht
lenger peyten wel/ent amikor a fentnevezett
zsidók nem adnának
nekünk tovább halasztást
7, vagy: wann der vorgenant T. der jud
ader sein erben paide hauptgúts und gesueches nicht lenger paiten
wel/ent noch enmúgen ha 'a nevezett zsidó és örökösei nem akarnának va.gy nem tudnának
tovább
E formula helyett míndgyakrabban

várni a tőkére és a kamatra
20.
egy olyant is találunk,
amely

szerint a tartozás megfizetendő,
ha a hitelezők megunják
a hosszú
ideig tartó kamatoztatást:
stünd aber das vorgenant gell...
so
lang auf gesuch, daz sein die vurgenanten juden verdruzze 13,
némelykor
pedig azt, hogy visszafizetendő
wanne si d~ (hauptguts und schadens) nicht lenger entpern wel/ent ha a ~etelést
nem nélkülözhetik
továbbra
42. A somorjai
biró kéri a pozsonyít,
hasson

a zsidó

hítelezöre, hogy az kész legyen
napi halasztást
adni 371.

auf]

virezeben

tag

zu peiten tizennégy

panbrie] (J'. bannbriel ) Lex. 1. 119 szerint a. m. aclübrie], vagyis a
jogközösségböl
való kitasz ításról,
kiközösitésről
szóló oklevél; a
hitelezöknek
ártó
oklevelek
felsorolásában
(79) hasonlóan
mint
[reibrie], gegenbrie/, gewaltbriet, az adóslevelet
hatálytalanlló,
abban foglalt hitelezői jogokat
erőtlenítő
parancslevél.

pankharten,
2ő1,

panckarten

Lex.

fattyú,

1. 120:

törvénytelen

banchart)

,

magzat

(Schm.-Fr.

emlékeinkbenazonban

az

1. 250ezüstérme

phundt weiss er phenning punkhurten 64;
var zwen panckarten Ze raiten egy bécsi dénár
két panckartba
számítandó
66, &9, 72; helbling das pankharten
haissent pankhart nevű féldénár 71, Tl ,
(?gúny-)nevét

jelenti:

ye ain Wyener

parhant

(r. barchant) gyapotból
magyar'( osított) neve Wenzel

és lenből készült
szövet, amelynek
Kassa város
parketkészítése
(Pest,

1871) cimüértekezése
szerint parket,
tévedésekre
adott alkalmat.
A szóra
1. 127,

Götze

21,

a

Nyugatmagyarország

szövetre

c. m. 90.
parten. pertten
Lex.

ami azután igen mulatságos
v. ö . Schm-Fr,
1. 268, Lex.

paszomány,
szegély r= borte,
1. 32,9); ain silberqurtel der parten

Monumenla

Hungariae'

Judaica.

IV.

'V.

Ö.

Áruloroalma

Schru-Fe.

1. 284,

rat mit gold vermischt
32
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ezüst-öv

aranyos

és vörös

szegéllyel

362; ain gral/ene

pertten

u nil

ain silbergürlel
mil ainem ro len parten
korállból
készült
paszomány
és ezüst-öv
vörös szegéllyel
365.
pas (r. base) az atya nővére, nagynéne
(Schm.-Fr.
I. Z86, Lex. 1. 13:1'1.
paternoster,
patternoster
olvasó [Schm-Fr. I. 413, Lex. II. 212, Gütze
22); mein gute paternos/er
dew garollen az én jó korállból
k sz iilt
olvasóm
352; v. ö. l. kerner
sz. a.
pergrecht,
perk-, perckreclii
szől lő után a f'őldesúrnak
fizetendö
hi
örökjáradék
(.Lex. 1. 1&&); perqmai ster hegy mester,
a sz ől lőrn ivelésre Ielügyelő
városi, f'al uk öz ss égi "agy földesúri
közeg.
é

ő

perich/ag
v. ö. prechem/ag
S2. 3.
pesenden
v. Ö. besenden
sz. a.
petschat,
betscheid
pecsét
(Schm.-Fr.
I. 415, Lex. ll. 219, Götze 30i:
petschatring
pecsétgyűrű.
pelt, pette (r. bel, bete) kérés, kérelern
(Schm.-Fr.
300-301,
Lex. 1.
234, Götze 30).
peunt, pewndt, pewnt, pew/n, pani pánndl
heuuda, bekerített
s a Illivelési kényszer
alól kivett telek, háztelek.
sz őll
(v. Ö. Schrn.vlr.
é

ö

I. 39'5-396, Lex. 1. 289: biunte, Götze 30). Pozsonyban
egy egész utca
területe
(v. Ö. ZSavSlifl.
Germ. Abi. Xl.. 51) és az avva l s zo msz
é-

dos egész szőllőc1ü1ő
a Klarissza
apácáknak
ért is 'úgy
keresztelték.

"olt cgy ilyen bcunda,
"bcllnda
hajdan
a városi jog alól kivctt

mou iulium",
földje, n mi-

az utcát, vala ruin t a szőllődülőt
is Nonnenpeunt
n évre
Az apácák
e k iváitságcs
telküket
házhelyekre
és

szőllötclkekre
kös évjáradék
ben e 'házak

apr6zták

fel

és pénzben

fenntartásával
adták
és szöllök
megjelölése:

pewnl
125, haus ... auf der
in der Nunnenpont
258, haus
ten auf der Nonnenpeumt
nevű dűlőhen
weinyarlen
a Széplakutca

és csirkében

:fizetendő

örö-

el a polgárságnak.
Ok levelciukluuts yclcgcn auf der .\"01/111'/1-

"'UnIlcT/pont...
und ... uieinqart en
auf det Nunnenpcuitn
239, uicuujar-

3()O, stb. Volt azonkívül
a Hcyligprun
ucnanl d!! Póni 16(}, s végül cmlítcnek

és a Kórházutca

k özti

területen

a házakhoz

tartozó

(házikertes)
szőllőket:
haus
auf der Schondorienjosscn
und dg
pont dabeli 211, ir haus qeleoen auf Spilalnewsidel
milsamb!
der
peutit dg darczu gehorl 212, luuis mitsambt
ilcr pánndt daran init
frúcht all, gelegen an Spitol Neuisidel
au suiendiq des grabl'lls 2.1-8.
pezzer jobb (r. besser).

"faff,

pJlOff pap
Oswalt.

szöllő)
plrannlnllss

..

(Schm.-F.r.
I. 419, Lex. ll. 220); zenechst
weingar/en
OS\\'3 it pap szőlleje
(azaz egy

mellett 16i. V. ö. !. phrund sz. a.
elzálogosftás
(Lex. ll. :.22i); so wirl

der pluituünus
akkor a ház felszabadul
pheil(r.
pfaid) vász onk abát, ing (Schrn-Fr.

das

haus

dcs llfaff
ja vada lrui
lediU

von

az elzálogosítás
alól J:J4.
1. 443-444,
Lex. JI. ~;H r •

pberfft,
plicrit rl'gi alakja a pf errl szónak, a. m. ló (Schm.-Fr.
1. 441,
Lex. ll. 242, származik
a k özépk ori latin parafredus
szóbóli.

499

GLOSSARIUM

phingstag,
pfingstlag
pünkösd
am heiligen
phingstlag
azonban
phingsten
szava
phinstag,
phincztaq
csütörtök
ph/eger
a. is m. magasrangú
(Schm.-Fr.
1. 449, Götze
phrund prehenda,
egyházi
mas, aki emlékeinkben
.schm.-Fr.
I. 4.53-454,

(Sehm.-Fr.
1. 436, Lex. II. 24&----247);
pünkösd
szcnt ünnepén
78. Használalos
is, pid. 13, 15 stb.
(Schm.-Fr.
I. 437, Lex. II. 247, Götze 32).
tisztviselő,
grófi
(föispáni)
hatáskörrel
32).

javadalom,
pliruiulner,
pfruntner
javadalmindig
felszentelt
pap (a szavakra
v. ö .
Lex. ll. 26'1-2(5);
hem Stephan dem Wot-

schon dem pbrundner
23, aki nem más mint her Stephan der phoff
des 'vI/a/sehon sun 17; phrunüioci
noort cn ja va da lm i (ja vadnlornhoz
p/wm

tartozó)
szölJö 13Q.
phenning
font dénár,
II. 267).

azaz

24Q dénár

(Schm.-Fr.

l. 434, Lex.

pint er, pintter
(r. binder) kádár.
plab kék (Götze 34: blab).
p/ospellig
f'ujtatót-zsáx]
hör.höl, v.
Lex. 1. 287).
po/berich
(r. po/werch)
védelmi mű (Schm.-Fr.
1. 232, Lex.
ö.

l. 324: bo'-

wérc}, amelyet Pozsonyban
tábornak
is nevezlek a XV. században,
v. ö. Orlvoy. Pozsony
város tört. ll. 1. 161-172.
porg, parg, [Jorge/ kezes (Sehm.-Fr.
1. 275, Lex.!.
395: bürge, bürgel
und
nak

parg demse/ben
juden
és kezese vagyok
35.3'. V. Ö. t. a k ővetkező
és st een sz. a.

annak

pin

i:

a zxid

ó-

porschist
kezesség,
kezességi
kötelem
(a szótárak.ban
ez a szó nem
található,
talán a bürgschatft
szavának
elfer dítése, jelentése
kitűnik
a kövctkezö
idézethöl ) ; uer merkt, das M. W. porg/ wordcn isi [ur
den H.
porschist
nyiben

E .... ; wenn
megjegyezzük,
E.

23,6, G6. j.
prorüstat
leégett

fel

nem

épület

tler E. (elen M. W.) nicht [edig/ aus du
hogy :\f. W. kezese lelt H. E.-nek; arneny-

szabadítja
lelke

M. W.·!

(Schm.-Fr.

a kezességi

II. ,93:

statt,

prechemtaq,
prchemuuj,
prehentoq,
brebemtaq,
napja
(Schm.-Fr.
1. 269: bercht,
továbbá
henh-tac) .
presten bajok, sérelmek
(gebresten:
40). V. ö. t. onliqen sz. a.

Schm-Fr.

Lex.

puxen

nagy,

kőből

faragott

büchse,

golyóra

1. 341).

1. 3{)7, Lex. l. 350, Götze

Lex. II. 307: punct);
aller vorgeschriben
mi.nden fentirt kikötéssel
65, 73, 75.

purchrecht
v. ö. dinst sz. a.
purq, purge/ v. ö. porg sz. a.
puxen ágy ú (Schm.-Fr.
1. 198-199:

alól

perichtag
vízkereszt
1. 353, Lex. 1. 191:

prustpheit
ujjas, mell ing (Lex. lll. Nachtr. 1(8).
pundt, punt (r. punct)
pont,
szakasz,
cikkely,
kikötés
395: punkt,
ben) puttdt

kőtelem

Lex.!.

töltött

ágyú

(Schm.-Fr

1.

(ooroerscbri-

379: bűhse) ; stain(Sehm.-Fr.

32*

u. o.);

500

OJ.; L.E\· "L.TAK

hagkenpuxen
hordozható,
Fr. J. IDiO, Götze 11).

villás állvánnyal

ellátott

löfegyver

(Schm.-

=

quatem per
quatuor
tempora
(Schrn.T'r.
1. 139i, Lex. II. 316), v. ü.
kotlemer
sz. a. ()uatembergeld,
-sold,
Igy nevezi
a kamarás
annak
az összegnek
negyedéves
részleteit,
amellyel
a pozsonyi
zsidóság
járult
hozzá a városi zsoldosok
fizetéséhez
408-409.
quitbrie]
nyugta,
nyugtázó
oklevél
(Lex. II. 328), a hitelezőket
megkárosító
oklevelek
felsorolásában
3. m. az adósság
vissza+izetése
alól

felmentő

levél

(i9).

raiten számfejteni.
elszámolni,
II. 39&-399);
Wienner
/)
forintot
170 bécsi dénárnak
germaister
selbs gerait hat
ter számított
ki 399. V. Ö.
ral haben elállani.
elhagyni,
1,1. 347: rat); stuenden
sch eden,
noch

das

ir dye

rat haben

forintok,
külözni
recht mint

számítani
(Schm.-Fr.
lJ. líO-li2,
Lex.
[ur ein fl czu rai/en
an 10 (/)) 6 B a
számítva
60; dic siim ... die der b uraz összeg, amelyet
maga a polgármest. punkharten
és uber sz. a.

nélkülözni
(S-chm.-Fr. 1'1. lOi: raten, Lex.
ab er die uorqenanteu guldein
so lang auf

egenanten

amennyiben

hogyafentlrt

juden

oly soká

zsidók

azokat

nicht
nem

sem azok birtokát61
elállani
79.
,fönév a. is m. biróság,
bírósági

24-26,

Lex.

n.

3i7-378);

hat

biróság
elé idézett 34 i; als
amint
azt nyilvános
bírósági

lenger

kamatoznának
akarnák

tárgyalás

verpolen...

zu

en bern
továbbra

(Schm.-Fr.
ainém

ll.

rech/cll

oly sok
mit deru
á

úgy

mint

(Lex.

ll.

se/ben
éppen úgy, mint
mint
melléknév:
recht e

378);

recht

a fentnevezett
tochter
édes

als den

vorgenanten

[uden

zsidóknak
7, 13, 15 stb.;
lánya
17f:, 28. j. V. ö. t.

aussen beleiben
sz. a.
(r. rede) a. is m. megállapodás
(abrede] , szerződés,
ügy, kötelem
(Schm.-Fr.
ll. 54, Lex. ll. 364-365);
und daz die red a/so stet ...
beleib és hogy a megállapodás
igy szilárdan
megmaradjon
432,

438.
reisten lenköteg,
mint melléknév:
161, Lex. ll. ~1-462:
rtste,

lenből készült
(>Schm.-Fr.
Götze 176: reisle).

II.

J(iQ-

reunuscli
gu/den rajnai forint
(240 dénáros
forint).
richten (ausrichten,
verrichlen),
rendezni
(tartozást),
megadni,
törleszteni, megfizetni
(Schm-Fr.
lJ. 3i, Lex. Il. 434, Gőtze 17i), majdnem kivétel nélkü! együttesen
a wcren igével (Schm.-Fr.
ll. 9i6,
Lex.

,

hat er/angl des J. Sch. haus hogy a plebános
per útján
meg J. Soh. házát 122, 1. j.; mint határozó
szó éppen,

rechlen
szerezte

red

nél-

er das I uer ofTne recht eruieist Itat
tár.gyaláson
bebizonyította
75; als-

lang diewei/ und die herren
siczc:en
an dem rechlen
amig az urak is törvényt
ülnek 80; das der pharrer ...

éppen

welten

a fentemlitett

lll.

788, Götze 227)

tautclogikusan

használva:

der wir

si ...
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rietiten
gerich/
marás

und weren sullen amelyet
fizetni tartozunk
T, 13, 1\J stb ..
und qeuiert, uerricht und gewer/ 3, T, \) stb. _\ városi kaa következő
szóíüzést
használja:
hab wir ausqericlü
und

bezalt

nemkülönben

a városbírósági

jegyző

is: !lancz

und

gar

pe-

czaIt und ausgerich/
i6. Egyedül
használva:
um 10 'H 5, der der
eyenan/
jude gancz gericht ist 48.
ringken,
ryncken
csat, boglár [Schm.T'r,
II. 124, Lex, II. 451, Götze
1iS),

rinnen
robait,

v. ö. sengkel
sz. a.
v. ö. dorhinder
rümen sz. a.
robot, rabot robot, közmunka,

kényszermunka

(Schm.sFr.

II.

10, Lex. II. 478'); mit uorbehultutuj
uiactit,
robait. steur und gui,
az örségi szolgálat
és a közmunka
megváltásáért,
valamint
az
adók fejében
fizetendő
összegek fenntartásával
340; sullen ... jerlich d aoon ralchen [ur zirk, rabot und uiacht éjjeli őrjárat ért, k őzmunkáért
és őrizetért
fi.zessen 342.
Romiart,
Ramjart zarándoklás
Fr. II. 97, Lex. II. 485).

roismut lovakkal
ru pbein

Lex.
sacz puch

csepűből,

Rómába,

zarándokút

általában

hajtott
(száraz-Imalom
(Lex, II. 498, Götze 180).
szöszhöt
készült
(= von Werg Schm.-Fr.
ll. 132,

II. 554).
a pozsonyi

kőzépkori

telekkönyvnek

a zálogbavetések

vántartása
számára
szerkesztett
kötele (v. ö. ZSavStDft.
XXXIX. 51-&9).
V. ö. 1. qrurüpucli
sz. a.
sand kunituj feltétlenül
elírás nűchstkunltiq
helyett.
samentlicli
együtt,
der weingarten
sen

(Schm.-

190, 93. j.
kántor

sankmaister

együttesen
(Lex.
im Schoriactiperq
{Lex,

II.

(03).

Érdekes,

Ab1.

hogyatelekkönyvben

jelölt zsidót (Lezer sankmaister
328) a letiltó könyv iskolamesternek

jud der juden
aedem :\li 1).

schuelltnaisiet

sehoden
sag/en
schulleti
amelyek

nyil-

II. .5,98, Götze 183); das luuis und
sumenllicl!
ház és szöllö együtte-

,foglalkozásnévvel
Odenburg aidm

sciuul, schaden
(plur.:
sched,
(anyagi)
hátrány,
veszteség,

Gerrn.

und

Jekel

judin

von

e

der Jeklin
VOll
nevezi (Leser
Adenbury

der

sclieden)
általában:
kár,
károsodás,
költség .Il.ex. II. 625); dez uerczieliens

a

késedelemböl
származó
kár 5; die brie'f...
die do
dem vórgenanten
J ....
ze scluulen,
diese/ben
btie] ...
iűroaz chaiti scliad nymmermer
gesein oly oklevelek,
a Jentnevezett
J. kárára
szóluának,
ezentúl
sohasem

legyenek
kárára
9; pecsételésnél:
im (vagy: der stat, demselben
markt)
an sebaden
8, 12, Hi stb.; derselbe fJeltbrief ... sol auch
dem eyenanten
D.. " an alle schéden sein ez az adóslevél
a nevezettnek semmi hátrányára
ne legyen 16; költség és annak részletezése: was sy danne fúrbas irs vorgenanten
geltes haupguts
und
gesuechs
schaden nemen mit naclireqsen,
tuit czprung, mit brieff-
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setulen,

wg dg schaden

amily kárt
ka matckért,
károkat
sebaden

genan/

sein

od er gcnennet

vallanak
akkor
továbbra
utazással,
k öltekezéssel,

múgen

pénzükéri,
a
levélküldéssel,

híják vagy hivhatják
3i; damit
köm hogy ne szenvedjek
nagyobb

werden

tőkéért
és a
ahogyan
a

ich ..• nicht in grosser
kárt St ; damil daz hin-

fúr nicht grosser sch eden und múe aufersten
nehogy a jővőben
nagyobb
kár ok és bajok származzanak
84; tiaclüaii!
und sebaden
hátrány

és kár

107; -

különösen

WG;

unkhostunq

kamat:

(Lex.

und

scheden

kőltség

u. o.) a gcsuch

és károk

szó helyett

avval

felváltva, sőt vele együtt is, an sehoden
und gesuech kamat nélkül
2;()8,
teglicher
schaden
und qesucb
naponkénti
kamat
12{), haszn.álva kiilőnősen
a telekkönyvi
zálogfeljegyzések
szövegében.
A két
kifejezés
egybevágására
további
példa: e.gy özvegy adósa
marad
budai Jakabnak
38' aranydorinttal
auf teqleichen
scliaden,
und gel
alle uiccben
auf geden qulden 3 Ö zu gcsuch
136. Egyéb oklevelekbell ebben az értelemben. használva:
die mursten
wIr obringen
nemen dacz den juden auf sebeden ... und die stent nacti heut ...
au] scheden
ezeket (az összegeket)
hirtelen
kamatra
kellett
k ölcsön vennünk
s azok még ma is karnatoznak
11; haup/gút
und
scluuleti tőke és kamat 4{), 41, 42, 71, í9, 94 stb.; schesi darauf
ali wochen
auf ein ig/eich
pliurult :::lIIen phenninq
(jár)
utána
kamatképen
minden hétre egy-egy fout után két dénár 69"':"'70.
schaff er

sch ellen

kasznár
(Schm.-Fr.
Il. 380, Lex. Il. 629, Götze 184).
csengctyű,
amelyeket
ruhára
is varrtak
a k ésök őz épkorban

(Lex. U. 6~t~92).
schertu, schermb,
schiermb
védelem, védelmező
(Schm.-Fr.
Il. íö4, Götze 1187); das wir in eUC1'l1l schertn und

II. 4G8, Lex.
statireqturu;

lenger tuoeliten qelialtcti
werd cn hogy továbbra
is tartsatok
védelmetekben
és szabadságtokban
82; v. ő. t. gewer sz. a.
sclieur, scheurn
pohár,
Götze 187).

serleg

schilling a k özépkorban
csak
ezüstpénzdarabot
jelentett
Götze
selvinnpechet
csokkal

18>8; latinul:

(Schm.-Fr.

ll. 45G, Lex.

meg

II. 762: sch iure,

összegező
szó, Pozsonyban
k izár ólag 30
(Schm.-Fr.
JI. 397, aoo, Lex. II. 73ü,

so/idus).

ezüstből
készült
gyakran
díszített
serleg, d íszbillikorn

arnnyozott
(Schm.sFr.

vagy ara n yabrouJI. 42ü, Lex. ll.

7-lS: schinbecher).
schirist,
schietist,
scbiristkuriitiq,
schirig.llkunitig
legihamarább,
gyorsabban,
legközelebb
(schicr szónak
su perlativusa,
ill.
képzelt
szó, v. Ö. Schm.-Fr.
II. 458, Lex. II. 72G, Götze

Legavval
188);

wei nach/en die nú schirist chometü
13, auf] dy os/ern die nu schirist chunflig
sein 61, auf sand Merteitistaq
schiristkuntiyen
121
(fizetendő)
a legközelebb
ton napján.

következö

karácsony,

húsvét,

szent

Már-
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schlayer,

sleur

fátyol,

fátyolkendő,

fejkendő

(Schm.-Fr.

II. 521, Lex.

II.

S8-5: slogier), v.
faeh sz. a.
schok, schokcli hatvanas
azaz hatvan darab (Schm.-Fr.
1'1. 3&9, Lex. II.
i(5);
dreu sehokelt
Pehé mischer
grosse und aeht grozz
három
ö,

hatvanas
cseh garas és nyolc garas, vagyis
biróság
helyisége,
birói szék, eredetileg
ült ítélkezéseker
a biró (bíróság),
(Schm.-Fr.

schrann

Götze 194).
schubiért
(elírás

schubládl

helyett?)

kis szek rényke

schuch, gesehuch,
v. ö. gesuch sz. a.
schultreqister
egy helyen a telekkönyvi
d ez Leb [uden schultregister
286;
:/eltsehult

tolófi6kokkal.

zsidóregistrum
elnevezése:
bey
a schult szó jelenlésére
v. ö.

sz. a,

=

sein, sei nt, send
sind, vannak.
sci/tel
itee, negyedpint,
v. Ö. Városi
224-225,
selbijeschol,
vállaló

188 garas 23.
az a pad, amelyen
IL f,02, Lex. II. iW,

Lex.

ad ózás

i. m. 2,6

(Schm.-Fr.

II.

II. 9051.

selbtschol
(Schm.-.Fr.

aki a maga személyében
(is) adós, a fizetést
Il. 2&5: selbsehol
és 1. 9D5: geller, Lex. II. 869:

selpsehoIl,
Götze 1991; datur wir recht selbijescliol
und gelter warden sein amiért
igaz, fizetésre
kötelezett,
adósok
lettünk
51, 53,
v. Ö. gelter sz. a.; a kezessci
szemben:
item D. L, ... selbgesehol
und J. L. purgel 1il, de máskor
egy személyben
fizető és kezes:
zu purgen
und zu selbtqescholti
ycsaezt
álIítottuk
kezeseknek
és
fizetőknek
(egyaránt
az urakat)
5.
setujk cl, synchkel
öv, szíj, szorító
(Schm.-Fr.
8-85, Götze 2'00); ainen vergollten
synchkel
övet és csattot
355.
set/an (r. sotan) olyan (Schm.-Fr.
Götze -W3: sotan) ; mit settaner

II. 314: senken, Lex. II.
und ryncken
aranyozott

II. 205: so, Lex. II. 1050: so-getan,
mune: als uoroeschriben
ist ugyan-

avval a pénzzel mint fentfrva
i9.
sichtig látható,
nyilvánvaló,
nyilvános
(Schm.sf'r. II. 245: sehen, Lex.
II. 92,Qi:sihtec, Götze 210,1); siehtige urchund
felváltva offen urchuttd
kifejezéssel
= nyilvánvaló
bizonyság,
v. Ö. t. urchund
tigen geczeugen
nyilvános
tanusitvány
i8,
sider, syder óta ,($ehm.-Fr.
ll. 33i, 338, Lex. II. W6-90i,

sz. a.; sichGötze

201);

dnruu] ist ijesucli gangen syder satul Laureuczentaq
nachtsuerqan(ten (a forint)
után kamat járt a közelmuIt
szent Lőrincz napja
óta 198; aut teglichen gesuch sider weinachlen
napi kamattal
karácsony óta 284; - sider her azóta: und sider her sten sy auf /eglichen sch ad en és azóta karnatoznak.
A régi alakot már 1464. évben seit szó váltja fel: seit sand Mertentag
vergangen
2&>.
sle ur v.ö. schlayer
sz. a.
soferr v. Ö. [err sz, a.

sonneuienten,
telő szent

sunnbenten,
sunybenden
solstitium,
június 24-me, kereszJános
ünnepe (Schm.iFr.
Il. 211'8, Lex. Pl. 1318).
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sprecheti

zu

einem

jogigényt

érvényesíteni,

igényelni,

perelni

(Schm.-

Fr. II. 699, Lex. II. 1112); und dieselb W. [uditi sehol auch noch
nyemancz
an ir stat ze dem
oboenanten
M. T....
zu sprechen
haben
és sem W. zsidónö,
sem helyette
más ne támaszthasson
jogigényt a nevezett M. Tv-val szemben 81; geldschuld,
so dalln
der jude zu im ze spréeben
hat tartozás,
amelyet rajta per útján
követelni a zsidónak Joga van 347; v. Ö. t. herunder
sz. a.
spruch
a. is m. d-öntés (= ausspruch)
és igény (= anspruch,
Schm.Fr. IiI. 700, Lex. II. llW(1121);
egyesség kötésére kértek Jel minket (v. ö, hindergangkh
sz. a.) zu sprúchen
umb all zusprúch
und
hénndel döntésre az összes keresetek és perlekedések
ügyében 60;
so mirs schuldig oder czu deneti ich and er reichtlicii spruch hab
akik nekem tartoznak
vagy akikkel szemben jogi igényeiru állanak fenn 109, hasonlóan rechilichen sprucli und geldschulden
jogi
igényeimet
és pénzköveteléseimet
no; - idetartoznak:
spruchbrie] választott
(döntö-Ibírák
ítéletlevele (Lex. Ll. 1121) és spruchherr
leut]

(v, ö. Lex. U. 1l.21:spruch-man,
-Iiüte, Götze 206: spruchdöntő- vagy választott bírák,
mindkét szóösszetétel
5.

siainpuxen
v. Ö. puxeti sz. a.
statiter a. is m. állás,állóhely
(v,
Schm.sF'r, II. 768: stander és Lex.
II. 1137: stant] ; zu dem stanter
hinder
den [uden
a városfal
lövészállásaihoz
a zsidóulea mögött 381, 1. j.
stat a. is ID. minden, aminek folytán valamivel rendelkezhetűnk
(Lex.
II. 1145: state), ennek folytán stat werden a. ID. (rendelkezésre)
alkalmassá
válni;
cze nólten,
eze phenden,...
wa in des stat
werden mag fizetésre szorítani, zálogolni, ahol ez számukra alkalmassá válrk 432, 438.
ő,

statfreytung
{r. statfreitum)
a szabadalmas
városjog egyeteme, a városi
szabadság,
v. Ö. scherm és [reitum sz. a.
steen (stán ) a. is m. 1. maradni,
zálogban
lenni
[Schm.sf'r, II. 709:
stén, Lex. DI. 113'&: stán};
(az adós)

szőlleje

genant geIt...
pénz oly soká

dafúr

steet

sein weingarten

119 és sok

más

helyen;

so lang
kamatra

stúnd

ezért
aber

auf gesuch maradna
azonban
13; II. megsegtteni, gyámolítani,

zálogja
das

uor-

II nevezett
szavatolni

(Lex. u. o.) dafur yestanden
ist und purgel gewesen ist herr U. H.
amíért szavatolt és kezes volt U. R. úr 50; Ill. kerülni (Sohm-Fr.
u. o., Lex. u. o.); daz stutul
uns
nekünk jócskán 300 Iorintba került

wol
dreyhundert
gúldein
az
11; steen zu [zz: zustehen
v. Ö.

Lex. II. 1187-1188:
zuo); dann umb dy scheden und zerung, daz
stet zu meinen
herrn azután ami a károk és költségek megtéritését

illeti, az az én uraimra

tartozik

202, 2. j.

steiten (r. stift) a. is ID. fém- vagy farudacska,
szeg, fémhüvely (Schm.Fr. LI. 737, Lex. II. 1191: stift, Götze 207j.
stét szilárdan, állandóan, míndíg, változatlanul
(Schm.-Fr. II. 797, Lex.
U. t145-11'4ö,

Götze 208);

das

dy

sache

fúr bas

also

stét

und
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ewichlcichen
uruebrechen
bleibe hogy az ügylet továbbra
sz il.ud
maradjon
és azt soha meg ne szegjék 33; !Janez und stét :e hull cu
teljesen
és állandóan
megtartani
14. V. Ö. t. haben
és úberfurcn
sz. a. Ide tartozik
még: bestétt megtartva
(Schm.-.Fr.
Il. i\li",
Lex. 1. 22.'>: bestaeten};
das die sache ... eiuiclücichcn
bestétt wúrde
hogy az ügy örökre
megtartassék
HJ, 1. j.
steulsun,
steujoater
(r. stie]-} mostohafiú, -apa,
steuerlierr
(polgári)
adószedő
(Götze 208).
sucli v. Ö. gesuch sz. a.
sunder de, azonban
(= sondern).
suieher após,
surujer anyós
(.Schm.-Fr.
ll. 629, Lex.
1350 és 1373,
Götze 198).
suier, suiér, swar (ingatlanon
nyugvó)
teher (Schm.-Fr.
II. 64J.); unser
haus . .. und do nicht mer suiér auf ist házunk,
amelyen
nem

tag,

nyugszik

több

teher

taqzeit

a. is m.

17, hasonlóan

23 (swer)

és 33 (swar).

terminus,

'határnap,
határidő
(Lex. II. 1385: tac
45); und ab er ... nicht beczollet,
so
sol er tag haben úncz auff mittvasten
és ha nem fizet, akkor
legyen neki (újabb]
határnapja
böjtközépig
202, 2. j.; becznlet er
aber. .. auf recbte tagzeit,
so sol im der jud die ander tag zeit
auch halten an schaden
fizeti azonban
(az első részletet)
a kik
tött vhatáridöben,
akkor tartsa he a zsidó a második
határidőt
is
kamat felszámítása
nélkül 196. Sztnonimja
a ziel szó, v. Ö. t. verscheinen
sz. a.

és II. 1396: tage-ztt, Götzc

ö-

tayding,
taidinqeti .(,bírói) tárgyalás,
egyezkedés,
egyesség,
tárgyalni,
egyezkedni
(Sohm.-Fr.
1. 585, Lex. II. 1387-1388:
tage-dinc,
-dinge, Götze 48: te ding, tedínge) ; so sol [urbaser
soliclie tayding
ganncz ab sein akkor ezután ez az egyesség teljesen hatálytalanná
váljék
283; und als aucli die erberen herren . .. zwischen
unsef
gelaidingt
und gemacht
amint amilyen
egyességet
kötöttek közötthain

tünk a tekintetes
urak 9.
a. m. tuen (Schru-Fr. 1. 574: tuen, Lex. II.
46: taind}; und mag hierinneti thaiti und lassen
tetszése
szerint
109.

1875: tuon, Götze
és ebben eljárhat

tischer asztales (Lex. ll. 1443).
tod, tol, tót a. is m. semmis,
érvénytelen (Lex. II. 1471); (az oklevelek) die sch ul/en fúrbaz al/e tod sein und eliain cbrajt nyl1lefl1lu
qehabet: ezek ezentúl mind érvénytelenek
legyenek
és ne bírjanak
bizonyítő
er övei 9, hasonlóan
16; (az oklevelek)
dy súl/en ... tod
und ze niohte sein azok érvény tele nek és semmise!k. legyenek
40,
42. Totbriej megsemmisítő
vagy érvénytelenttö
oklevél
(Lex. II.
1471, v. Ö. ~Sa·vSml. Germ. AlbI. XXXIX. &5 és XL. 67).
torkcbritui
kaloda?
fogház?
ebben az esetben
lorkel szónak
olyan
alakja,
mint fark, ferkel szavaknak
uorchiti
(v. Ö. Schrrr-Fr.
I.
755: fark).

Torkel

szöllöprés,

présház,

a latin

torculare

(Schm.-
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áll ez a magyarúFr. 1. 620, Lex. II. 1467, Gőtze 52). Amennyiben
zat, akkor torkchrin
günyszó:
"présház
bűnözők
számára",
"ugyis
fogház:
Jacob von Passaw,
den man
hat müssen
geben in dy
torkchrinn
14 tag :ykit 14 napra Ic kellett csukni 280, 15. j. Torkel
szónak
ily értelmezésére
v. Ö. Grimm.
XI. 891.
tschopczen,
tscopczen
ezüst pénzérme
(gúnyO-):neve
1440. év körül,
tukaten
v. Ö. guldein sz. a.
turen, turn, turmb torony;
hnus ... mit dem túrmb a tornyes
váro-sháza
Pozsonyban;
Wasserturen,
Fleischkerthurren
stb. nevekre
v. ö. OrtllUy. Pozsony
város tör!. JI, l. 142-147.
uber

n. is m. ellen, dacára
(Schm.-Fr.
I. 2'0, Lex. II. 16(6); úber iren
will en akarntuk
ellenére
40, 42.
űberloren
a.is
m. áthágni,
valami
ellen
cselekedni
(Lex. II. 16i2,
Götze 213); urér aber, da! wír das úber/úrn
und nicht stet hielten
und saumig duran weren ... ol> wir úberfúren
und nicht stét hic/ten ha mi e et áthágnők
és álJandóan
be nem tartanók
·és k éscdel mesek volnánk 5.
uberticben
a. is m. megvédeni.
megszabaditand,
mcgkímélut
(Lex. II.
1623, Götze 214, talán Schm.-Fr.
1. 1037 is); das werd
mir in
meinen
rech/cn
nicht scluuien, ab ich sein nicht uberliaben
noch
vertraqen
mag gesein az nem fog ártani joga imnak , ha ncm akarom,
hogy
evvel
('\'agyds a Jeltebbezéssel
járó
izgalmakkal
és
Fáradsággal]
megk íméljenek
351. Vertragen
igének egyik jelentése
(Schru-Fr.
1. 657, Lex. Ill. 273, Götze 83) szintén
a. is m. megkimélni,
vagy is a fenti idézetben mint ubertieben
ig{,nek seirionimja szerepcl Tv. Ö. Lex. II. 1624 idézct ét: des sein wi r vertragcu
und uberhept).
ub ermass, uebermass
fölös rész, maradék,
felesleg (Sc.hm.-Fr.
1. 1660,
Lex. II. 1(44); bleiben sehuldig 14 gulden in gold, G allt weinachten
nachstkunfflig
und die úbermass
von densolben
uroinachten
uber
ain jar adósok
maradnak
II nranyfordnttnl,
(amelyből
fiztcndő ]
6 ,frt a kövctkcző
karácsonykor,
a marndék
pedig
karácsonyihoz
egy évre 191. V. Ö. még 402, 1. j.

ubersebatien

sz szerdnt
nem Lex. Il. l654,
J ....
uber qeschait
H. zsidó átutaltatta
térítsék

űberteurutuj

ó

38~.
többletérték.

átpmancsolni,.
teh:'.t
átuta ln i (Schm.-Fr.-,
Götze -);
und der obgenant
H. jud hat dem
zu geben
und zll uiiderk er en és a fentnevezcll
('követelésél).
hogy azt J.-nek adják
és megérték rnara dék,

a terhek

levonása

után

fenn-

maradó
értéke valamely
ingatlannak
(v. Ö. Sohm.-Fr.
1. 618: teur.
Lex. II. 1666: übertiurunge]
: da/ur
seczt
er im CZll phannt
dg
uberteuru nq seiner uoaqer
weingerten,
ezért
(tartozása
biztosítására) elzálogosít ja rneki két szöllejének
értékmaradékát
(vagvis a
két ingatlan
értékének
meg nem terhelt részét)
160, 161, hasonlóan
d!l uberteuTlIng

irs

haus

172.
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ubertragen
tragnes
unbegriffen
tagad6

(mint
grun

rnelléknév] "..jS€II, használt
(Lex. Il.
husik a viselt zőld kabát 414.

meg nem
alakjának

fogván,
el
rnelléknéví

1(67);

ein uber-

nem idegenítvén
(a begreifen
ige
igeneve,
értelmezésére
nézve v. Ö.

beqreiien. sz. a.), lehát: kár, sérelem nélkül

(Schm.-Fr.

1. 991: 'f§riff,

Lex. JI. 1954: unvergriffen,
de nem JI. 1654: unbegriffen,
Götze
218: unvergniff'en}; stet im eze phannt
sein halbe múlI ... unbegriffen
was der Gángl mautner
darauff
uerpaut hat zálogba veli
neki a fél malmát annak sérelme nélkül, amil Farkas vámszedő
abba beépített
127.
unbetwungenleichen
'kényszerítés
nélkül
(Lex. II. 17(9).
uncz, unczt, unczen amíg, -is (Schm.-Fr. 1. 118, Lex. II. 1882, Götze 220);
~uncz auf heutigen
tag a mai napig 3; alsolang
unczt addig arníg 79:
nymmcr
da auscliomcn,
untz dll.' wir in al/ez daz laisten ott ki
ne szabaduljunk,
amig mindazt nem teljesitettük
nekík 5; e sz6
helyett elég gyakran
ta láljuk
a pis (= bis) szót is, pId. 27, 28,
30 stb.
underweisung
kűtanitás,
utasítás,
tanács {v. ö. Lex. JI. 1812: underwisen) ; nach erber leut underweisung
tekintélyes
emberek tanácsára 283.
underwinden
vállalni, birt-okba venni (Schm.-Fr.
Il. 949: win den, Lex.
Il. 181.1, Götze 217); dez hat sich underurunden
der S. fl. ezt vállalla S. H. 130, 19. j.
unenkolten,
Igének
minek

unenk alten, unenkolczten
(r. u;nentgolten
v. ö. entgelten
enkolten alakját Lex. I. 556), a. is m. valakinek vagy valahátránya,
kára nélkül (Lex. Il. 1819, e jelentés összefügg

az entgelt főnév "hátrány,
kár" jelentésével
Y.
Ö.
Schm.T'r.
1.
905); doch unenkalt en was I}or auf dcm weingarten
nerschriben
stet der chiricben
zu Sand Laurenezen
de annak hátránya
n élk űl,
amit előzőcn jegyeZJ!ck fel a Szent Lőr-inez-templom
javára
187;
unenkolten
was ge/tschuld
noch
sított egyéb
követelé:sekhátránya
qruutpuchs,
unenkolczten
dez
des perkrechten
und qr uruldienst

ou] dem haus stet a házon biztonélkül 249: unenkolten
des
grunts
qerechtichait,
unenkolten
a telek örökbérének
sérelme nél-

kül 291, 348. Alkalmazásában
váltakozik
az unbegriffen,
unoergriff en sza vakkal.
ungenótt
und gesworen
(r. unqenbtt
und ungesworenf)
kényszer
és
eskü nélküJ
(vagyis puszta sz6ra v. Ö. Lex. Il. 18ii4--185ö: ungenoett

pei irn

trewen)

37. Götze

ungesundert
ki nem válogatva,
gesampter
hannt (hannde)
egyetemlegesen
kiválaszt ás
ungeferleich,

unqeoerlicli

rossz

Fl'. 1. 742: gefaeren,
Lex.
und. .. hat...
oersprochen,

szerint

ungenöt

= önként.

el nem különltve
(Lex. II. 1873); mit
ungesundert
und unuerschuidenleiclien
és megkülönböztetés
nélkül 51, 53.
szándék,

csalafintaság

néJ.kül

Il. 1878: ungevaerliche,
seinen
sun an sebaden

(Schm.-

Götze 218);
ungeuerlich
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halten megígérte,
hogy fiát rosszhiszeműség
óvja 187, 79. j. V. Ö. t. menichleich sz. a.
unkhostung
költség
(Lex. II. 1902).

nélkül

ZU

kártóI

meg-

unverczigen
kivéve (Schrn-Fr.
II. 1104: verzeihen,
Lex. II. 1973-19H,
nem Götze 218); unverczigen
ain phunt phenninge
dienstes
pure iIrechts kivéve egy font dénár örökbért
17, 23.

uturercz oqenleichen
Lex.

II.

unoerqrifieti
griffen
(háza)

1974,

késedelem,
huzavona
218).

nélkül,

rögtön

(unverzüglich;

Götze

U.O.
jelentésű
szó rnint
unbegriffen,
v. Ö. ott;
unver·
der benanten
[raueti M. dritten tail a nevezett
~L asszony
harmadrészének
sérelme
nélkül
143, 26. j.

unverkumbert

le nem foglalt. el nem zálogositott
(Schm.cFr.
1. 124(J:
kurnmer,
Lex. Il. 1957); als sein des kauffmans
warhaften,
qewissen,
uturerkumberten underplandt
min! a 'kereskedő
valóságos,
biztos,
(más számára)
le nem foglalt
záloga
105.
unoersctuiidenleicheti
megkülönböztetés,
elkülönítés,
elvála sztás nélkül
(Schm.-Fr.
II. 372: schaiden, Lex. II. 1002); v. Ö. ungesundert
sz. a.
urchund,
urcluuule,
urkutul, urkundt
bizonyíték,
bizonylat,
(Irásbeli]
bizonyítvány,
okirat
(Schm-Fr. 1. 1264, Lex. II. 2<l06, Götze 231);
mit urchundt
diczs brifs ezen oklevél
bizonyságával
3; zu ainer
waren siehtigen
urchunde
geben wir in den brief igaz nyilvános
bizonylatul adjuk neloik a levelet 5; mit urkundt
crafft ditz brieff s
a levél bizonyító
erejénél fogva 106. V. Ö. t. geczeug
és sichtig sz. a.
urlaub engedelem,
engedély
(Schm.-Fr.
1. 1406, Lex. II. 2009, Gö!ze
221); mit ur/aub her richter engedelmével
bíró uram 80; an richter
und
lir/auben
221).

rats

ur/aub

bíró

megengedni
V. Ö. anfahen

és tanács

(Sohm.-Fr.

engedélye
1. 1406,

nélkül
Lex.

II.

342.
2009,

nem

Gö!ze

sz. a.

vadern
v. Ö. fodern
sz. a.
varundgut
v. ö. farendgut
sz. a.
vaschang,
vaschangtag,
vasnacht
v. Ö. al/uman
sz. a.
vasturocheti
a nagyböjt
egyik hete (Schm-F'r.
1. 773, Lex. Ill. 32);
des suntags
in der ersten vastwochen
invoca vit vasárnap
30.
oelijar
(r. feh/jahr)
rossz termésűév
(Lex. Ill. 54).
oerbrie] ez a kétes szó aMg függ össze a verbriefen
igével (Schm.-Fr.
1. 351), de valószínű,
hogy aszó
első tagja [iir- helyett áll (v. ö.
Schm.sFr. 1. 842-843),
mely esetben [űrbrie]
a szó helyes alakja,
vagyís a. m. gegenbrief
(a [űr értelmezésére
nézve v. Ö. Lex. Ill.
583 skk.).
verchumern,
verchumbmern,
verkumern
másnak
hatalmába
adni
(vagyis eladni, elajándékozni,
elzálogositani,
elcserélni:
Schm.-Fr.
1. 1249: kummer,
Lex. Ill. 149, Gőtze 78), rendszerint
a ver piet en
igével együtt alkalmazva
a hitelezöt
nernfdzetés esetére
fcljogositú
f'ormulánál:
uerpieten
und
verchúmbern
lefoglalni
és másnak
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ha talmába

adni

28, 59, 62 stb.;

Cztl

oercliúmbmcrn

CZlI

ucr pietcn

30, :31 stb.
verezeren
nemcsak
elfogyasztani,
hanem elkölteni, költekezni
is általában (Schm.-Fr.
II. 1147: zeren, Lex. Ill. 317: verzern és nr. -l074:
zern); so mucsren w!r ... gen ho/ verczeren
wol z uraqhundert
qu!dein így a (királyi) udvarban
több mint 200 for-intot kellett eIköltenünk 11.
uerczieben
késleltetni,
várukoz ta tn i, uerczieluuuj,
das uercziehen
késleltetés (Schm.-Fr.
II. 1108: zichcn, Lex. Ill. 8l\)-:{21,
Götze 84);
wer aber daz wIr in die laistunq
vercwgen
... u tul waz si dcz vercziehetis
sctuulen nement
ha azonban
késleltetnök
a toljesitést
(vagyis a k orcsmában
időzést}
•.-s ami kárt szcuvednek
a késleltctés k övetkeztében
vő.

verdenkchcn
(v. Ö. Lex. 'Il I. 92) rossz néven venni, meheztelnl
(úgy
rnint a mai nyelvben,
de dativus
helyett
accusatívussal
alkalmazva); so scholt mich eur gnad dorinn nicht verdenketten akkor
ne vegye nekem rossz néven kegyelmed 35(), 2. j.
ver/allen

sein

a. Js m.

háramlani,

birságba

esni

(Schm.-Fr.

I. 704:

fallen, Lex. Ill. 284: vervall en , Götze 76); so súl/en wir unserm
herrn dem hertzogen
von Gsterreicli
ver/allen
sein dr euhutulcrt
rot guldein
akkor
urunknak
az osztrák hercegnek
járó háromszáz forint
összegű birságba
essünk 5; ab aber d!J zalunq nicht
auff dieselb mitvasten
geschách,
so. sol das benant
haus dem
egenanten
juden gancz ver/al/en
sein azonban
ha nem történnék
3 f.izetés ezen
a böjtkőzép-napon,
akkor a nevezett ház teljesen
a. zsidó

hata,lmábakeriiljÖin

202, 2. j.

ver/angen
(veriahen)
a. is rn. átvenn-i, elvállalni
(Schnr-Pr. J. 730:
fangen, Lex. III. 283: verváhen,
Götze 76: verfahen);
A. N. hat
sich vervangen
dem J. juden ZII bezulett A. N. elvállalta, hogy fizet
.J. zsidőnak
134.
oerqehen,
oerqechen,
uerielien,
oerriechen,
vorgechen,
vorqehen
mondani, igenleni, vallani
(Schm.-Fr.
1. 1205-1206:
jehen, Lex. Ill.
137-188:
verjehen, Götze 78: verjehen ) ; (wir) ...
uerqeben
und
tún chunt v,a].l'j.uk és kijelentjük
3 stb. Későbben,
1410. év után,
mindánkább
beketmen
igével helycttesltve,
de még 1420. évben
uerqehen n. 74, 77.
verhor meghallgatás,
tárgyalás,
vizsgálat
(Schm.-Fr.
1. 1156: hören,
Lex. Ill. 132: verhoere}; das haus stet nu allain auf ain verhorn
a ház rnost már egyedül szerepel zálogul
(a k övetkezö]
tárgyahíSÍ8 lMl.
verpiet en, verpot tun a. is m. lefoglaltatni,
letiltani (Schm.-Fr. 1. 307809: hieten, Lex. Ill. 87-38, Götze 75). oer pietutuj, verpot letiJ.t:1s
(Schm.-Fr.
és Lex. ll. o.), V. Ö. niderleqen
és verchumern
sz. a.,
továbbá:
da ward
das verpot
qeuieist , ekkor bebizonyították
a
letiltást
5.5; als derselbiq judenprieff
... in verpot gelegen ist hogy
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az a zsidólevél a (hir-ói) Ietiltá sban
kőnyv letiltásnit
3H6-370.

letéve

volt

76; v.

Ö.

t. a letiltó

a verbrcnncn
ige rnult ideje (elégett).
v. Ö. [err sz. a.
oerriclüen
v. Ö. richte n sz. a.
versaczung
záloghaadás
(Lex. Ill. 210).
uerscheinen
a. is m, elmúlni
(Schm.T'r.
IL 423: scheinen.
Lex. II I.
217, Götze 81); nach ucrschineri
tag und zylc der beza/ung a fizetési határnap
elmúlá sa után 106,

uerprunnen
ucrre

oersclireiben
a. is .m. írásban
kötdezni
valakit,
kötelmet
írásba
fog·
lalni, f'cljegyezni (Sonm-Fr. IL 595: schreiben,
Lex. Ill. 218-219);
ain qcltbrie],
dorinne
sich
D ... , und sein erben
verschryben
,haben adóslevél,
amelybeu
D. és örők ösei kötelezték
magukat
16;
und der benani H. isi oerscbrieben
im judcnpuch
és a nevezett
H.-t

gcwcscn
dem benanten
judc n
feljegyezték
a zsidókönyvbe
a

nevezett zsidó javára
235.
verseezen
(versitzeu
igének multidős
igeneve v. Ö. Lex. Ill. 230), pcrseczcn (= ver scsscn} dinst esedékessé
vált, de még meg n-em fizetett járadék
.(Schm.-Fr.
IL 348) .
. .vcrsuchung
vizsgálat,
kikémlclés
(Lex. Ill. 259); 5 fl...
umb dy hal
man

ért
.vertreujen

Lex.

muntz

zsidóktól

gcwechselt
von judcn au/ uet suchu tuj 5 forint, amely(ezüst- [pénzt
váltottak
kikémlelés
céljából
381, 2, j .

a. is m. L k.iegyezni,
Ill.

273);

und

lioben

megegyezni
[Schm-Fr. 1. ()57: tragen.
sicb. mileinander
vertragen
és kiegyez-

tek egymással
94-95;
II. megkírnélni,
v. Ö. uberheben
sz. a .
.vcrwandter
a. is m. kötclékben,
jog- v.agy szolgálati
viszonyban
levő
(sz·emély), 'v.
105, I. j .
ő,

.verwaxeln
(1'. urechseln ) (pénzt)
váltani
(Lex. Ill. 298).
uest vár, megerősített
Jrely (Schnr-Fr.
1. 776, Lex. Ill. /76);
zu T'eben a dévényi
várnak
64,
V/CiZI Y. Ö. f/eissig
sz. a.
vodcrn,
oodr uruj, vordrung
v.ö,
fodern
sz. a.
vokhper(r.
vogtbar) nagykorú
(gyúm nélkül)
(Schru.T'r.

der oe»!

L 836: vog t -

"'S

bar, Lex. IlL 430: \'o'g'ctbaerc
vogetbcric,
nem Göt1:C 87, aki
"mino.renn",
kiskorúnak
értelmezi);
und soll den pócl!cr
ir em
sun dem 1Vcnnlzla
oorholtcn, bis er zu seinem vokhperen
jaren
khutnbt
és tartsa íenn a serteget az ő fiúnak Vcuceluck,
amig eléri
az ő ungykorúsúgát
3,,4.
von erst elöszőr,
kezdet-ben
(Schm-Fr.
L 122: er, Götze 88); von
erst, .. darnacli
először - azután
132.
var/ader
(r. oorjnhr ) előd, lis (Lex. Ill. 483: vorvar ; Schm.T'r.
1. 847
és R7R említ vorvordcrn
szót mint plur. tunt.vot,
amelynek
leesiszolásával
"segyesszámba
helyezésével
állunk
talán
szemben);
und bleibt scliuldiq ... [ur seinem
var/ader
jéért II ház tula jdonábau
319-320és
320,
.uorqeclien,
vorcclicn
v. ö. vct qehcn sz. a.

és adós
l , j.

marad

elöd-
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oorbolten
(valaki
számára)
fenntartani
(v. Ö. Lex. IH. 4.59: vor) ;
sind. .. űber plibeti 44 fl die man den kindcrti
uorhalt
maradt
44 forint, rnely összeget
fenntartják
a gyermekek
számára
32:1.
V. ö. t. vokliper
sz. a.
vorspreeh
szószóló,
üg;y\"-i>vő a bíróság
előtt (Schm.-Fr.
II. 698, Lex.
Il. 610: vürsprcche,
Götze 89).
vorstund
Ill.

kezes, helyettes,
6tl:
vürsta n t}.

vreybrief
vreyung

v. Ö. [reubrie] sz. a.
v. Ö. [reiunq sz. a., oreuluni

wue am.id ön, amik or (v.

megbizott

ö.

Scbrrr-Fr.

(Schm.-Fr.

'v.

Ö.

Il.

freitum

II. 828:

\\"0

766: standen,

Lex.

sz. a.
és Lex.

Ill.

621-622:

~á); al/sa wae Y. jud ... eltwo k unjitiqlict: ... handein . " móchte
tehát amikor
Y. zsidó a jövőben
valahol
tárgyaln.a
105.
waecz búza (Schm.-Fr.
II. 1058).
waigem
a. is m. 1. eltelni, elhár ítanl {Schrn.vFr.
II. 871, Lex. Ill. 743:
we-igern);
daz ainer auff den andern
nicht waigern
sol hogy az
egyik ne hárítsa
a másikra
59, 62, hasonlóan
45; II. f'ellcbhczn i
(Schm.T'r. és Lex. u. o.); so miist ich !Jon der beswernllss
uraigem an den sllil gen Gran akkor a megkárosítás
ellen fellebbeznem kellene
az esztergomi
szentszék hez 350, 2. j.
wand
(r. wan)
amidőn,
amiért
(Schm.-Fr.
II. 916: werm,
Lex. II.
667---668: wan].
uratideln a. is m. hír
937, Lex. Ill. (;74);
óila.g

tárgyalni,
dns die sache
kik

und

ötni,

fuer

elintézni(Sohm.-Fr.
uns also qeunuuirlt

II.
isi

és hogy előttünk
így intézték
el az ügyet 18.
was némelykor
a. m. vala (war).
uiecherunq
(=bekehrung)
megtérítés,
megtérés:
tag der uiecherutvt
satul Pauls .szcnt Pál fordulásálllak
napja
(január
25) 35.
uredir, uicdirred v, Ö. tui der, widerred
sz. a.
weil időköz,
időpont
(Schm.iFr. II. 888--889, Lex. Ill. 886-88i);
IInd
hat berolt die er st zalung ... Zll rechler
zeit und weil és k ell
időben
fizetle meg ·nzelsií
részletet
192, 97. j.
ureinon!» boru d ó, v. Ö. Városi a dózás c. ru. passim, k űlönöscn
35 skk.
ll. A szótárakban
nem ·sz·erepel ~Z aszóösszetétel.
tuei nper szöllöfürt
(Schm.-Fr.
ll. 927: wein , Lex. lll. 808: win her };
fumff
weinper...
8 puttc n weinper
öt
szőllöfürt,
8 puttony
ö

szőllű

374.

weisen a. is m. vezetni. irányítani
(Schrn-Fr.
942: wí sen}; die der jud (lll in geschcrlll

II. 102:5, Lex. Ill. 9-11utul gewcisl hat akiket

a zsidó hozzá utasítou
"'S irányított 76.
weiset
(r. wcisat)
ajándék ok "agy szoJ.gált·atások
menyas szony, egyház,
uraság
számára
(Schrn.vFr.
II. 1028: weis,
Lex. Ill. 94.-1:
w isőt};
und ali die weis et di uns geual/en,
scttullen
wir in oucli
geLJallen laz zen allt denselben
tag és a nekünk
járó összes sz olgáltatásokat
szintén átengedjük
nekik ugyanazon
a napon -13:1.
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weis/eich
ismertetve,
magyarázva
(Lex. Ill. \H4);
uicisleich
érzelen
magyarázva
elmondani,
azaz megmagyarázni
85.
wer erősség, erődítés
(Schrrr-Fr.
II. 973, Lex. Ill. 767); die wer hinder
den [uden a z.sidóutea
werbung
a. is m. kérelem
sz. a.

mőgötti
erősitése
a városfalnak
380, 2. j.
(v. Ö. Lex. Ill. i69: werben],
v. Ö. ettuias

weren a. is m. megfizetni,
v. Ö. geweren,
in dem jar és richten sz. a.
merer a kifizetendö,
'k ielégítendő
fél, hitelezö
(Schm.-Fr.
II. 976: weren, Lex. Ill. il8: wérer) ; erst er werer az először,
vagvis rangsorban elsőnek
kielégítendő
hitelező 69, másképen
kifejezve
ycwer,
v. Ö. !Ieweren
sz. H.
werung
meghatározott
(megállapított,
kikötött)
számo, mérték-,
vagy érték mennyiség,
fizetés,
pénznél
a törvényes
érme
Schm.-Fr.
II. 977, Lex. Ill. 797);
'í:{ b Wyenner
ader der
werung
zu Prespurg
bécsi, vagyis Pozsonyban
törvényesen
dénár 172, 22. j.; dy erst werung
a második
{részlet- )fizetés
94.

-

dy ander

werung

erst er
súly(v. Ö.
stat
forgó

az első

-

wider. wedir (r. weder) sem (Götze 229); wider 11mb oiell nach umb
wenig sem sokért, sem kevésért
50.
widerkeren
megadni,
visszaadni
(Sehm.-Fr.
1. 1282: keren,
Lex. Ill.
840, Götze 229); v. Ö. ab/ragen
és uber schaff en sz. a.
iuiderrede,
wedirred
tiltakozás
(Lex. Ill. 847, Götze 2.29).
wider/ail
ellenfél, a másik ,fél (Lex. Ill. 862-863,
Götze 230).
wil/en. mil önként, szabad akaratból,
szívesen (Lex. Ill. 889, Götze 230
szerint
wil/en a. is rn. beleegyezés);
wil/en cit/ich onteben get an abban
k ölcsönt 83.

in den
az időben

zei/en
hab wir mi/
önként adtunk
több

winchel
a. is m.
oldalt fekvő,
elrejtett
helyiség
(Lex. Ill. 904), a
10. és 14. számú
oklevelek
szóhasználatában
a. m. templom
szentélyének
fülkéi
vagy
kápolnái,
amelyekben
mellékoltárok
állottak:
im winche( dacz Sand Lorencz en var der stat czu Préspurg 17, 23, v. Ö. dacz sz. a. Az ott alapltott
javadalrnat
a lelekkönyv
(Sb.)
olyképen
nevezi meg: ges/ilf/
Jacob rl,ch/er in eren
sancti Jacobi in der abseiten
zu Sand Lorenizen.
Az "abseitell"
nem más, mint a görög apsls szónak középkori
átültetése
a némel
nyelvbe
(v. ö. Schm.-Fr.
1. 21: ohsen
és Lex. 1. 16-17:
absite}.
wir/en megvendégetni
(= bewirten)
(v.
Lex. lll. 934).
/Virtin, wirtinne
feleség (Schru-Fr.
ll. 1010, Lex. Ill. 934).
wyssiklich
tudatosan,
tudva,
készakarva
(Schm.-Fr.
II. 1036: 'o\.,j f3ig,
willlieh, Lex. lll. 960: wizzechche}.
ö,

yndert

v.

Ö.

irutert

sz. a.

ze hant, zehant rögtön, nyomban,
hirtelen,
v. Ö. han/ sz. a.
zeit (számmal kapcsolatban)
a. is m. időpont, hatúrnap
{Lex. Ill. 1136:
zit zeitpunkt);
ze dienen
ain 'í:{ b Ztl uier zei/en
im [ar, zu

;')13
jcder

quottemer

60

ö

szolgálandó

egy font

dénár

négy

hntárnapon,

minden
kántor.böjtön
öo dénár 172, 22. j.; in der zeit kellő időben, idejekorán,
k ik ötött határidőn
belül
(Schm.-Fr.
II. 1161: in
zite, Lex. Ill. 1137, Götze 234);
in den zei/en
akkor,
abban az
időben
(Lex. u. o.), v. ö. wil/en sz. a.
z e nich te semmis,
érvénytelen
(v. ö. Schm.-Fr.
1. 1719: nicht);
v. ö.
tod sz. a.
zerllng költség

(Lex.

Ill.

1091, Götze

235);

v.

Ö.

steen

(és verezeren)

sz. a.
zcstund
rögtön,
ugyanakkor
(Schm.-Fr.
II. 769: stundc,
Lex.
stunde);
von detnselben miticli en pys an den ncstcn
zestund darnacii ugyanattól
a szer dától
a rögtön utána
csütörtökig
(vagyis másnapra)
55.
zyl a. is m. határnap
(Schm.-Fr.
lJ. 1113, Lex. Ill. 1112),
scheinen
sz. a.
zirk éjjeli őrjárások
a város utcáin,
amelyekben
eleinte a

II. 1268:
phinczlag
következő
v. Ö. verpolgárok

felváltva
vettek részt, később pedig a zirkerek,
fizetett éjjeli őrök,
látták el azokat
(a szóra v. Ö. Schm.-Fr.
1150, Lex. Ill. 1132); v. Ö.
robait sz. a.
zistcll kosár
(Schm.-Fr.
II. 1159, Lex. Ill. 1136).
zuainzigk
egyenként,
egyes darabokban,
részletekben
(Schm.-Fr.
I. 90:
ainiz, Lex. 1. 531: einzec}; 26 gulden in munss
dic er mir zuainzigk gelihen hal 26 forint ezüstben,
mely összegeket
részletekben
kölcsönzött
nekem
(nem
okvetlenül
forintokként)
89; diselbig
schuld hab ich zuaintzig
entnomen
azt az adósságot
részletekben
csináltam
360.
zúchtinger
v. Ö. czuchllinger

sz. a.

zuecbunit

megérkezés,
jövetel,
visszatérés
(Lex. Ill. 1193: zuokunft,
Götze 238); und sielaisa
hincz auf sein zuechunft
és az Ő megérkezéséig
függőben
marad 253.
z ullen kis csónak
(Schm.-Fr.
II. 1115, Lex. Ill. 1173).
z.uspruch igény, jogi követelés,
kereset (Lex. Ill. 1197, Götze 239); v. Ö,
s prucli sz. a.
zwinger, czwinger
védelmi rnű a vár-(város-)fal
és az árok közt (Lex.
IL 16űl: twingaere).

MO/HlI1l(>nta

ll nnuoríue

Iuduico,

IV
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D) Pótlások az oklevelekhez.
Ga.

Buda 1381 szepietnber 21. Erzsébet
királyné
megh((gyja
Tomlinus
tárnokmesternel:
s fivére s helyettese
Péternek,
hogyelégítessék
ki Hoffor János budai polgárnak Hcbel
(Habet) bécsi zsidó részéről fennálló és bírói/ag megítélt köoetelését
e zsidónak Pozsonyban
ottani polgároknál
letétbe
helyezett javaiból.
Elizabeth dei gracia regina Hungarie, Polonie, Dalmacie
elc. fidelibus suis comiti Tomlino magistra Tavamicorum
regalium, item magistro Petro Iratri ac vioesgerenti eiusdem
salutem et graciam. Conqucritur
nobis Johannes
HofTor
civis noster Budensis, quod ipse super quendam judeum de
Wyenna Hebel nomine pridem ducentos triginta et duos
florenos auri juridice optinuissel,
cuius res in bona quantilate se exlendentes
in civitate
nostra
Posoniensi
erga
manus quorundarn hospitum reposite haberentur.
de quibus
sibi nulla satisfaccic
inpcnsa adhuc extitisset. Super quo
vcstre fidclitati firmiter cdicirnus, quatenus
dictum Habel
judeum ad vestri presenciam
evecari
faciontes ex parte
eiusdein memoruto Johanni Hofl'ar super premissis debifis
sntisfnccionem
inpcndatis.
Qui si ven erit, benequidem:
alioquin presentibus vobis committimus,
ut racione prcmisserum
illustri
domino
Alberto duci Austri íe] [Austrie]
fra Iri nostro honorato scribendo ipsarn satisfaccionem
per
dictum dominulll ducerrrcidem
Johanni Hoff'ar civi nosíro
exhihcrc facere procurefis.
Aliud igitur pro nostra gracia
non factur i. natum Budc in festo beati Mathei a pli anno
domini ~f'no cccmo LXXXo primo. Irisuper volu mus. ut ill
casti, quo dictus dominus dux in prernissis predicto Johanni
Hoff'ar satis Ilon fecerit, tunc vos dc dicfis rebus et bonis

ö15

1381 SZEPT. 21.

in Posonio habitis eidern Johanni Hoffar satisfaciatis.
ut supra.

Datum

Papiro son, a pozsonyi káptalannak
kővetkező
transsumptumában: Nos capituium ccclesie Posonicnsls
memor ic commcn damus per
presentes. quod Johannes Glosardictus
jura tus civis et magister Otto
notarius civitatis Posoniensis ad nostrarn personaliter
aceedentes presenciam,
exhibuerunt
nobis
quasdam
litteras
patentes
serenissime
principis
domine Elizabeth
inclite regine Hurigaric
domine nostre
naturalis
in pa-p-iro con scr iptns, petcntcs nos cum instancia, ut tenorem carundern de vcrboad
ver.bum -presentihus nostris litteris si-militer paten.libus tran sscr ibi et transsumpml
faciendo apposicione nostri
sigilJi eisderu dare dignaremur,
quar-um tenor talis est: (Kövctkezrk
az 'bklevél másolatn.) - Nos igitur peticionibus predictorum
Johannis
Gloser dicti jurati civis et magis-tri Ottonis notariiri)
civitatis Posoniensis predicte annucnles,
tenorem dictarum Iitterarurn
prefate serenissime principis domine Elizabath
I'cgine Hungarie domine nostre
do verbo ad verbum presenti'bus nostris litleris patentibus
transscribi
et transsm1l'pmifaci-cndo
apposicione
nostri
sigilli eisderu du xirnus
conccdendas.
Daturn ,feria tercia pr ox ima 'post dominicam letare anno
domini Mmo eCCmo octuagesimo secundo. (Papiroson,
ép hátpecséttel.)
Pozsonyvárosi

Ic »t., Lad.

26, 35. sz.

8öa.
1527 november

Székesfehérvár
éo augusztus

24-én

Kelenföld

3. I. Ferdituuid

király

birtok

táborában

tnelleiti

adománya
megerősítése
és megújításaképen
hívének,
uáti Antalnak
nádo ri titkárnak,
uc!ományozzCl
Bona

Solamon,

Metidel

zsidó puszta háza
amely
a szabad
királui

adományozás

tulajdonosait
pusztítása

Fekethe,

alá került,

a kázelmult
során

budai

zsidóknak

Waczy

mellett a budai Zsidóutcában
(kirúliji)
városok
jogszokásC/i

vagy

minthogy

csatavesztés

megölték,
coliák,

vagy

a

tett

NagyOla: és
Jakab

fekvő házát,
értelmében

fentnevezett
és

ugyClI1CZ

előbbi

keresztények

Törökországba

hur-

Commissio propria domini regis.
Nos Ferdinandus
dei gracia rex Hungarie et Bohemie
etc. princeps Hispaniarum,
archi dux Austrie etc. rnemorie
commendamus
tenore presencium significantes quibus expedit universis, quod Nos illam donaeionern et collacionem,
33*
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quam mediante aliis Jiteris nostris donacionalibus
superinde
confectis in castris nostris penes possessionem Kelenfl'cwldc
metatis in vigilia festi beati Bartholomei
apostoli proxime
preteriti fideli nostro nobili Anthonio de Naghwath secretario palatinali suisque heredibus et posteritatibus
universis
super totali domo providorum Bona Olaz ac Salomonis generi
Mendel Fékethe judeorum Budensium in civitate nostra Budensi in piatea Judeorum penes domum dcsertam cuiusdam
Jacobi Waczy similiter judei a parte septentrionali
adiacenti
racionibus et causis in eisderu literis nostris donacionalibus
clarius expressatis fecisse dinoscimur, ratam, gratam et acceptam habentes, eidern nostrum regium consensum
prebuimus prebernusque
benivolum
pariter et assensum, et nichilominus attentis et consideratis fidelitate et serviciis eiusdem Anthonij de Naghwath, que idem Sacre primum regni
huius nostri Hungarie Coronc, dcindcque maiestati noslrc pro
locorum et temporum diversitate cum omni semper fidelitatis
constaneia exhibuit et impendit ct de cetero est exhibiturus,
eandern dornum providorum Bona Olaz ac Salomonis generi
Mendel Fekethe
judeorum
Budensium
in dicta civitate
nostra Budensi in platea Judeorum penes domum desertam
cuiusdam Jacobi Waczy similiter judei a parte septentrionali adiacentem,
que ex eo, quod iidem 'Bona ct Salomon
superiori elade et vastitate christianorum
vel perernpti vel
in Thurciam
abducti sunt, ad Sacram dicti regni nostri
Hungarie
Coronam consequenterque
collacionem
nostrarn
regiam juxta consuetudiriem
liberarum
civitatum
rite et
legitime devoluta
esse perhibetur
et redacta,» simulcum
cunctis structuris aliisque pertinenciis et utilitatibus quibuslibet, memorato Anthonio de Naghwath
suisque heredibus
et posteritatibus universis rursus ct de novo dandam duximus
et conferendam,
immo damus, donamus et conferrimus jure
perpetuo et irrevocabiliter
tenendarn. possidendarn
paritcr
et habendam, salvo jure alieno, harum nostrarum
vigore el
testimonic
literarum
medianle,
quas in formam
nostri
privilegij redigi faciemus, dum Nobis in specie fuerint reporta te. Datum in civitate nostra Alba Regali, peracta felici
coronacione nostra, die dominico proximo post festum 0111-

1527 ;>;0 V . 3.

niurn sanctorum
anno domini millesimo
quingentcsimo
vigesimo scptimo, regnorum nostrorum Hungaric et Bohemie predictorum
anno primo.
Háiiratok:
R(egestra lta. (Kevéssel késöbh.:
litere
super domo Budensi Buday hazrul valo leuel Nro 13. (ú jabb kori levéltári jelzet.) 1527. Donatio Ferdinandi
I'l1i
pro Antonio de Nagváth secretario palatinali
super domo
Budensi in platea Judaica. - Fasciculus lmus 1'\1'0 1'no.
Hártyán,
pecséttel.
A Magyar
ményében.

az
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NOMINUM

Abbreviationes : civ. = civitas, civitatis, civitatem etc, imp. = impignorat,
impígnorant, inc. = incola, Pos. = Posonium, Posoniensis, Posoniensem
etc., poss .. = possidet, possident, test. = testamentum.
1. Nomilla

Christianorurn.

Abcnt eurer Hanns
qoltsmul
Dor othea
uxor
1446
imp. vineum
Pos. 252, 253.
Abcrhéck!
(Abliackler ) Tuman
1439
imp. vineam p{)s. XCV, 207.
Abmcsser
Hcnsel
Dor otlica
uxor
1443 imp. dornum Pos. 131.
Ab uscl: Hanns
1440 imp. vinearn
Pos. 140.
tleh,
lion,
Hoinreich
1448 habet
cellarium
con ducl uru 3(j8,
Adl cr (1', Adlat) Kaspur
14f>1 testat
XXV.
Aigller
Jacob
1497 poss,
domurn
Pos, 343,
:liyllcr (.4.!lf)ner)
Lc onhur d Ka/herinu Llxor 1457 imp. vinenm Pos.

iso.
Ainfald

Nicklus

1440

(1454)

imp.

vinr-am
Pos. 121, (Airuuút
Nicl as Murc/
uxor)
1444 imp. vi-

Pos, 225 .
(.\imidel)
Pnul 145.5 imp.
Pos. 2Ur, .
..vlhcrt u» dux A nstrie 13&1 ;) I ,1.
..I/I'recht
der ko niqi n k cl nc r 'Post
t:,2i "('ll,didil d-oI1111111ill plateu
Jutlaoor-um sitarn 34:~.
il/tC11H1I1SdorfTrr Nicolmts
1415 jurnt us civi s Pos. 58.
..111Ihrosi
(gcn Gran)
1464 accipil
ceriam
sumrna m pecun ia e 39'J.
Amhscr
Hans
14iln 'p-oss, dornum
Pos. XXXVIII.
,1439-14ű9
p-oss,
vinens
Pos. 274.
Amrillf)
Il anns vide Ernr ing.
rtms/cter
H anns
mule r 1471
iarrp.
vinsnm Pos. 310,
.·Inyncs Jacobs d. tutchrichtcr
wilib
/1.
l l ans ir "in
1388 imp. do1lo<':l1ll

.1111";,I/"r
vincrun

mum Pos. 17, Lewbleins
d. nachri chl er witib
ll. Hans
ir SUIl
1390 imp, d0>Il111m Pos. ~'3,
Arboistoler
Stephan
1405 inc. Ha inburgeneis et
ponsor 49.
Arczl,

der

retli 'llxor
Pos. 33.

Hans

139"

magister

}[ar[Ja-

Wl111nt

dornum

Ar/nerin
vide Grttnetín.
Aspner
Stephan
[Ste phel ) 1420 de,bcitllm suum solvrtur 76.
Attaker
Hanns
14á8 poss. dornum
Po-s. 3'17.
(At/aker)
Artokker
Mat lies tuitib
1f>02 dat p,ignlls 428,
.1wer Churicz 1443 imp. .domurn et
vinearn Pos. 197.
tlwer
Siqmund
Anna lI:wr
1446 ..1447 imp, d0l1111m Pos. 177, 18D,
A.l/gus/in Sinnon
1493 poss. vimeum
in Szöllös 349,
Aurstorí cr Cristau
/lon Sondierqen
1501 dat piglluS 425.

rit/nr, dc (uon ~Var) l acobr ns ) Anna
tr.ror imp.
dom.um
Pos.
1459
190-1\l1.
lturbur«
consors
Mur u ui uenditoris
semell ar uru 1481 civis Budcnsis
87, 88,
UnI hor, de, St enlumus l0520paJatinus ct comes 102.
Battlujan,
dc, Benedictus
lálO
theznurnr ius regtus 96,
Behetn Ambrosi
Modal cn uxor 14&4
inup, dornum
P-os. 3(}2.
Behuni
'Fho mun
14G.'i jutlex judaeorurn
Pos, 2n9, (Bcliem } 1493
elvis juratus
testus testamenti
89.
Behern vide etiam suh Pe hem,

L'\DEX ~OMINmI

Bct auks [sir/or 152.~ farniliaris
domini Jan von «l. Leippcn 107.
Bcrc nhart ll aus von Sanicrgcn
1500
(ht 'pignus 422.
Bcr nhurt Hans von Gruenaw
1499
dat pignus 415.
Biró Farkcis vide Wiru Genge/.
Blasius
1475 eastellanus
Pos. 87.
Bodo
Gregorius
1451 eastellanus
Birdenvis 84.
Bo nnoc ntur en, des, Jacob sün Margret tuor
li~3
debitores et sigillatores
12, 13. Vide etiam sub
Ventur.
Bornemissu
(Bor nemtjzu ) Lohannes
15l)1, 15·03 th c saunari us regius
IH, es.
(Bru nn, von) Muierr; 1460 debi tor
353.
Brunner
Symon
1415 poss. dornum
Pos. XLI.
Brunner
Thoman
(vall Brúnj
1439
-1447
poss.
dornum
Pos.
XXXIX, XL, :i.M.
Bt nner
Vinczencz
Kathrei
UI or
1458 imp. domum Pos. 322.
ű

Caesar MerI von Besinq
1500 dat
pignus no.
corni iex Dictl
1415 poss. dornum
Pos. XXXVILJ.
carnij cr Wolfel
1415 poss. dornum
Pos. XXXVII.
Caspar 1467 ~aibsehreiber
XXV:II.
Castner,
des,
baustrou
Marqareí ti
1440 poss. partern
dornus Pos.
143.
Chccb cl Christan
1448 debitum nrre sl a ur 366.
Chl ebi nqer Fridreich
1445 inc. Pos.
• et testis 174.
Chezgassen,
in der, Jacob 1375 judex judaeorum
ric Haimburga,
sponsor et sigillator 5.
Chirclvenclino ph, der, Mer; 13881389 jude x Pos. 19, 20.
Chiz nuuje n vide sub Kyczmagen.
Clil asner
Seyfrid
A.nna uz or 1420
imp. vinearn Deveniensem
72.
Chlituje!
piuter
(Stephan
Klingel)
poss. dornum Pos. 198.
Chiitujel
Wolffgang
pi nt er 1448 arrestat 368.
Cbramhncber
144:3 poss.
vincarn
Pos. 210.
í
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Chrunichperq,
von, Vlreich,
phleger ze Haimburoh
1375 arbiter
et sigillator
4---{).
Christan Petrein:s dez richter aidera
von
Moder
purger
ze Tyrna
Morqret
uzor ,1376 debitares
6.
ClIúnczelman
Jorg
1412 mercator
de Dinkelsbühl
LXXV.
Chúrsner
vide sub Kűrstier,
Ciii, Herman
graf von, 1371 srigillat 3.
Clementen,
des, sun Vlreich
14.')0
imp.
dornum
Pos.
186, 1455
poss. dornum Pos. 296.
Cramer vide sub Kramer.
Cren "ide sub Kren.
Cristan Jacobus
1405 litem intemlit
XI, 1420 litem iritendit
75.
Crislan . ,.
von Sandicrgen
150Q
dat pignus 422.
Curiruilus
capellanus
Corporis
Christi
1434 inhabitat
dornum
Pos. XLI,
1439 consentit
impignorationi
142.
Cwngklein
Hutuis von Olmúcz 1460
creditor
civ. Pos. 397.
Cs erarin
Dyctlin1393
poss. domum Pos. 26.
Cziegler vide sub Zieqles,
Dnmunkusch
Janusch
Helena
UI or
1438 irrup. dornum Pos. 141.
Dum unkuscii
der junger
dez allen
D. sun 145-1 imp. dom um Pos.
LXIX, 207.
Dnnk hart
(Donkchort ]
gesezzen
var
Saru!
Larc ncz enlbr
1386,
1388 accipit apocham
16.
Duuhe t
Stephan
(Dawher)
1444
poss.
domum
Pos.
171, 1451
simililcr 340, 1455 poss. vineum
Pos. 194.
Dourherin
1438 crediter 328.
decimator
Murtinus
1415
poss.
dornum Pos. XXXVII.
Delcer Hnnns Anna urar 1445 imp.
domum
Pos. 262.
Derr, der, Stephan
1419 debitor 70.
Dyboldin
1437 imp. vinearn
Pos.
202.
Dikch,
vom, Htinns U13 mercator
Co loniensis.Titcm
intendit 55, 56.
Dorner
Huntis
Elsbet
(Elizobeth )
urar
1465 imp.
vinearn
Pos.
193, imp. dornum Pos. 318.
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Dórner
Wolfgang
Elizobetli
uxor
1474 imp. domum
Pos. 309.
Dreilingin
Cristan und ir sun Mathes 1444 imp. domum
Pos. 152.
Dreletsch
vide sub Tralat sch,
Dresinqer
Andre 1445 poss.vinearn
Pos. 265, 1446-1447
poss, domum Pos. 177, 180.
Drexlin
Jacob
1454 poss. domum
Pos. 294.
Drihert
Hanns:
Magdalena
uxor
1420 imp. vinearn
Deveniensem
77.
Dritujer
Laureticz
(oui
der Wcddricz ) 1443-1444
imp. vinearn
Pos.
168, 169, 1444 poss, vineam Pos. 222.
Dunhoien vide sub Tunhafen.
Ebmer
Erhardt
1481 inc. Pos. 88.
Eckhardt
Jerg 1499 dat pignus 418.
Eckel
(Ekkel)
Michel
Margaretha
l/xor
1439 imp.
dornum
Pos.
142, (Egkel, Ekkl)
1442 imp.
vineam
Pos. 160.
Ede/ Mathes Kutiiqund
u~'l)r 143!)
imp.
domum
et vineami
Pos.
141, 142, 1444 imp. dom um Pos.
170.
Egrer Hauns
Katerina
uxor
1452
poss.
vineam
Pos.
236-237,
1454 imp. vineam
Pos. 315.
Eijbnn
Michel 1134 credit or ct inc.
Pos. 351, poss.
domum
Pos.
XXXIX.
Eijloussernrokclx
(Eyla:lseinrokh)
Hanns
1406 civ.
Pos.
accipit
apocham
50,
1415 judex
civ.
Pos. 59, 1439 poss. dom um Pos.
XXXVIII,
1456 imp.
domum
Pos. XC, 192.
Eysenin
Nickl
1439 imp. vinearn
Pos. 137.
Eisenpekcli
Mert 1527 poss. domum
m platea Judaeorum Pos. 343.
Eysenreich
Hans richter
von Sand
Marein
1448 arrestat 368, 1449
mittit
epistolarn
371.
Eysinpart
Peter 1442 pOS3. domum
Pos. 166.
Eisn, fa ul von
Besing
1501 dalt
pignus
425.
Eisnein
Partl von Besing 1499 dat
pignus
415.

Eysnein
Peter Margrel
ULor 1444
imp.
dornum
et vinearn
Pos.
258.
Eijsncr
Jacob Dorothea
uxor 14 78
poss. vineam
Pos. 274.
Eketilelder
Liebliardus
1441-1451;
notarius civ.
Pos.
LXXXIII,
1445 solvit
debi tum 388, 1446
solvit debitum
230.
Ekeher
Jórg Anna uxor 1493 poss.
domum
Pos. XL.
Elisabeth
regina
Hungariae
1381
mandatum
mittit 514.
Emreieh,
her, gen Ral> 1465 ereditor
civ, Pos. 400.
Emring
(Amring)
Hantis 1444 imp.
vineam
Pos. 225.
Enqel Mathes
1502 condit
1esl.
362.
Engeltaler
Hanns
1474 imp.
domum Pos. 319.
Epries, von, Peter Anna uxor 1450
poss.
vineam
in Szöllös,
346,
1452-1454
poss. et imp. vinearn
in. Szőllős· 348.
EssI Paul Helena
uxor 1492 poss.
vinearn Pos. 317.
Essel Peter Anna uxor 1454 imp.
domum
Pos. 389.
Essel Steffel
von Seldendarf
1438
imp. vincarn Pos. 127.
Fa/kehner,
der, .Jans 1382 testis el
sigűlla tor 438.
Fallechner
1448-1449
servitor civ.
Pos. arrestat
367-:i70.
Fallich Hanns scblosser
1527 poss.
domum
in platea
Judaeorum
34:-;.
Fariber
Mert utui Joel
"nn Sundiergen
dant
pignus
1502 425.
426.
Farkas Lasla 1448 creditor
28:1.
Forstet Nic/as 1441 inc. Pos. 81.
Faustinger
Hanns
Kathrel
u x or
1469 imp. vineam
Pos. 297.
Feyerer
Michel
1418 poss. vinearn
Pos. 66.
Feiertag
Crist ati 1437 imp. vineam
Pos. 1'26.
Fey(e)rtag
Michel
Dorotheo
u xor
1442 imp.
dornum
et vinearn
Pos. XCV,
130, 1445 imp. vinearn Pos. 120.
Feytlin
vide suh VeitI.

I:\DEX

Felfewldig
Jacob
vide sub Folloldig.
Felsperger
Jolwnnes
vide sub Velsperger.
Ferber
in Muthes Paqriti haus 1510
inc. Pos. 374.
Fet dituuidus
rex
Hungariae
1527
donat
dornum
Judaeorum
Budens-ium 515, 1530 protegit relictam
Ernerioi
Sereuohes
111,
1531
protegit
Tobiarn
filium
Men del 112.
Fi dler Oswalt Kalherina
uxor 1454
imp. dornum Pos. 293.
Fidter
Stephan
1449 poss. dornum
Pos. 219.
Fynk Hans gaber
1430 inc. Pos.
377.
Fischernunder
vide sub Vischamun·
der.
Fl eischer
Hanns
Margarela
uxor
14M imp. vinearn Pos. zso.
Fletsehoker
Hanns
Mllirgareta uxor
14M imp. dornum Pos. 3-02.
Fleisoliakctier
Philipp
1418 imp.
vinearn
in Púr-pach 68.
Fl eischker
Bartl
von
Sandiergen
1502 -dat pignus
426:Fleizzleich
Stephan
1417 poss. vineam in Deven 64. (Fl ei z ziclilich)
14~'O judex
et possessor
vineae in Deven 73.
Ftinss
Nic/as
(Flins)
1440 pecuniam et res argenteas
dat civ.
Pos. 381, 383, 1441 iter :facit
383-384,
14M unagister
civium
Pos. 398, 399.
Flochperger
Jorg
1461 poss.
domum Pos. 342.
Flochperger
Peter 141,5 'poss. domum Pos. XXXVII.
Floezer.
der. Wil/ig
1368 inc. opp.
Nagymaroin,
debitor
431.
Flölzer Mert scher er 1527 poss. dounum in platea Judaeorum
Pos.
343.
FOijlh (Vagit)
Fridricli
Katherina
uxor
1502 poss.
vinearn
Pos.
323, (Fridericus ) 1511 magister
civium Pos. 98.
Poit Vicenlz
1499 inc. Pos. 419.
Folfoldig
Jacob
von Weyssenburg
1448 mercator
de Allba Regali
et crediter
321, 1453 (Felfewldig) similiter
283.
Fórslel
Wolfgang
Marqaretho
uxor
1463 'poss. dornum Pos. 309.

NOMINU}1
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Forst cr vide sub v orst er.
Frutia vide sub France
Frtmckh
Andrc 143\) poss. domuni
Pos. 237.
Frank Co ncz (Clwncz Cristitia uxor ]
1446 imp. dornum Pos. 251, 252.
Frank
Hattus
1450 imp. domuru
Pos. 248.
Frannk
Johannes
1481 ci vis Budeusis 88.
Frankch
Michel 1449 arrestat
369.
Frankeli
Peler
viseher
14-10 imp.
vincarn Pos. 143.
Frank
Philipp
Barbara
uxor 1H8
imp. dornum Pos. 233.
Frannk
Stephan
rnrrur er gesessen in
der Pfaffengasscn
Margrel
uxor
1442 irrup. dornum Pos. 205.
Ft ank
Thoman
(krumer,
institor)
1410 civis Pos. 51, 1416 poss.
halneum
ct domum
retro balncum
XXXJX,
1417 magister
civium Pos. 62, 1434 'poss. balrieunn X'X2QIX.
Franckti Waller
Morqaretlia
uz or
1449 poss. dornum Pos. 237.
Franki n (Frűnkin ) Lewpold
1440
imp. 2 vineas Pos, 2(}2.
Frasnuui
Paul
1447 imp. vinearn
Pos. GI, 178, 179.
Frawenkind
Sl ert Elizabeth
uxor
1438 .irnp. vinearn Pos. 140, 141.
Frei Andre von Reclsiar]
1499 dal
pignus 415, 418.
Freijdcns pruruj (FrewdensprLlng)
Michel Barbara
uxor
1448 arrestatur
367, 1449 "mp. 2 vineas
Pos. W7.
Frcy(e)sleben
Leonhort
snegder
Anna uxor
1443 imp. dornum
Pos. 237,
1444 imp.
dornum
Pos. 132.
Fretter
1469 inc. Pos. 401.
Fridoll
Cristan
1438 imp. vineam
Pos. 130.
Fridolt
Moblies
1445 'Poss. dornum
Pos. 153.
Fritsch
Nic/as
1452 poss. vinearn
Pos. 293.
Frona (Frana),
von, Andrea
14·18
imp. vinearn Pos. 181, 182, 1452
ámp. dornum p.os. XC, 283.
Fronawer
(Gerharl
He.dwig uxor)
auf Boienburq
1448 eredttor civ.
Pos. 390, 391.
Fr oschel Proko p Elena
uxor 1449
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imp. vinearn Pos. 183, 1455 imp.
vinea m Pos. 189, vide C.
Fúchsel (Fuxl) Jacob 1499 dal pignus 419, 1500 idem 422.
Fúchsd
.\1rühes
Katherina
uxor
1470imip.
dornum Pos. 308.
Fn drnac h er Licndi
14:18 imp. do11l'1Im Pos.
157.
Fullenwolf
Werl 1437 poss. \"inc:1111
Pos. 1~6.
Full cnuiol] 1H8 cr.ed it or Pos. 2-17.
Fur er J/aIlTlS uritib Anql c« 1444 drbitor Pos. 227, A!)TlcS Fucreri n
Johans filius Har/)(/NI
filia 1450
poss.\lÍneam
Pos. 309.
FlIrman
Jé nc Kattierinu
uxor 1437
'mp. dornum Pos. 125.
Fierrnan
Lasia Dorotlica
uxor H5~
imp. donrum Pos. 250.
FU.rT virle Fuchsel.
Gab/cr

H'olfgaTlg
14ű8 poss.
doPos. 318.
Cuitsntn Albrecht
1451 crediter Pos.
21i,
:218, 1453 dispon it circa
tricesimam
Kartburgíensem
XXVIII.
Gnilsum M e rt .4nnn /lxor 14-5~ poss.
dornum
Pos. 340, 1481 exactor
taxae
Pos. 40ű.
Gais Xl ichc! Dorot hc a uxor
145:3
poss.
vnneam
Pos.
297,
Cai.,
Xli chrlin
Dorothea
imp. vincant
Pos. 297.
Golie:cr
Leonhort
(Liendl
Golit zer }
1H5 imp.
2 vineas
Pos.
154.
1453 imp. dornum Pos. 284.
Gurt nerin
WI
1438 imp. vinearn
Pos. 15G.
(;(/SSnCT Xlichl
1463 poss. dornum
Pos. :l23.
(;,·/,,,I/rl
Bartel 1499 dn t pignus 4,1i.
Gclrhnrti n Kuthcrirui
147H imp. viur-run Pos. 322.
Gesiu, Ilon. Ambrosius
1·1()0 imp.
vinearn Pos. 278.
(,rir Pettcr 15{)'2 inc. Pos. -126.
Genr Jans 1381 inc. ci v. Kismarton,
debi tor 43.;;.
Ge", Vlrcich J!arg(lrct/lII a.ror 1418
imp. dornum
Pos. 2:j2. (Ceyer)
145:\ imp. vine.un
Pos. 235.
GeMyi"s
e pisco pus
Qllinqueecc/e.sicusis l5'21 protegit
praeíecturn
Mende! 1O:'!.
(;epclcyscn
IGcypeleysen)
Il anns
IHG imp.
vi n en m
Pos.
184,
rn.um

185, 1450 imp. 2 vinens
Pos.
186, 1405·2 idem 188, C.
Gernolt Jacob
/Jon Pres purk (Gernualt j poss. vinealll ·in Szöllös
1448 316 et 14ÓO 347, (ohrarner]
debitor Pos. 1448 :\70.
Gcusdncr
(Geuduer )
Niclas
1443
poss.
rlomum
Pos.
131,
1444
imp. 2 \',inc",
Pos. 243, 1445
idem 245, 1H 7 idem 246, C.
Grnrclt c! ((;w('/td)
.J ohannl's
141:l
ci vi s jurntus
Pos.
141'5 poss.
domurn Pos, XXXVHI.
Gik erl (Ci ker el, Kikerll,
Ksik erl ]
Philipp
Cristina uxor 1443 imp.
vdneam
Pos.
151,
1448 idem
265, 1449 arrcstatur
369, 370,
1463 poss. domuru Pos. 317.
Gisinger
Mnrcn«
von
Stmdiersjen
1502 dat pign'llS 426.
Glaser vide G/osar.
Gleibitz Johannes
1439 poss.
donrurn Pos. XXX/IX.
Glcí cht c n jpcrqcr
Wolfram
1447 tricesdrnu tor ci v. Pos. 389.
Clim ph Seiid!
1415 poss.
dornum
Pos. XXXVII.
Giosat (Gloser)
JohallIles
1382 civis jura tus Pos. ,515, 1383 (Claser, der, Lans ) ii dern sigillat
1::.
Cluk (Clúk, Celukh)
Cris/an Elizabeth uxor 1446 imp. dornum
et
vineum
Pos. 176.
Gm ait el (Gcmaytl,
Gmaitl ) Stephan
1448 arrestatur
367, 368, 1454
imp. vinearn Pos. 314, XC, 14·58
ddbito'f Pos. 84.
Gncm
(Cncmer)
HOTln"
Barbaro
/lxor
1454--'1491
poss.
domum
Pos. XL.
Goc z ArIlOlt (krumcr ) Anna
1/"or
1440 poss.
dornum
Pos.
XL,
IH2
imp.
domllllll
Pos.
!fiő,
1442 imp. vinerun Pos. 3(}7, 1446
poss.
vincarn
Pos.
130, 1446
dmp. vinearn
Pos. 27;2.
Gbc z von Sotul Marcin
1388 poss.
dornum Pos. 17, 1390 idem 2'3.
Coldsmyd,
der,
Meri
Mnr qareth.
n.ror 1395 vendunt dornum Pos.
32, 33.
Gol dsmid Sebold
144Q imp. vincarn
Pos. 143, 144.
Gósch! St eff on (sch us/er ) 14ű8 poss .
dom lim 318.
Go/sclralich
DÜ/e1 1402 judiciuru
XI.

,,8,
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Gots(cjha/ich
Peter
1478 debitor
Pos. 355.
Gots/eichnamb
pruederschaft
1442
poss. vinearn Pos. iso.
Grad (Üertul ) Andre Margareta uxor
1441 poss. dornum Pos. 207.
Gt aisel Wo/fel
maurer
1527 poss,
dornum
in pia tea
Judaeorum
p.os. 344.
Grun, erczpischo/f
von,
1388 p-oss.
dornum
Pos. 17.
Granntner
Michel
1442 poss,
dornurn Pos. 1fm.
Grawswetler
Paul 1461 imp. vinearn
Pos. 280.
Grdtz,
von,
Peter
1518 homloida
Pos. 374.
Gr!'fenawer
Erhardt
Anna
uxor
1458 imp. dornum
Pos. 299.
Grtiienbuber
Honns
1470 crediter
Pos. 207.
Cregor 1510fur
374.
Greliczer
Walz/ab
Adams
wn 1:\93
debitor Pos. 27.
Crem/
Htuuts
1476 poss. dornum
Pos. 34-2.
Créss/ (Grássel ) Hanns
1481 exac10r Ia xae
Pos. 406,
Barbara
Honnsen
Crdsscls
se/igen
geIasne
wi/ib
1494 condit
test.
XXVI.
Greslin (Grds/in)
Michel
1445 imp.
vinearn
Pos. 264.
Grie ss Héndll439
imp. vinearn
Pos. 137.
Grieskircherin
Barbara
1502 condit
test. 362.
Grinczirujcr
Amire
Ch/ora
"xor
144-1 imp. dornum
et vinearn
224, (A,nderl Cr.) 1439 ;poss. vj,
nearn 237.
Groblok
Honns
Cristina
u ror 1462
poss. vincum
p.os. 305,
1460
imp. vinearn
Pos. 306, ( Anna
uxor ) 1472 imp. vinearn
Pos.
306, vide etiam in Cor-rigendis
el adderrdis.
Gross Leonhnrl
1440 poss. dornum
Pos. 237.
Gr os : (Cross)
Peter
Agnes
u.ror
auf TUllaw Newsidei
1439 imp.
dornum Pos. 124, 1449 imp. doanum Pos. 218, 219,
1449 arrestantur :i69, 1450 poss. dornum
p.os. 249.
Gross VIlein
1443 olim poss. dornurn Pos. 168, 1444 idem 170.
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yrossgral
circa
HóO
gllJhernator
Hungariae
Joannes
Hunyadi
82,
1522 palatinus
Hungariae?
103.
Grueber
S!lman
purger
ze Tebeti
Margareth
uxor
IH 7 imp. vi ,
rieam Deveniensern
&9.
Grucnbcüt Nic/as 1481 inc. Pos. 81l.
Gruerulel (Paul) 1444 poss. dornum
Pos. 152.
Gsc hicssler
Vcit Elena
uz or
145\)
imp. vincarn Pos. 293.
Gsurerüendcrícr
1445 poss. vlnea m
Pos. 173.
Gnl deiti (Gu/din)
Hornis smid Elena
uXOr 1439 'Poss. dornum
Pos.
XXXIX, 1444 imp. domunn Pos.
255, 1445 idem 251.
Gutdein Jorig 1415, 1426 poss. domum Pos. XXXVIII.
Gurtler Jorig von Tu/n 1476 poss.
dornum
Pos. 319.
Gurtler Sic/as von Papa 1444 PO%.
dornum
Pos. 1i1,
1445 idem
XLIV,
13,5, 1:l6.
Gurtler
Peter
1527 poss.
domuni
,in platca Judaeorum
Pos. 3H.
Guertler
Wolfgang
haller
(von)
Sandierqeti
1499 dat pignus 414.
Gu et Ci/ig 1444 poss. vineauri Pos
210, 1445,
1446 poss. dornum
Pos. 228, 200.
Girttriacbt
Hanns
Elizabeth
1473
imp. vinearn
Pos. 2·81.
Cweltel
vide sub Ceweltel.
Haberelmap
Niclas
1444 'p'oss. \.jncarn Pos. 222.
Haberchruip
der jung 1448 inc. Pos.
367.
l/iiber/er
Sieffun
(eisner)
1494 facit
test. 360.
Huberstorff
er Fridreich
141;! elvis
jurn tus Pos. 57.
Hadelluiuer
Erhart Anna uXOr 1475
urnp. dornum Pos. 303.
H oder Hanns
1438 poss. vinearn
Pos. 127.
Holner Hanns Kuniqund
llxor 1445
imp. dornum Pos. 260, 1446 acciptt solutionern
389, 144í imp.
dornum
Pos. 261, 1455 idem
294, 1457 idem 284.
Haff ner l acob
Morijre!
uxor
1443
credilor
Pos. 2M, 1445 poss.
vinearn Pos. 264, 1458 poss. domum Pos. 192.
Halner
Michel Barbaro
uxor tHa
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imp.
domum
Pos.
167,
1415
idem 173, 174.
Hajner
Niclas
Chunigund
uxor
1462 imp. dornum
Pos. 316.
Hujner Peter Agnes UI or 1443 imp.
vinearn Pos. 146.
Hajtter
Stephan
Barbara
IlIar 1459
imp. domum
Pos. 302.
Hagen Hans von Besing
1499 dat
pígnus 417.
Hager Jlainhar/
sutler Murqaretlia
uzor
1444 imp.
dornum
Pos.
171, XLIV,
lH5
imp. donsum
Pos. 135, relicta
1445 imp. domum Pos. 136.
Hayczerin
Jacob
1443 poss.
dornum Pos. 238.
Haydn,
der, Pe/rein
Katbreiti
uxor
1404 dornum
emunt
48.
Haidenhaim,
von, Hanns 1440 imp.
dornum
Pos.
137,
146,
vide
etiam in corrigendís
et addendis.
l/aymbach,
von,
Hermann
1406
mercator
Coloniensis,
eredetor
LXXV.
Haymburga,
de, Simon
1405 debitor XI.
Hainburqer
VI/ein
1419 poss.
vineam Deveniensern
71.
Ii ainreich
maister
Cpuxenmoister )
lH5 accipit salariuru
388.
ll ainricz e
1376 magister
civium
Pos. 10.
Halbenrainer
Nicklas
1377 inc. possessionis
Wenig Hof'lein debitor
433.
IJa/bpawer
Hanns 144:1 imp.
domum Pos, 221, XCVJ,
Ha/bpfaff
Larencz
1418 judex
et
vinearum
magister
in Purpach
68.
&
Halbsorl
(Ha/bs
Ori) sch us/er Elspet UI or 1437 dmp. vinearn Pos.
125, 126, 1440 idem. 128, C.
Hollerin
Hennsel
1443 érnp. vinearn
Pos. 210.
Hámer/ Hanns 1434 oondit test. 350.
Haniistorjer
C/emenl
1448 imp. vineam Pos, 254,
Hans pey dem Tor vide sub Tor.
Honsz; graff, herr zu Pózzing
1371;
mittit
litteras
10,
1.376-1382
serviens su us vim affert
Pasaniensibus
II.

H annlschuchslri
ck( h)er II anns
Elena uz or 1444, 1445 imp, domrum Pos. 210, 199.
Hantscnuchstriker
Pau/ IH5 poss.
dornum
Pos, 199,
Hannlschusler
Jorig
1439,
IHO
poss, domum
Pos. XXXI X, XL,
1440 imp. vinearn Pos. 314.
Hantsneyder,
der,
Bernhort
139:1
poss. dornum
Pos. 26.
Hurabur
(1) 1434 nomen
cuiusdam dornus regiae Pos. XXXVIII.
I l arrer Mic/rel
1445 'Poss.
vineum
Pos. :.! 1:3.
Harrenstein.
Peter pureraj
:ll de m,
1381 debitor
435.
Hartin Peter 1448 Inc. Pos. :lG8.
Harlel
Wolfgang
Dorothea
llxvr
1467 debitorcs,
poss.
dornum
Pos, 320.
Hartbaqmcr
Erhort
1448 poss. domum
Pos. 180.
Hurttman
Meri
A[tncs
uror
lH9
(in der Heicharczgasen]
arrestatur
:370, 1475 poss.
vinearn
Püs. 323.
Has vlreicli liauer 1501 dat pignu s
424,
Haumschilt
Hans 1499 dat pignus
416.
Hauser
Honns
lHO imp.
vinearn
Pos. 140.
Huuier
Leo 1403 li tigat 48,
Htuuer Llenhort
1501 dat
pignus
425.
Hauser Mert Ann uz or 14&3 poss.
vineam
Pos. 269.
Hauser Mertt Murqaret ha llIor 14:18
i.mp. docnum et vinearn HH, 150.
Hauser Philipp
1444 creditor
Pos.
172.
Haug Meri sctnicster li>27 poss. domum in platea Judaeor-um Pos.
344.
tloursrukcr
sncider
1502 dat pignus 428.
Hebenstreit
Chuncz
1415 poss, domum Pos. XLI.
Hekcl (Hekchl)
Anndre
1457 imp.
dornum
Pos. 299,
Héckl
Jacob
1438
imp.
vinearn
Pos. 127.
Hckche/
Ylreicti
IH8
arrestatur
368.
Hel diti Anna,
normals
Emrich
Serensebes
und
icz /lfartin
Khle
elichen
hub urul
1530 licentiam
ú

l:\DEX

dat marito
lOR-liO,
cam pr-olegit Fcr diuandus
r'ex Ill.
Hell el, ha, Michel 1448 poss. domum Pos. 247.
Helfe/in
Hensel
1445 imp. domum
et vincarn Pos. 270.
natu» (Sik/as
Heljcli n Sb 134a)
14:~9, 1444 poss.
domum
Pos.
1()4, 166.
llendel
(lIcínd/)
/lUIITIS au] Sctiond orj crsjassc n 1455 irrup. vincum
!'{)s. IS!!.
ll cnm-nl cint TI/{JIIIIJII
Cristina
lI.ror
1467 poss. dornum Pos. 342.
Heuner
Hauns
1437 poss. vineam
Pos. 126.
fhr( 1')/ Nic/as
14:3!! poss. dornum
Pos. 259, ll erclin
Nic/as
1414
.1111'1'. dornum Pos. 259.
Hererui, dc, Nicolaus
1512 thezaura ri us .regi us 100.
ll crib Jacob 1439 imp. dornum Pos.
128.
Herman
ur af vall Ciii
13i 1 sigillat :1.
Herrunt l l anns /)01'0111('(/ !lxor 14;)2
imp. vinearn
Pos. 236.
Hertel
1'1/ 1405 debitor
Pos. XI.
Hertt er (Her/er)
Peter
Kathcri na
IaM
1439 ,iIl11'1'. dornum et \'incnrn Pos. 1·50.
Hcslein gralfclI
Hunsens
diener von
Suttd
Jorigen
vide Hansz, ffralf.
Ihs/erill
Elisobetlv
1449 poss. donrum Pos, 254.
Hetbtje}
1404 poss, dornum Pos, 48,
He

Wil

cll

u nd

1I(Ich

ain(er)

au]

Sctiondorff crqosen
1448 arrestan11I,r 368.
Hcursrliuttter
Peter
14:{6 poss, vineam Pos. 138.
Heursler Mot hes 145:\ imp. vinenm
Pos, 283.
Hi tisch cr Lar encz
,·IIlIIII
IHor
.irup, vincum
Pos. ;115.

14(;2

Hobtsclutuer
(Hobit umcr]
Philipp
14:38 imp.
domuen
Pos.
157,
1443 idem 15l.
J annsch
Cristina
ll:rar
1470 imp. vinearn Pos. 306, (tantum ruxor] 1482-1485
poss. domurn Pos. XL.

fl odusch

If ol, von dem, Nic/as
sigillator
4:Hi.
Holfor

"is

(Holfar)

Budensis

1 :~81 testis

Jotiannes
514-515.

et

1:181 ci-

:\<HIINWI

I

5:!5

Hol tnuu
Erhort
Dor othcu
/1.l'Or
1450 poss. vincarn Pos. ~;)4.
ll oltzcr
Amire,
her,
H91
nccipit
pecuniam
409.
1I01t:er
Hunns
Cloru
IL.t:or
14(;\)
imp.
dornum
Pos. 308, ct vincam 1472..
Holtzer
Ludurciq
1474, 1475 crcditor 308.
Hopfer
(Cris/un)
1445, 144(; poss.
domunu
Pos. 213, 2Hi,
l l nr ndl
Licnhart
(Leotuu d ) 14:19
poss, dornum Pos. XXXVII, XC,
:340,
1440 poss.
vineum
Pos.
128. Vi,deetiam
sub Kunigsfe/der Liulureiq.
ll or nunk
Niclas
(sneydcr)
.1/aruarcta u.ror
1449 imp,
vincarn
Pos, 183 .
[jl,'eh
Cliuncz Allna uxar 1449 imp.
dornum Pos. 186.
Hueter
,)fatlles
initib
Katherina
1507 condit
test, 364.
ll ucttcr Il anns kramer
'\1111((
ll.ror
1434-1439
poss. dornum
XXXIX, XL, 1438 ,imp. vinearn
Pos, 12~, 123,
Húrtter
Ludweiy
Kathrci
uxor
1469
inrp. dornum
Pos, 30H.
11;;e I1'r
St cplum
Eli zub etli
uxor
1474 imp,
dornum
Pos.
310,
1471l poss. dornum Pos. 309.
Hicndler
Nic/as
1392 oh'. Pos, eredito r LXX,IV,
Hu tujcr vide
Vnuer.
1I"f!Pc/
l anuscli
1415 (1426) poss.
dOI11Ulll
Pos. XXXVIII.
Hűscbku
Oswald
1499, 1500 dat
)lignus
416, 423.
institor
Tlioma vide sub Frank
'l'lioma.
y I'SI'r
Wo/fr/ang
von
Ssnulierqen
JiiO:2 dnt pignus
421l,
{ther
7'1101111/11 /';/1'110
u.r or 1461
iump, dornum
Pos. 29:3.
l snitburms
Wolfgang
1501 datpignus 425.
J ucob richter
z e Pres p urij 13il accipit a poeham
3.
Heredes
et
f'ratrcm
vide 4, 8, filium
Paul
29, 31, ofilium Nikusch
8.
l usjent ctr[rl Chuncz
Etizobetn
uxor
1442, 1443, 1446 imp. vinearn
Pos. 203, 208, 243, CI.
iur;crmeister
irer
J'Yf( ajes/ii)/
152i
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poss. dornum in platea
Judaeoruan Pos. 344.
Jannckh
15<10 praedo 3i3.
Jans pharrer zu dem Wenigen
sl crlesdorf
1381 debi tm 435.
Jans pey dem Tór "ide Tor.
Jarwaler
(Járawó/ler)
Nicklas
1434-1439
·poss. domsnm Pos.
XXX,IX.
Yerenirid, der, Jans 1382 testis et
sigillator
438.
Yessei Mathes
1451-14ö2
poss. vineam ü.n Szőllős 347.
Jóchel
(Johel)
1416 (142ü) ;püss.
dornum Pos. XXXVHL
Jodocus
marchia
Moroviuc
1::18Li
nritbit mandatum
LXX'!.
Jud Hans Katherina
IIIor
14581470 poss.
dornum
et vineas
CVlI,
eVIlI.
Jud Mert schmid Margaret el Anna
uxores
1496-151-1 ·poss. dornos
et vin eas eVHI,
1514 condit
test. eVLTI.
Jud Michel üde sub Krem pnicz cr,
judcus,
Micliael
alias
vide
sub
Krempnicz er.
Jndenieint
Mert 'post
1400 poss.
vinearn Pos. CVUL
Judenpek
Pons
post
1490 poss.
vincarn Pos. CVIlI.
Jung Laurencz
lH4 inc. Pos. sponsor 171.
Iunqctel
Peter
1442 magister
civium Pos. 384, 1443 poss. dornum Pos. 237, 1444 idem 132,
1446 idem 178.
iuneh/rauen
im closter
14i-! creditares Pos. 309.
Jus/ahaij
I oluinnes 1402 inc. Pos.
XI.
Kac: Jorg (Kuniqund
u.ror)
1453
imp. dornum Pos. 189.
Kuditujer
Peter vall
Papo
14401467 'Poss. dornum Pos. XL.
Kalestor/er
14-14 poss. vinearn Pos.
225.
Koller Paul Vrsula UI or H59 imp.
dornum
Pos. 303.
Kamcrhuebcr
Peter
1443 creditor
Pos. 1G2.
Karel Fridel 1402 inc. Pós. XI.
Karner
(Kcr dner, Clierticr ) Hanns
1415-14,34
poss.
dornum
Pos.
XXXVIH,
XXXIX, 63. Kertierin
Ilnnns
1439 poss. domum
340.

Karner Jacob 1478 condit test. 3,,6.
Koser
(Káser ) Andre
1434-1439
poss.
dornum
Pos. XXXVUI.
Kaumperqer
Tbo nuin Anna
UI"r
poss. domum Pos. 307.
Kntzoltin
Stelfl
1437 poss. vineam
Pos. 156.
Kellet Jacob Helena IlIOr 1489 imn.
vinearn Pos. 319.
.
Kerner Hatins Dorotliea
l1:t'Or 145:3,
1454 imp. dornum
et vincam
Pos. 268.
Kerner
(Cherner,
Ker dner ) Han ilS
"id-c sub Kar ner,
Kernerin
Hanus vide sub Karrier,
Kerspam Ilans 1498 dat pignus 412.
Kes z ttuiti Jobst
1497 poss. dornum
Pos. 342.
.
Kellsch
Hanns
put qer zu 'I'yenn
1448 crcditor
283.
KyczIlIagcl
(Kqczmuqen,
Chizmttgen)
Kunrtul
(Chunrat)
1411,
1413, 1415 juratus
civis Pos.
XII, 57, 58. 1410-1420
magister civium Pos.
XCVI,
1424-1426 judcx oiv. Pos. XCVI.
Kyczmagel,
der, Vl reicli 1395 poss.
dornum Pos. 32.
Kitzmaqiu
Sibilla imp, dOTI1l1nTI Pos.
157, XCVI.
Kikerll,
Kijker! vide sub Gikerl.
Kirch.per qer
Hanns
Anna
uxor
1483-1489
'Poss. dornum Pos.
XL.
Kisling
Auqustin
von
Reclstarf
1499 dat pignus 418.
Kl ai n T'boman Anna
uzor
1444
poss. dornum Pos. 342.
Khlciti Anna vide sub Kle.
Klam plier
Si qmund
1445 poss. domurn Pos. 264.
Wc (Khle, Khlec ) Martin 1&25 sorvitor domint .lan von der Leip'pen 107, 153'0 nnaritus
rolictae
Emerici
Zercuohes
lOg-lll.
(Uxor
eius ,inna Khlcin = Klein 111.)
Klinsler
Erhard
Margaretha
Ilxor
1437 imp. vinearn Pos. 139.
Klockau]
Seidel
Margareta
uzor
14:\9, 1444 poss.
dornum
Pos.
157, 225, 1445 imp. 2 vineas
Pos. 265.
[{noll il/erit 14,19 possvvineam
Pos.
138.
Kabinger
Nic/as lion Besiruj
1500
dat pignus 420.

I:\UEX :-;mnNU:l1
Koch
Andre
Kathrey
uz or 1439
imp. dornum el vinearn Pos. 156.
Koch Htuuis 1527 'poss. dornum
in
pratea
Judaeorum
Pos. 344.
Kocb. Jacob
1444 poss. dornum
Pos. 226.
Kochaim
Hanns
1453 tricesimator
in KcrLburg XXVII, XXVIlI,
(et)
Margaretha
UIor 1468, 1469 imp.
dornum Pos. 288, 300.
Kochanofftzky
Nikolescli
1;"24 familiaris
comitis Scepusiensis
105.
Kocherdorl cr Barto/me
1450 ·poss.
dornum Pos. 340.
Kóchin,. Fritz 1-443 .inc. Pos. creditor 1-15.
Koler
Cristan
1429 imp.
vineam
Pos. 311.
Kolinqer
Hans
von
Besing
1499
dat pignus 417.
Kolman
Hanns
Kateri na UIor 1447
imp. dornum
et
vinearn Pos.
217,
1448 imp. vinearn
Pos.
218,
1448 'imp. dornum
Pos.
248, CI.
Kolweis
Emr cicli
1437 pcrmutat
falsarn pccuniam
373.
Korbler
Peter
1.'j22 ci vis juratus
Pos.
103.
Korbler Pe/er, des, hausfrau
Angles
1444 jmp. dornum
Pos. 257.
Korner
Hanns
1-150 poss.
dornum
Pos. 186.
Korner
Mert Anna uxor 1444 poss.
dornum
Pos.
257,
1458 idem
188.
J(or(n)mesz
Hainreich
burger
ze
Neunstat
1453 crediter
283.
Kortipodm
Nic/as
(Kuietina ) uxot
1447 imp. dornum Pos. 242.
Krakouer
Gilig 1444 imp. vinearn
Pos. 163.
Kramer (Cramct ) Erliart 14:14 poss.
dornum Pos. XXXIX.
kromer
Gocz vide sub Gocz.
Kramer
Hanns
Agneta
UIor 1470,
1471 jmp. dornum Pos. 309.
Kramer Hanns Kunigund
UIor 14-15
imp. vinearn Pos. 228, XCVI.
kratner Hanns
Huetter
vicde sub
Huetter,
Kramer Symon Margreth
uz or 1H9
poss.
vinearn
Püs.
175, 1451,
1454 imp. vinearn Pos. 187, 292.
kramer Thoman
vide sub Frank.
kt amer
Vlreich
vide sub Windtperger.
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Kramer
\;Fenczla
1415 poss.
domwn Püs. XXXiVII.
Kramer
\Venez/a
(Margareta
uxor]
1444 'poss.
dornum
Pos.
257,
1446 ·Lnrp. dornum Pos. 215.
Kraus Peter 1443 reserrhit
consilio
Pos, xr, 1445 judex Judaeorum
Pos. 173, 1448, 1449 tricesimator Pos. 391, 392.
Kreytz
Peter"ide
sub Kreurtz,
Kreytzer Jorig 1485 condit test. 357.
Krcmbser
Michel
Anna u.cor 1489
poss. domuru
Pos, 324.
Kr emb ser
Vlr eicti
Eli z ab etli tI..ror
1438 imp.
dornum
et vunearn
137, 1443 imp. dornum 220.
Krem pnu zer Miche!
(.11ichael alias
judeus,
Jud Michel ] 1481 fraudat 'pccuniam
Budae 87, 14811·484 poss. dornum
Pos. eVII,
uxor SIW M aqdalena
1504 condit test. eVII.
Kren (Crcn i Hainrcich
l-I:H -poss.
dornum Pos. XXXVnl.
Kren Michel
1499 dat pignus
419.
Kren
St eff at:
IJOn
Reclstar]
149!l
dat pignus
418.
Kr een Tornun
1439 poss.
vinearn
Pos. 157.
Kress VI/ein 1444 poss. vinearn Pos.
133.
Kt essen pacher Erasrn 1458 olim judex
Judaeorum
in
?\-Q\'U ci vitate 8-k
Krewtz
Peter 1490 capitanous
civ.
Pos.
409,
li>02
conelit
test.
XXVII.
Krieg
Chúnczcns
parbir er se/igen
houslrau
Kúnigund
1467 condit
test. 354.
Kromnaw,
her
von
der Lci p pen
und auf, Jan 1525 mittit littcram 107.
Kuoersau]
Philipp
1448 poss.
vincam Pos. 182, 14·56 juratus
civis Pos. 192.
Kulber
Peter
1415 poss.
dornum
Pos. XXXVII.
Kurüqsiel dcr Dietrich zu Offen 1475
crediter 328.
Kn niqsíel der (Ku nixl elder ) Ludweig
1434 juratus elvis 351, 1439 poss.
dornum 340, 1442 judex civ. Pos.
:-\85, 144;~ poss.
vineam
Pos.
162, 1443 judex civ, Pos. 386,
1443 mittit
Iiterarn
XI,
1447,
1449 jude-x oiv. Pos. 389, 371,
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1453 disponit
eirca
tricesírnam
XXVlII,
1457 magister
civium
Pos. 396.
Kuniqsjelder
Luduieiq
e/ Lienbort
Horndl
1439 poss. dornum
Pos.
XXXVIII,
144Q imp. 5 vinearum
fructus 128, XC, CV.
Kunter Peler :'Inna uzer 1461 űmp.
·domum Pos. 315.
Ku p [erschrnid
Meri Kalherina
u.ror
1470 poss. dornum
Pos. 319.
Kűpodcni
(Ku epo dm ) Hanns
1415,
1434 'poss. dornum Pos. XXXVII,
XXXIX, wi/ib Barbara 1449 poss.
domum
Pos. 342.
Kurcz
Michel
1445 imp.
debitum
IH.
Kurcz Micliel,
des, t ocht er Margareta = UIor Tod Wolfgang
1454
poss.vineam
Pos. 291.
Kuer sner
(Kursner )
Andre
1449,
1451 imp. vineam Pos. 262, 276,
277.
Kursner
Il ainr eicli
1439 ünp. domum Pos. 127, 151.
Kursner
Hanns
von
Lcwpa/lsdorff
Katerina
uz or 144&-1472
poss.
dornum
Pos. XL.
Kursner
Jeronime
Eutfemia
uxor
1477 poss. vinearn Pos. 274.
Kursner
Peler (Anna
uxors } 1444
imp, vinearn
Pos.
244,
(und
seine chinder)
1449 poss. vineam
Pos.
215,
1457 poss.
vinearn
Pos. 190, (Kchűrsner ) 1470 poss.
vinearn Pos. 269. V,ide etiam in
Corrigendis
et addendis.
Kur sner (Vnger)
Stephan
1444 imp.
vinearn Pos. 163.
Cbűrsner,
der, Vlreich
1374 poss.
domum
Pos. XLI.
Kur sner Vlreich 1447 (pell ifex] testis 272,
1456 her,
ladher =
quaestor
civ, Pos. 396.
[(ürsner
Wenezla
Magdalena
uxor
1460-1474
poss.
dornum
Pos.
XL.
Kűrsner
Wolfgang
steuerherr
1481
exactor taxae Pos. 406.
Kurlzúngel
Peter Kalharina
(KurtzIzúnglin)
UI ar et filia
Anna
1437 imp. vinearn
Pos. 147.
Kúsch Andreasch
im Wasser/hurm
1440 miles arcis Pos. 382.

l.achhutl
(Lochhútel ) Hanns
Hiú
civis juratus
Pos. et debitor
51,
52, 1414 crediter
XII.
Lacbutlein (Nic/as)
1445 poss. allodium Pos. 213.
Lambacher
Heinreicli
1477 CIVIS
Pos. dat apocham
XCIX, C.
Lampp Miche/
1420 poss. vineam
Deveniensern
74.
Latn p Nik el, des, untib Agnes 140G
debitum
'fntetllr XI.
Landekker
Jensei 1381 inc. civ, Kismarton
debitor
435.
Lunndman Jacob 1439 poss. vinearn
Pos. 293.
Ll1ng Anne 1445 poss. vinearn Pos.
211.
Lang Hainreicti
1467 dat 'pignus 400.
Lunnq
Hainrcich,
wi/ib
Magda/en
148G condit test. 357.
Lonnq Mcrtt (Lang Mertein}
14341439 poss. domum Pos. XXXVII,
341,
1439, 1440 imp.
vinearn
Pos. 313, 201, 1443 poss. vinearn
Pos. 157, IH5 idem 212.
l.anq
Meri/
Kutharina
u ror
l-ti:>
poss. vinearn Pos. 323.
Lannq
Pauli v-ide sub Malr:/ra/rr.
Lang Thoman
1444 poss. dornum
Pos. 163.
Losla, kunig (Ladislaus
V. rex ll ungariae)
1453 relaxat
usuras
Judaeorum
Pos. XCV,II, 1456 acclpit pecuniam
396.
Laspot
JOSI, des, witib Anna
1416
condit
test. 351.
Lasseberin
(Lausseberin)
Dara/ hea
1444 imp. domum Pos. 171, 1444
poss. dornum Pos. 340.
Lourencii, Soncti, domIIs
paror/ria/is vide sub pl ebaruis,
Laurentius
Amoidus
1664 debitor
113.
Lausser
Hanns
1539 ·pos·s. dornum
in pia tea Judaeorum
Pos. 343
Lauterholer (Lautterhouer ) Hanns
1443 irnp.domum
Pos. 221, 1444
idem 163, 1445, 144G imp. domum et vinearn Pos. 245, 1448
imp. domum
Pos. 248, vinearn
Pos. 25G.
Louterhoier
(Lausterlioier } Honns
der júnger
1438 imp.
vinearn
Pos. 122, 1443 concLittest.
XXIV.
l.cchner Stephan
1445, 1447 poss.
vinearn Pos. 213, 216.

I~DEX

Le dr er Hainreicli
Kothrei uxor 1416
ernunt dornum Pos. XXXIX, 63.
Ledter Jorg 1447 poss. dornum Pos.
217.
Ledrer
Pe/er Elizabetli
ur or 1416
poss. vinearn Pos. 228.
Letlrer
Simon
1444 poss. vineam
Pos. 244.
Ledrer Stephan
1445 inc. Pos. testis 174, 1447 imp. domum et
vincum Pos. 181.
Leffler
Jacob
1441 servitor
civ.
Pos. 384, 1442 nunti.us equester
;{84. [Loffler )
1446 'j>Oss.
vi·
neam Pos. 177.
Leinbaterqn
Chuncz 1415 poss. domum Pos. XXXVII.
Leinwa/er
Dietl 1415 poss. domum
Pos. XXXVIJ.1.
Leiner
Stepian
1439 imp. vinearn
Pos. 313.
Lcippen,
her von
der, und auff
Kromnaw,
Jan,
obrister
erbmarschaik
des
kuniqreicbs
ze
Behaitn
1525 mittit Literarn 10i.
Lcuskirchen,
von, Gothart, purger
zu Kain am Rein
1413 1itigat
55, 56.
Leitqeb,
der, Hans
1400 civ. Pos.
accipit apocharn
50.
Lewtgeb
Hanns
1445 poss. dornum
Pos. 153.
Leitqeb
Stephan
Anna
urar
1446
,imp. vineam Pos. 272,
Leiiqebin
Anna
1472 imp. vineam
Pos. 317.
Leuibleiti
Jacob
nachrichter
CZl!
Prespurg
vide sub Angnes.
L/!wbman
Wolfgang
pinter
von
Sandierqeti
1499
dat
pignus
412, 413.
Letubserin
Ylretch
1438 imp. domum Pos. 312.
Leuderel
Cristan 1444 poss. vineam
Pos. 258.
Letopolt
Gaspar 1522 elvis juratus
Pos. 103.
Leiutqeb
vide sub Leitgeb.
Liebel Hanns pekch 1449 ,imp, molendium
Pos. 184, 1450 poss.
domum Pos. 1'87.
Lieblin,
die, Margareta
(urar
Liebel Hanns)
1441 inc. Pos. 352.
Liechtenstein,
herr Crisio] von 1440
accipdt peeuniam
382.
Liechtenwerder
Wolfgang
MargaMOllum('nla

ll uncoríae

Judaica.

IV.
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re/a
HTor J 44 7 imp.
domum
Pos. 217.
Liechtschirb
(Liechtschirib
) Cristan
Anna uT or 1475 imp. dornum
p.os. 280.
Lintacher
Martine
(Aunes
u xor ]
1447 negotium
oiv, Pos. gerit
389, 1451 'imp. vineam Pos. 219.
Lintzschcin
zu Lcupoltzstorf]
14-l()
arestatur
369.
List ('Cristun)
144<6 -poss. vineann
Pos. 231.
Lis/ Hanns 1434 condit test. 3áO.
List Hanns der junger
1450 jmp.
vinearn Pos. 186.
Us/ Nicolae
1456 accipit apocham
395.
List Peter
1413 magister
CIVIum
Pos. 57, 1414, magister
civium,
solvat debita uxoris Annae
X T.
List Stephan
1457 condit test. 352.
Vid'e etiam xcn.
Lobensiain
Jorg
Margare/a
uxor
1444, 1445 imp. domum
Pos.
17.2, 174,
1453 poss.
domum
Pos. 250.
Locbhűtel
vide sub Lacbhutel.
Loffler vide Leffler.
Lousebet
Mert
1445 poss. dornum
Pos. 211,
1445 poss.
vineam
Pos. 264,
1447 imp.
domum
Pos. 231, 147lcondit
test. XXV.
Loijschlin,
die, Larentz
1438 sponsor 127, 1439 vendtit domum
Pos. 128.
Losjscnlin Katberina 1437 dmp, vineam Pos. 148.
Luckner
Georg kochettnacher
1487
condit test. 35-8.
Lukner Heinrieti
1442 poss. domum
Pos. 130.
Ludweig
Gilig
Maqdalena
ur or
1467 imp. dornum Pos. 288.
Ludureiq
(Ludbig)
Hatuis
Marqareth uzor 1457 imp. domum et
vinearn Pos. 297.
Mager Pet/er von Sandiergen
1499
delbitum irritum esse ju'bet 4>15,
1500, 1501 dat pígnus 423, 424.
Mágerl Oswald
Helena
UT or
1470
imp. dornum Pos. - 298.
Mair Hanns Agnes uxor 1458 imp.
2 vineas Pos. 294.
Moir Stephan
1440 poss. domum
Pos. 122.
Moisenpűqe!
J ans
1418 'judex ct
34
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magister
vinearurn
in Purpach
68.
Maistrieler
Peter
dez
Reinischer
aidera
1442 imp. vinearn
Pos.
1,61.
Moiczhojer
Paul (= Lanng
Paul)
1442, 1444 solvit pecuniarn
nomineciv.
Pos. 38t5, 387.
Maler Ludweig
1439 [imp. vincarn
Pos. 313.
Monbart 'vide sulb Menhart,
Marebeker
Paul und
Katreu
sein
mueter
genan/
dy H anns
H'olgemutin
1443 Jmp. dosnum Pos.
167, Hantis
Morchek crin
und
Paul Marchekker
ir sún
1444
imp. 2 dornos et vinearn 169.
Murchekcriti
Hanns
1445 poss. dornum Pos. 2M et vide sub Marelteker Paul.
Maria vidua regina Hungariae
1527
,donat
domum
plateae
Judacorum Pos. 107, 1530 eius ruentio f,it !ll.
Mar/ilius
venditor
scmcll arurn Barbora uxor 1481 cives Budenses
87.
Marlzo/ff
Hutuis
14105 civis P03.
Iitignt 60, er.
Matthias
H unqariae rex 147ri protegit Iarniliam
Surner
vietoris
Pos. 86-87,
vide etiam LXXVII,
XCVII.
Maurer Hanns
1444 imp, dornum
Pos. 223, 1446 imp. dornum et
vincam Pos. 229, C, 1448 poss.
dornum Pos. 182.
Mniurer
Michel 1437 imp. dornum
Pos. 311.
Muurcr
Siqmundt
1527 poss. domum in 'pJa!ea Judacarum
Pos,
344.
Mourrer Wolffgallg
Margarc/ha
UTor
1486 poss. domum
Pos. 340,
Mauroch
Thomari
1445 inc. Pos.
testis
174.
Moutter
(Mouiner,
Muwter)
Gríng/
(Gengel)
14'39 poss. partem molendmi
Pos.
127,
1445 olim
poss. dornum Pos. 229.
Muutter l t cnirid 1417 poss. vinearn
Deveniensern
64,
Muutier
Wol,fgang
1449 poss. dornum p{)S, 266.
Sl edlinncr
Ludweig
Agnes
uxor
l.j.ij5 imp. dornum
Pos. 291.
Jfrdlinger
Pe/cr 1439 ámp, ,clo111'um

Pos. 150, imp. dornum
et vineam
192.
Meijruleí
(1\leyde/)
Andre
und Jacob (gepruder)
1-168 (und Kateri na ir mue/er)
imp.
dom um
ct 2 vineas Pos. 287, 1468 imp,
vincarn W7,
Meindel
Hoans
1445 poss, dornum
Pos. WO. Re~icLa sua mater est
M. Andrene
et Jacohi.
Meyndel
Jacob vide sub .1[, Andre.
Meindel Jodg
(Corig)
lH8
arrestatur 367, .1450 camerarius
civ,
Pos. 393 .
.lleindl
Mothes
1444 poss. dornum
Po,s. 163,
14054 juratus
akis
Pos. 207.
Maindbartin
Anna
(UT or
\'lrici)
1-440 imp. dornum Pos. 14:3,
Meixner
Hanns
pckcli A.nna I/Xor
1438 irmp. 'domuJll et molendinum Pos. 141.
J/cixner
Paul
[zimerman,
Lucia
uTor)
14057 imp. donrum
Pos.
300.
Melbeis Cilig
1HO, 1450 imp. vj ,
neam Pos. 184, 185.
14-14
Menhart
(;\1anharl)
Andre
144ol,
imp. vinearn
Pos.
141,
1445 Voss. dornum
Pos.
198,
199, 2(;1.
Merbortz
1447 nomen alicuius
elomus Pos. 389.
Mescrni/zgk!}
Ma/hiesch
152-1. ,fami·
),im'is comitis Sccpusiensis
10".
Messrcr
Niclas 144l;, 14-17 poss. <10mum Po.s. 177, 180.
Mcrtistorl,
von, gra!
Niclas [Iraf
Lorenc : slin 1;~j8, 1:377 debitor
431, 4:33.
M ertist or], !JOli, graf
Niclas
qru]
Nic/as sún 1368 debitor 431.
Mcr/istorf,
!Jon, gr af Paol
1:382
sp on sor
(quasi
pignus
delbit'i)
437.
Michael alias [udeus vide Kre m pnitz er.
.l1i(3hulber
Auqustiti
1494 condit
test. XXVI.
Mis pucli Wolfgang
imp. vincarn in
Molancr
<imp.
Mllcleicl!
'poss.
.)fúllnCT

1476 inc. Pos.
Szöllös ;H.!).

Pertihort
.4.gnes UT or
3 vineas Pos. 269.
(iV/Mich) Pe/er 1439.
dornum Po.s. 164, 177,
Andre
1491 rnolit in

1419
1442
165.
mo-
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Iam equariam
411, 1499 condit
test. 36l.
Mlillner
Friedreic]i
1487. condét
test. 358.
Mulner Jacob Margareta
uzor 1,445
imp. vinearn Pos. 175, XCVI.
Mulner
Lasla 1499 dat pignus 418.
Jl[úl/ner Lareticz
(Laurentz Múl<ner
Katherina
uxor)
1458 űrnp. domum et vinearn
269.
Mulner
Vlreich
1444 !poss. dornum
Pos. 1zs.
Músgang
(Muesgang)
Nic/as
Kunigund uxor
1445 imp.
dornum
Pos. 263, 14M idem 268, 1467
idesn 194, CI, 14iO crediter 309.
Músscllenraif
Mert
1465 imp. domum Pos. 193, xcvrrr.
Mutt Hatnis sat/er zu Sand Norc·in(Muet)
1437
imp'. vdneam
Pos. 147, 148.
:nal hrichier

.Jacab
1448-1449
arrestat 366-3iO.
nnchrichlcr
ze Pres purq Leurbleiti
I acob vide sub Angnes.
nachrichter
Mert 1454 redírnitur
e
Judaeis
394.
Naghwath,
dc,
Anthonius
secreta·
rius palatinalis
1527 accipit donationern
,516.
Nater
Stephan
Anna
uxor
1447
poss. dornum
Pos.
206,
(SteI>han:) 1467condit
test. 354.
Ne puiner Thoman
1446 poss.
vi·
ncarn Pos. 177.
Nbrb Michel
Kothorino
uxor 1457
imp. vinearn Pos. 298.
Nerwcin
.Jorig 1527 .poss. dornum
in pia tea Judaeorum
Pos. 343.
Nétinqer
(Neíjtirujer ) Wolfgang
Anna sein mucter
1449 ~mp. vincam Pos. 276.
Neuren
Cbirichen,
Vall,
Vlreicli
am ptmon
des Peruner
1449 pro
eo suscipitur
debitum 372.
Newenhaus,
ill dem, Stepbans
untibe
MargaretJI
1393 írrep. do:mum
Pos. 2-6.
Newsidler
(Ncumsidler ) Jorg 1445
imp. dornum
P'Üs. 175.
Neuisidler
Mathes
Anna uxor 14i4
imp. dornum
Pos. 3ü2-3ü3.
Nikuscti
weilcnt
Jacobs
dez richter S~Il ze Prcspurq
1474 vendit
censum
pcrpetuum
super

domo Judcnhof
XLI, 1376 acclpit aipooham 8.
Noter
Vlreicli
1444 poss. dornum
Pos. 258.
Nűczel
Lat encz: 1439 drnp. molendirrum et vinearn Pos. 127, 1441
idem 129.
Nuritiberoet
Andre 1437, 1445 poss.
dornum
Pos. 125, 134.
Nus petti Nic/as
1450 imp. vine am
Pos. 18u.
Nus pettutn Miohel 1445, 1446 poss.
donnum Po.s. 241.
Ocbs Paul 1497 condit test. XXVI.
Oren, von, Honns
Kotharina
uxor
1448 imp. dornum
et vinearn
Pos. 182.
Ofner Thomuri 1501 dat pignus 424.
Olerstarffer
T'luntuin 1405 poss. vineam Deveniensern
49.
Olier Thoman
1449 anrcstatur 3iO.
OlmlLntzer Mtttbes Agnes uz or 1471
imp. dornum
Pos. 2,81.
Ort! If «nns 1448 possvrlomum
Pos.
254 .
Ortel Wolfgang
Elspet
uxor lH4
imp. vinearn
Pos. 131, 134.

.

Ortter Dijetreicli
Katreg
uz or 1419
imp. vincarn
Dcvcnicnscm
6\).
Orttnerin
(Artnerin)
1434 poss. doumm
Pos.' XXXIX,
1439 inc.
Pos. XXXIX.
Gstcrmun
Andre 1445 imp. dornum
Pos. 153.
Osterperger
Michel
14.39 debitor
Pos. 200.
Os ter perger
Nic/as
1445 poss. vi·
ncam Pos. 212.
O s terretcher
I acob
Barbara
!lxor
1436 imp.
vinearn
Pos.
117,
1444 poss. dornum Pos. 132.
Oswalt
1.3\}5 aurifaiber
d cimerrtarius Vi en nensis et crediter
civ,
Pos. LXXV.
Oswalt pfaff 1443 poss. vincarn benef'icialem
167.
Olto magister
1'382 notarius
civ,
Pos. 515.
Oxel Matbia
1443 comrnodat
civ.
Pos. 385.
Ozasko
Hanns
(Otz&sko)
Marga·
reth uxor von R&kendorff
1470
i!11iP. domum
Pos. 305.
Ozesko Stephan
1465 imp. dornum
Pos. 322.

34*
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P ... van Sundierqen
1499 dat pignus 415.
Puchanlaqbel Hanns 150S inc. Pos.,
debitor 94.
Poeher (Pach)
Laurenz
Margareta
uxor
1455 dmp.
dornum
Pos.
239.
Pachrad
Nico/ae
(Nicklas )
1434
notarius
civ. Pos. 350,
14341439 'poss. dornum Pos. XXXIX.
Ptiezer Michel
1444 poss. domum
Pos. 258.
Pérkcndorfier
(Pakendorffer)
Mat hes I4n
imp. vincarn Pos. 281.
l'tuler
Hanns
ze
Pruck
an der
Leytha
1418 debitor 66.
Ptnjk endorier
Hanns 1444 ·poss. domum Pos. 172, 1448 arrestatur
:lű7.
Puukerulorler
Jacob al11f der Nonnenpont
Anna
uxor
1443 imp.
dornum Pos. 238, 1444 imp. vineam Pos. 238, sine uxore 1452
imp. vinearn
Pos. 278.
Puuer (Paer, Pair, Payr) 1445 poss.
vinearn Bos. 173.
Pa cr Cristati von Sarulierqen
1500
dat pignus 422.
Paur Hanns, des, witib Margaretha
1485 condet test. 356.
Pair Jórg 1457 poss. dornum Pos.
299, et Agnes
uxor
1467 imp.
domum Pos. 193.
Pair Jorgen
witib
Barbora
.t415-7
jmp. dornum
Pos. 292, XCVIII.
Payr (Paer ) Mathes 1'500---<1502 dat
pigrrus
420, 426, 1500 condit
test. 362.
Puer Mathes
haustrau
Dorothea
1478 condit test. XXV.
Ptujrin Mathes
1510 poss. dornum
Pos. 374.
Payer (Pair) Micbel Katherina
uxor
14M imp. vinesen Pos. 277.
Puir Stephan
1437 poss. vinearn
Pos. 139.
Pankadi
Emreich
von Laisnitz
I'Wl
da t pígnus 424.
panczermacher
Vicentz 1450 debitor
394, 1454 solvuntur
deJbi1.Q sua
394.
Panczir Niclas 1448 arrestatur 368.
Ponczir
Sigell449
arrestatur
369.
Pantzir Sigmund
1480 condit test.
356.
Papa, von, Nic/as vide Gurtler.

Parocbialis
dom us vide plebani domus.
Paruus
Egidius
(= Wenig
Giliq)
I·U5 pO.SIS. doneum Pos. XXXIX,
XLIV.
Pűstler vide sub Pest/er.
Pauchdremet
Michel l4'20 poss. vineam Deveniensem
73.
Pawcz.enwengel
(Paurczouxmqel
] Jacob Susanna uxdr 1448 irrrp. domum
Pos. 2·33, 145-1 imp. viucaun Pos. 233, 2::.14.
Pauiker Ernari
1444 poss. vinearn
Pos. 222.
Puuil Augustin
1436 poss. dornum
Pos. lZ5, 1444 poss. vine am Pos.
1öS.
Paul, Jacooen des alden richter sun
1395-1396
judex ci". Pos. 29,
31, 34.
Paulko
1490 camerarius
civ. Pos.
408.
Pawer Hatins Agnes uxor 14,')4 poss.
vinearn Pos. 181.
l'ruor
Harms
(Hetuisl )
Katherina
axor Jmp. dornum Pos. 165.
Pauer Jorg 1456 poss. virteam Pos.
295.
Pauier
Michel
1437 imp. dornum
Pos. 118, 119.
Paurr Michel et filius Cristan 1436
Jmp. vinearn Pos. 118.
Puuir Miche! 1476 cond:it test. 354.
Peham
Stephan (Stephel ) 1438, 1445
imp, vinearn Pos. 12;1, 173.
Pehem
Thoman
Anna
uxor
1477
-poss vinearn Pos. 274.
Pehem vide etiam Behem.
pey dem Tor, Hans (Tans ) vide sub
Tor.
Pciser Chunrade
1434 poss. domum
Pos. XXXVII.
~
(I'ekch)
Peck Kolman
14>39 poss,
dornum
Pos. 1,')7.
Pekch (Peckh ) Rupreclü
auf der
Wedritz
1444 imp. dornum Pos.
244.
Pekch
Thomari
Morqaretha
uxor
1493 condunt simul test. 89.
Pekin
Thoman,
Margaretha
1495
poss. dornum Pos. 340,14991>1,00 dat pignus 417, 418, 419,
420, 4,21, 423.
Peler (Pűlár ) Ciruos
dictus Po/ez
1454-1472
'poss.
domuru
Pos.
XLIV.

[~DEX

Pelér

Erttart 141ó poss. dornum
Pos. XXXIX.
pellifex
Vlrciclx vide SU1l Kursaer,
Pctner,
w olibarts
des,
houslrau
.4nglles 1420 irnp, víneam Deve.niensem 74.
Peren, dc, Emericus
15'11 comes et
pa latinus ac regie rnaiestatis
10cumtenens
97, 98.
Pet enscho pn Wencel
1499 dat piguus 41'2.
Pers], POIl (I'crif) 110m), J/'tIlIlS nll/IItcr 14:17-1438 ,imp. vinearn Pos.
156, 14:18 imJl. vineum Pos. 273,
1-H.:2 imp. :2 vineas
Pos. 203,
1444 imp. vinearn Pos. ·24'2, 1448
arrestntur
366.
l'crqcr
Caspar
1446 .imp. vinearn
Pos. nl.
Pertjer
Nic/as Elena u:ror 14H .nrrp.
dOrnLIIl11
Pos. 17'2.
Perlieb
Hanns tisctieriu
1446 imp.
vinearn Pos. 2711.
Per nhurdi
rel ic/a vide sub Pernhu/el
Wen/zia.
Pernbertel,
der, Andre
1420 judex
civ. Pos. 7(\.
Pernhertel
(Pernbartel,
Perenbűrtet,
Pernhertlein,
Perenhertel j
Wentzla 1436 poss. dornum Pos.
125·, 144'5 poss.
allodium
Pos.
136, 1451lirnp.
vinearn Pos. 267,
14'f)2 imp. nlteranu vinearn Pos.
:Nl:2, 14<52 innp. domuru Pos. 188,
188, 1452 imp. allodiurn
Pos.
188,
1462-1453
imp. alteram
domurn Pos. 281, 282, 235, 289,
1453 poss.
dornum
Pos.
189,
relic/a
Pernhur di (= Per nhertlin Kutlierina)
146'2 poss.
domum Pes. 85, 1463 Idem 286.
Vide etiam XC, XCVIII, CIII.
Pcrtmer 144-9 off'icialis in Neunk irchen 372.
Pest/er Laurencz
1444, 1446 smp.
vineam Pos. 222, 2.29, C.
Pástler
Wentzlab
Katharina
uxor
1438 imp. vineam Pos. 149.
Pűsller
Wentzla
1465 condit "est.
353.
Peter lÓ'l{) latro 373.
Pe/rein
richter von Petastori
1389
crediter
CÍ'v. Pos. LXXIV.
Petrus
magister
1381 {'M:teret
cesgerens Tomlmí magistri
varmicorunn regaléum
514.

viTa-
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Peuujer Meri 14-14 inc, Pos. sponsor 2·23, 224.
Peunjer
Nic/as
"glles
u.ror
1440
imp. vinearn Pos. 195, 1444 dmp.
dornum Pos. 198, C, 1445 poss .
domum Pos .. 153.
Pewkl Hanns lUargareth
IIxor 1437
irrup. vinearn Pos. 148, 149.
Pcurk el Michc!
Anna
ll.tor
1462
imp. dornum Pos. 2i9. Peuiklin
Anna
1464 inup. vinearn
Pos.
:\17.
Peurrl Nic/us 11011 Sutulie njen 1502
dat l"g/l'IIS
4Q6.
pfaff Oswu{t vide strh Osuialt.
Phuff steter Chúnez
lHi
imp. vineam Pos. 231-232.
Piaisteter Heinreicn 1445 imp. \'ineam Pos. 2H, 212, ,1449 arresbatur 300.
f' hatstetter
Stephanus
de Posonio
1530 publdeus notarius
1,10.
Piotsteterin Hatms 1445 'Poss. domuau Pos. 2&2.
Pliefferl
Peter Dorothea
uxor 1444,
1445, 1446 Imp, dernum
Pos.
227, 228, 200.
Pheil Mychel .1461 imp. vinearn in
Szöllös
348,
1463 redimit
vineam 348.
Pili/ip anqiesser
1466 dat pígnus
399.
Pboltz Jorg hueter
15'27 poss. do,11lIUll11
,in 'rIatea Judaeorum
Pos.
343.
Plucztier Niclas 1464 exactor laxae
Pos. 398.
Piber Andre huetter
1527 poss. domurn in piatea Judaeorum
Pos.
343.
Piber Thoman
Kathrei
uxor 1438.
1444 i·mp. vinenni Pos. 126, 133,
1444 poss. vinearn Pos. 126.
Piberger
Hanns
149:\ ci,'. Pos. lestis test. 89.
Pi/bis Thoman
1500 dal pignus 420.
Pilqr cin Stephan
1420 poss. vinenni
Devenicnsem
74.
Pint/her
murn
3H.
f'in//er
Pos.
Púnnter
1470
Pint/er

Leopoldt
in platea

1527 poss.
Judaeorum

doPos.

Hunns
1439 imp.
domuru
:l13.
Hanns
Magdalena
u xor
,imp. vi.neam Pos. 319.
Niclas 1448 arrestater
H68.
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Pózzing,
herr zú, gmff
Hans 1376
mittit literam
10.
Posinger
Nic/as
Margareta
1445
imp. domum Pos. 262.
Potctidorl er Katerina
14'12 poss.
vineam Pos. 130.
Potinper qer Hanns 1469 vicesgercns
magistri
civium Pos. 402.
Probuseb
Part/me
lIO,1 Tébeti
14\19
dat pignus 413.
Prrte s
St e pluin
Mal'gal'dh
UIor
1467 imp. domum
Pos. 193.
Pr atujer, der, VI/ein H02 poss,' vineam Deveniensem
46.
Prasch Steffan
t Stefl el ) 1470 poss.
dornum
Pos.
309,
H71
imp.
vincarn Pos. 309.
Pra/esser
vide sub Prbtesser,
Prauni
Wolfgang
1467 exactor
taxae Pos. XXVII.
Prawn
\Vo/fgang
von
Reclstar]
1500 debitum irritum esse jubet
423.
Prtuttetunantel,
der Peter l382 inc.
possessionis
Siklosd, debitor 437_
Pruuruuuer
Jorg 1145 poss. vinearn
Pos. 265.
Premier Jorg 1494 debitor Pos. 360.
Prewer
J orig Kuthug
uzor
1477
poss. dom um Pos. 340.
Prews Hanns
1415-1434
poss. domum Pos. XXXVII.
Proder storjer (Prodcsduriler)
.Hanns
1444 poss. dornum Pos.
223.
Proker
(Niclas ) 1443 poss. dornum
Pos. 221.
Protesser
Mert Kathrei
u xor 1397
civis juratus
debilor
37, 1401
magister
civium Pos. 44, 1410
civis juratus
Pos. 51, 52.
Pruker
1437 poss. dornum Pos. 125.
Prukcr Nic/as pint er Margaret
UI or
1451 imp. vineam Pos. 262.
Prukchner
Chuencz
1449 arrestatur
369.
Prugkner
Philipp
Anna uxor 1489
Portman
Mich»! lion Rec/star/1499
imp. vineam Pos. 319.
debitum irriturn
esse: jubct 417.
Pruksleqel
Peter error pro Wurslegel (216).
Posinq, qro] 'lion, Hans 14,')7 Judaci
ei pecuniam debitam solvunt <1%.
Pruckslegel
Wolfgang
1513 condit
test. 364.
Posinq,
graff
Simeon
von
1486
Prunn,
bey dem, Hunns 1442 poss
uxor eius obligata 357.
domum
Pos. 205.
Posinq, her Lohannes (Hans)
von
Puchler ...
von Reclstat]
1500 dat
1469 heneflciarius
accipit
cenpignus
422.
sum 402.

Pinter SymoJl
1444 j·IDIp. domrum
Pos. 258.
Pirchenurarterin
Kathreq 1439 poss.
vinearn Pos. 146.
Purkchestbr!
Gotscholicli
1407 mercator Colonlensis et crediter dv.
Pos. LXXV.
Pir paunner
(Pirpemer ) Jorg (Elizabeth uxor 1444 procurator
civ.
Pos.
387,
1446 <imp. hortum
Po·s. 271.
Pl az Jucob us 140:~ ime. Pos.
oIbti'Ilet htem 47.
plebanus
(sancti
Laurencii}
14341439 poss. dornum (parochialem
ecclesie S. L.) Pos. 342, XXXVLII.
Pledlinqer
Hanns kramer
Elizabeth
uxor
1449 poss. dornum
Pos.
180.
Pleqs, der obt vom, ante 1374 pnss.
dornum Pos. XLI.
Piu emel Pangrecz
Katharina uxor
1466 ;mp. dorrunn Pos. 3:Hi.
Poqner
Hanns
1447 émp. vinearn
Pos.
Potjner, maister Htmns Wenndla
uxar 1446 ID1p. domrum Pos.
214, 1446 imp. wineam Pos. 215.
Pok endel
(Pokandel)
Mert
1445,
1447 imp. domumet
vineum
Pos. 212, 216._
Polan,
von, Nic/as
1454 poss. vinearn Pos. 293, 1471 imp. domum Pos. 279.
Poloner Michcl 1448 arrestatur 3(i8.
Poll Jam
1374 emit censum
perpetuum
super
domo
Juclcnhof
XLI, 1385 herediras
sua quasi
eredttor
oiv, Pos. LXXIV.
Poltinger
Jorg
Kuniqutul
uxor
1455 imp. domum
Pos. 295.
Polt z (Po/ez)
Ciruos
vide sub
Peter,
Pollz (Polcz Pólcz,) Jorg Anna uxor
1-166 imp. 2 vineas Pos. 191.
Po ok Johannes
1530 introductus
in bonis Emerici Zerenches lll.
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Piiblcr
Honns
141;9 poss. domum
Pos. 138.
Púcbler
Hairu eich 138~' judex possessionis Siklosd et «lebitor 437.
Púheler
(Puchlet ) Thoman
1446
imp. vinearn Pos. 274.
Puchlcr
VIrcich
150G mentio
eius
fact<3 311;!.
1'11,:/1(/11
l acob 1::11\2·Iwr"d·itns r-ius
quasi creditor
c iv, Pos. LXX I v.
P"Il>o.T 1434 crediror
Pos. :l51.
Purger
Erluirt
144(\ imp. vineum
Pos.
270, 1449 imp. dornum
Pos. 206, 1452 o lim poss. doI1lJlm
Pos. 188.
Purgkcl
Mcr! 1446 poss. vineaarn
Pos. 216.
Purkard
1397 juratus civis Pos. 37.
Purkart
(Purghard)
Nicklas Katherina soror 1439-1440
poss. domum Po's. XL, 14·1-6 sine sororo:
poss. dornum
Pos.
214, cum
uro re Clnra 1450 imp. vincum
Pos. 21;7.
QlI((mmer J orig 1-1i4 poss. vinearn
in Szőllős 348.
Quinqucecc/esiensis
episcopus
Georgius 1522 mittit literarn 103.
Ral>, Ilon, Cristan 1434-1439
poss,.
dornum
Pos.
XXXVIII,
1443,
1444 'Poss. vinearn
Pos.
168,
169.
Rab Daman Lucia nxor 1454 poss.
vinearn Pos. 29ö.
Rcbc n zuqcl (Rabcncuujel,
Robcnt zuqcl ] Erhort Dor othea uror 1448
imp.
dornum
et vűneam
Pos.
247, 1449 poss.
dornum
Pos.
2,')4, 266.
Habcr JIichel Kunigund
urar .1472
jmp. dornum
et vinearn
Pos.
:-\04, 1475 imp. vinearn Pos. 304,
XCVIII.
Radendorff,
uo n, Benedic
1476 nunturs civ. Pos. 403.
Roi d (Rayd)
Honns (pinter)
Katherina urar 1453 imp. dornum Pos.
249.
Raiisnesjder
Caspar Elizobeth
urar
1444 imp. vinearn Pos. 244.
Raijsncider
Jlichel Vrsulo uxor 1458
inup. vineum Pos. 301-302.

Rancqs
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(Reneys
Rottes Renes )
Honns Kuniqurid
uxor 1418 debitorcs Pos. 66.
Renes Hans Margaretha
ur or 1474
irrup. vérrearn Pos. 32Q.
Rene" Michei Dorothea
uror 1445
imp. dornum Pos. 228.
Rnncits
Stephan
(Dorothca
urar)
1-14:\ r-ivi s Pos. XI, 14411cnpilnIH'IIS.
civ. Pos. l'I c1c:hitor an,
14f>(j magister
ÓVÜl1l1
Pos. 192,
1459 imp. vinearn Pos. 292.
Raneis
(Reneis)
Wolfgang
1449,
14&0 poss.
dornum
Pos. 283,
186.
Harens/hab
(recte Rurenscbob ] Niclas 1444 debitor Pos. 224.
Rat vide ruh Rot.
Ratenstcin
vide s'\Ib Rotenstein.
Raulienurorter,
der,
Vlreich
1397
judex
civ. Pos. debitor
cum
ur or e Anna 35, 36, 1401 judex
oiv, Pos. 43,
44, 1406 juratus
civis spouser 50, 14110 judex civ.
Pos. et debitor
51, 1413 debita
sua X.
Rawnúng
Mert Margaretha
uxor
H68 imp. domurn Pos. 308.
Hausscbenperoer
Michel 1418 heredita s 69.
Rawscher
Cunt z schuster
14341439 poss. dornum Pos. XXXVHI.
Rourscher
Mathes
schuster
1439
imp. vinearn Pos. 158.
Razendarfer
1419 poss. vinearn Deveruensem
70.
Rcchnicz,
von,
J enúscli
Barbara
uz or 14ő6 im.p. vinearn
Pos.
288.
Reicli Tbomati Cristina
uxor 1445
poss.
vinearn
Pos.
1448
135,
poss.
domurn
Pos,
366, 1455
imp.
vinearn
Pos.
288,
1460
(sinc II X ore) condit test. 353.
Bey(c)hen/aler
Cospar 1443 poss.
dornum Pos. 220.
Rei dcntaler
Nicklas
1439 poss. dolJ11Jum Pos.
263.
Beiniseber
vide
sub
Maistrieler
Peter.
Reitipreclü
von
Ebersdari]
1440
vendit termentum
383.
Remer vide sub Riemer.
Reneis Renes vide Raneis.
Reneijz z Orlell382
inc. possessionis Siklesd et debi tor 437.
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Ri nt Hans vide sulb Rot (Rat).
Retzer (von
Retz
Reczer ) Hanns
Anna uxor 1448., 1455 imp. dommn Po.s. 239.
Reicer Petter 1500 dat pignus 42.3.
Reurhl Jacob von Sandiergen
1501,
1502 425, 426.
Reurlieliti
1438 imp. dornum Pos.
312.
Rieder Steffan
1487 camerarius
civ.
Pos. 407.
Riemer Andre Katharina
uxor 1473
dmp. dornum Pos. 309, Barbara
uxor
1474~1482
poss. dOillrrurrn
Pos. XL.
Rietner Hanns
sneider (im Judenhoj ) Barbara uxor poss. dornum
Pos. 147(}-1490 XL. - Barbara
filia des H. sn. i. J. 1400-1513
poss. dornum Pos. XL.
R(i)emer
Cristo] pintter
1500 dat
pígnus
420.
Riemer
(Rymer)
Jacob
1434 rposs.
domum Pos. et 1438 crediter
Pos. XXXIX.
Riemer
Jacob
(Romerl ] Balpurgis
uxor 1453-1473
PO&s. domum
Pos. XL.
Riemer
Leurpold Barbara
uxor
1434-1439
poss.
dornum
Pos.
XLI, 1439 imp. dornum Pos. Hi8.
Rietner Peter 1439>--1451 poss. domu:m Pos. XXXilX, XL.
Ryne Peter
1434--4439
poss. domum Pos. XXXVIH.
Ringkel
Hatms
doctor,
qemuchel
Cristina
(prius
co,niux
VIrici
Puchler ) 1506 con ddt test. 363.
Rinold
(Rinolt)
Hennsel
(Hutuis
Margareta
uxor)
1454 imp. vineaari Pos. 290.
Rinolt Stephan
1456 solvit debitum
295.
Rokk
Hanns
1393 mercator Víennensís eredetor cív, Pos. LXXV.
Rotner Jacob 1465 testis, inc. Pos.
299, 1477 condit test. 365.
Rómer Nic/as
et {ilius suus
1394
elves Pos. crediteres
civ. Pos.
LXXIV.
Romer Ylreicli Anna uxor 1456 imp.
dornum Pos. 192.
Roppoit Thomott
1448 poss. vinearn
in Szőllős 346.
Rorer Mert (Dorothea
uxor ) 1452
imp. vinearn Pos. 263.

Rorwegk
Hanns stainmetz
1486 condit test. 358.
Rosetunultier
Harms
poss. dornum
Pos. 199.
Rose,nmulner
Mert 'poss.
dornum
Pos. 210.
Rosetttuler
Mert 1491 juratus oivis
Pos. proficiscitur
Budarn 409.
Rosler Jorg Barbara uxor 1452 imp.
domsun Pos. 234.
Rosler
(Rósler)
Stephan
(Stepfl)
Barbara
uxor 1461 imp. dornum
Pos. 303, 1468 imp. doorrum et
vinearn Pos. 304.
Rott Ambrasi
1'[)3·3 solvit pretium
domus in platea Judaeorum
Pos.
sitae 343.
Rot (Rént], der, Hanns Kalrey uxor
1402 imp. 2 vineas Devendenses
46, 46.
Rot Nickel
der unendleiche
man
1447 actio contra eum in Sanda
Georgia 389.
Rotenstein, von, Peter 1417 poss.
vdueam Pos. 64.
Hubickli Andre
1527 emit dornum
in platea Judaeorum
Pos. sitann
344.
Ruedel
kallichprennet
1441 accipit
pretium calais 384.
Rueger Thomon
Kalerina
uxor 14-14
imp. vineam Pos. 222.
Ruqer
Veyt
Barbara
uxor
1467
poss. dornum Pos. 342.
Rueppl
(Rueppel } Nicklas
Katharina uxor
1438, 1442 dnrp. domum et vinearn Pos. 139, 145,
1443 poss. dornurn Pos. 206.
Rueppel
Thomatt
MargaretlIa
u xor
1444 poss.
vineam
Pos. 260,
1447 imp. vinearn Pos. 218.
Rúpel
Woffgang
Etoiemia
u.ror
1491-1493
poss. dornum
Pos.

XL.

Ruspeckh
T'h omrm 1439-1453
poss.
domum Pos. XL.
Ruthnstockh
Pangratius
1527 condit test. 365.
Sorbher Peler
1419 poss. vinearn
Deveniensem
71.
Sayler Michel
1444 poss. vineam
Pos. 2125.
Salman
1404 poss. doJUUIIllPos. ·18.
Salamon
Hanns
1498 con dit test.
360.
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1444 poss. do(Hennsel)
Pos. 133.
Sctnd Jorigen,
graff
Hans
13761382 = Hansz herr zu Pózzing
11.
Sand Joriqen graff Jórg
1447 eoloní sui dirdpiunt dornos Judaeoruan Pos. XCIH.
Sandttiareier
Stephan
1439 poss. vineam Pos. 269.
Sand Mertt, pbarret zu 1440 credilor Pos. 122.
Sarawer Nic/as Christein
uror 1417
imp. vinearn Deveniensem
64.
Sarkan Ambrasius
1503 comes Pos.
93.
Saller Fridreicii
(Fritz)
Margaretha
ur or 1461, 1465 imp. domum
Pos. 286, 279.
Sat/er Vlreicli 1434-,1439 'poss. domum Pos. XLI, 158.
Sauluegei
Jacob 1445 'Poss. donrum
Pos. 134.
Sauraseli
Hans
1498, condit
test.
XXVII.
Saustaher
lacobus
1402 H~ig~1 XI.
Saustaher Symon
Margareta
uxor
1445, 1448, 1449, 1400 227, 232,
27,5, 276, 219. errore Sauireibet
S. 219.
Soiotreiber
Laurencz
M aroaretli
ur or 1446, 1452 imp. vinearn
Pos. 17,6, 187.
Sauitreiber
Symon vide sub Saustaher Symon.
Soiotreiber
Wolfgang
\467 poss. domum Pos. 3,23.
Schtuieniro
Micliel
1471
debitor
Pos. XXV.
Schai dmacher
1402 poss. domuni
Pos. 47.
Scharff eneoker
14105 poss. domum
Pos. XXXIX.
Schorraelv
Bertel
(Bertelme)
1443,
1444 poss.. lhorNm Pos. 166, 152,
1444, 1445, 1447, 1448 creditor
Pos. 243, 245, 246, 321, 1450
acoípit scindulas
a Judaeo 393.
Scharraeli
Burkoltart
(Purkard)
1397 juratus
civis Pos. 37, 1400
judex civ, Pos. 38, 40, 41. 1456 quaestar civ. Pos. 396, 1459
poss.
domum
Pos.
191, 1475
exactor vectigatís sacrae euronae
in dv. Pos. 87, relicta Burkardi
Schater 1495 con servat 'piignora
Judaeae 90.

Salamon
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Scluuoet
VIrich 1444 poss. vinemu
Pos. 226.
Scheltuan
Andre 1444 poss. domuru
Pos. 2501.
Schciman Cristan
Margureta
u.ror
144'7, 1448, 1454 imp. vincarn
Pos. 2;,2, 233, 2G6.
Scheltuan Ditel von Raienstaiu
\405
'poss. vincarn Deveniensem
49.
Sclieiman (Scheflman)
Nic/as Barbara uxor 1471, 1474 imp. domum Pos. 280.
Schejtnún
Oswold
(Osbalt ) ,Harel
ur or 1471 imp, domann
Pos.
279.
Sebellet Jacob 1504 oondil test. 363.
Schertzet
HamIS 1466 poss. domuru
Pos. 318.
Schikch
Hanns uritib Margareta
1489 condit test. 358.
Schillier
Ernort
1447 camerarius
civ. Pos. 389.
Sebillter
Wolfgallg
1463 imp. domum Pos. 316.
Scbilictierin
(die
jung
Schieleriu]
1439 poss. domum Pos. 157.
Schillinger
von Reczschenst orff 1448
arrestatur
361'.
Schimel Jorg 1453, 1456 imp. vineam Pos. 235, 236, et Maret
uror
1457 inrp. domum
Pos.
298, el Jlfadlen urar
14á8 imp.
domum
et vinearn
301,
1459
imp. vinearn Pos. 300.
Scbinnaqlin
Chuncz
1445 imp. donuuan Pos. 212.
Schmid, ain, Hainricn 1518 f'ur 375.
Scbraid Paul lo;},27poss. dornum in
pia tea Judaeorum
Pos. 108.
Schmid
Vrban lá18 Interfectus
374.
Schmid
'vi-de etiam sub Smid.
Sclmebam
Andre
1,500 dat pignus
42'.2.
Scliockl Ci/ig Cl/m l/rore 1442 imp.
2 vineas Pos. 269.
Schokkl
(Schoc.kel)
Jorg
Eis pet
ur or 1436--1437 imp. dornum et
vineam 121, 122. 1440 debitum
exequitur
122.
Schon Jorg 1443 inc. Pos. sponsor
162.
Sc!zón Symon
Dorotheo
uror 14ő7
imp. dornum Pos. 192, XC.
Schónberger
Georqius
1495 condit
test. 360.
Schbndorler
Hans
1395 civis Pos.
crediter
civ. Pos. LXX,IV.
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Schbnpacli
Andre 1.J.39'p<lss. vinenun
Pos.
157,
1441 imp.
dormnm
Pos. 165.
Schonpucli
Honns Amire Anna u.ror
14<1·2imp. domurn
Pos. 205.
Schonpach
Honns
Anne
uxor 14!3,
.1447 imp. -vineam Pos. 166, 180.
Scbreiner
Hans
von Sund
Goricen
1448 ar restat 367, arrestatur 368.
Scbt einet Paul 1449 poss.
dornum
Pos. 185.
Schrelner
Stephan
Kristirui
uxor
146! imp. domum
Pos. 286.
Schreiner
Thomori
von
Hetschenstorf 1448 poss. vinearn in Szől.lüs 346.
Schreitel Hanns Kathrina
uxor 14ó2
poss. vineam
Pos. 277.
Schremel
Nic/as
1445, 1450 'poss.
vinearn Pos. 227-228,
219.
Schucltner
(= Hanns
Schulerin )
1444 poss, dornum Pos. 242.
Schűrienacker
Andre 1445 'poss. domum Pos. 324, 14'5'() poss. vimeam Pos.
186.
Sch liS
(Scluizz ) Hutuis
Margaret
seine
suiiqer
II/ld
Barbara
ir
tochter14W
.inc, Pos. el credilores
288, Hanns
salus
1467
solvit pro civ, Pos. 401.
Scluístri
Jórg 1499 condit 'lest. 3ö1.
Schuesier
Cristo]
von
Sondiersjen
1501 dal 'pi~l1ll1S 425.
Schustcr
Gcnqel
14,18 inc.
Pos.
sponsor
137.
Scliuster
Hans
1434 poss. dornum
Pos. XXXIX.
Schuesier
Jerg 'von Heinbur qk: löOl
dalpignus
424.
Schuester Jorg Kairei; uxer 1449,
,1463, imp. dornum Pos. 154, 3J16.
Schuesier Leonhort Margareta u x or
1448. 1449 imp. dornum
el vineam Pos. 154, 155.
Schuester
Michel
Katerino
!lxor
1444 imp. vin enm Pos. 226.
Schurstcr
M ichel (Jan Besinq
1499
dal 'pigrrus 415.
Scbuestcr
Scitz 1.J.52 'poss. dornum
Pos. XCV.
Scluicstcr
Siqmurul An/la uxor 144·!
imp. vineum Pos. 22:1.
Schucster
St cplian
Dor otlu:a
nz or
1452 ámp. dornum Pos. 21!).
Schuester
Wolf yang
Barbara
uz or
ci fili ILS Wentzla
1507 oomme-

morantur
in
test.
Kajhermae
rclictae Mathes H uetcr 364.
Srh u esí cri n Hunns urul ir ki nd 14;~8
imp. dornum
Pos. 137.
ScIHIt, UIIS der (dc Sch uta ) Alldr ei as ) 1413 civis jurntus
Pos.
57, 1415 poss. dornum
ci mediarn dO!11'lIll1 Pos. XXXVII'I.
Schiülaber
[Schűttlaher ) Hanns
lH2
poss.
vinearn
Pos.
161,
1442 ;mp. vincarn Pos. 208.
Scluneller
Hanns hueiter
1'527 poss.
dornum
in
platea
Judaeorum
Pos. 344.
script or Wilhelm
vide sub Wilhelm.
Sctnun Andre
151Q capit detr-imentum 374.
Semit Hamis
1439 poss.
donrum
Pos. XXXVIII.
Scrcnsclies
(Screnrzces
Sercnzces )
Emerieti
vide suih Zercnches,
Sitberchnoll
(SilberknolI)
Hanns
1446 imp. vincaen Pos. 114, 1448
amp. 2 vineas Pos. HH.
Silberclmoll
Hans mil/ner
1448 vendidit domnni Pos. 366.
Simann,
der, Fridreicli
1368 inc.
oppidi Nagymarton
4in.
Situjer Honn"
Dor otbe a u:ror 1454
'poss vincarn Pos. 317.
Synllig
Wil 1437 imp. dornum Pos.
202.
Sleher
Bnríolmc
Kat herinn
uxor
1480 poss. vinearn Pos. 323.
Statver Hanns
1446, 1447 imp. donunm Pos. 230, 231.
Slosser Rertelme
143!) imp. dornum
Pos. 158.
Slosser Harms Anna u:ror 1439 imn.
dornum
Pos, 164. pueri:
1442
arnp. dornum
Pos. 165.
Sl osser Paul
i'vfaryreth
u r or
1472
,imp. vineam Pos. 302.
Slosscr
V/rcirh
144(; ct [ilius Gi/g
imp.
dornum
Pos.
214,
1447
(sin~filio) imp. vincarn Pos. 214.
Sliint Gotliurt
Elisob e tli uxor 1409
drrrp. dornum Pos. 281.
Smalczhmieti
Jacob
1443 imp. \,;nearn Pos. 162.
Sinerber
(Smerwer
Lienliart ) 1442
poss, dornum Pos. 130.
Smerber
Peter
1446 poss. d{);111l1lJn
Pos. 215.
Smicz Hanns
Kat erina
u:ror 1444
imp. domum
Pos. 25'1.
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Smid Gabriel Waldpurg
uzor cum
fi/iis Wolfgang
et Maret
1464
imp, dornum Pos. 307.
Smid Hanns maist er e/ uz or 144'2
imp. víneann Pos. 204.
Smid
Miche!
1489 poss.
dornum
Pos. XL.
Smid Viri ch (von Budmericz ) 1458
imp. dornum Pos. 303.
Smidin
An/al (An/hol)
1443 imp.
domum
Pos. 197. = Dorothea
uror
Hanns
w ottstater
useber,
vide etiam HEc.
Smidlein
Mert
1402 pos.s. vdnearn
Deveniensem
46.
Smitzer
Hainrich
(Smicz er ) 143i
poss" vinearn Pos. 139, 1443 imp.
vincarn Pos. 145, 1448 unacum
uxore debi tor 370.
Smókl lorg Anna uzor
1436 imp.
vinearn Pos. 138.
Snabel Michael
1402 bona eius arrestantur
47.
Snebeijs
Mathes
1444 poss. dornum
Pos. 170.
Sueg denunnt (Sneydewint)
lorg
1441 imp. vinearn Pos. 124.
Sneiider
Demoter
1464 debita sua
solvun tur 398.
Sucudcr
(Sneider ) Cilg (Cilig) 1440
imp. dornum Pos. 23(i, 1443 imp.
vinearn Pos. 220, 221.
Sneydcr
Hanns
(Hennsel } au] Tunawnewsidel
1442 imp. 2 vineas
Pos. HiO.
Sneqder Honns 1446 poss. vinea.m
Pos. 1446 274, 1452, 1453 poss.
domum Pos. 281, 282, 286, 288.
Sneydcr
Hanns
im Judenhoi
vide
s'uJb Rietner
Hantis sneyder.
Sneider
Niclas
1434--1439,
14391446 poss. dornum Pos. XXXIX,
XL.
Sneider
Symon
1451 elvis Pos. et
crediter
in Szöllös 347.
Sneijder
Thoman
Elizobetti
nz or
1443, 1445 imp. dornum ct vineam Pos. 168. 213, XCVI.
Snurer
Hanns
1444 poss. dornum
p.os. 172.
Sol dner Jenko Barbara
UI or
1443
drnp. dornum Pos. 205, Cll.
Spanrinq
Caspar
1485 condit test.
357.
Sperrenpeutlin
Chuncz
(Sperrenpáwt/in
Kán/z)
14M ·imp. \,1,
nearn Pos. 2'29, 230.
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Spieolin
Iasi
1434 poss.
domum
Pos. XXXVIII.
Spicglcr
;'vIert el soror
Dorolhea
143\l poss. vinearn
Pos.
252.
(Dor othea = uz or Hanns Abenteur er gaidsmid.)
Spilet Cristan Morqoretl:
UI or 1473
iJIll'p. vinearn Pos. 3G2.
spilalmeislcr
lorig
1430 scniba ex·
actoris taxae Pos. 377.
Spitzer,
der, Paul 13i6 judex Judaeorum
et .juratus
elvis Pos.
sigillat 7. 1386. 13911, 1393 judex
civ, Pos. 15, 24, 28.
Sporeysen
Niclas
144\1 arrestatur
369.
Slab (Staub)
Erhart
1449 arrestatur 369.
Stainbrecher
Michel 1472 poss. vineam Pos. 3·23.
SI ain del Peter 1448--1449 apparítor
civ. Pos. 367-369.
Stairunetz
Bertel (Per/el)
1438 imp.
domum Pos. 312.
Stairunetz
Linhardt
Margaretha
UI or 1467 imp. dornum
Pos. 307.
Stark Valtin 1499 dat pígnus ~19.
Stamphaer
Caspar
14S1 exactor
baxae Pos. 406.
Stampaher Hans
1499 dat opi~us
419.
Stamphinger
Hans nisehet 1500 dal
pignus
423.
Staub vide sub Stab.
Stebenente! Hanns 144:2 imp. virieam Pos. 161.
Stebenentel Michel 1441 imp. vineam Pos. 144.
Siebenentlein
(Stephan),
der jung,
143 7 poss. vinearn Pos. lóő.
Steirer Hans 1415 (1426) <pOss. domurn Pos. XXXVIII.
Stcirer Hanns
kursner
1439 poss.
dormnn XXX/IX.
Sleyrerin
Vrban
1452 imp. vinearn
Pos. 263.
Stemjel Hoinreicli
1439 poss. ibalneum
Pos. XXXJX, 1440 poss.
domum Pos. 144.
Stephan
Pe/reins
des richter
SUIl
von
Sand
Marein
Anna
uz ot
1383 cives Pos. et debitores
112,
14.
Slibor
1443 nomen cuiusdam
doruus Pos.: Stfbors haus 386.
Stijt er Gilg 1H6 imp. vineam Pos.
2i4.
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Stifler Heuvetetv
1437 poss. vinearn
Pos. 126.
Slifier Hanns Margarelha
UI or 14.%1
poss. dornum
Pos.
124,
1440
imp. dornum et vinearn Pos. 123.
Stbr Pau/
Agnes
uz or
1436 imp.
domum Pos. 125, 1446 imp. domum et molcndinum
Pos. 136,
1452 poss. dornum
Pos. 188.
Stareli
(Starch ) JJathes nobilis
de
lantha
1493 condit test. 359.
Strabmaer
Jorig
1002 dat pigrrus
426.
Slraiflung
(Strawffung
Strayffung)
Stephan
Kunigund
uzor
1457,
1459 imp. doneum Pos. 239, 304.
Strelen Paul 1410 crediter civ. Pos.

LXXV.
St, empff el Niclas
1448 arrestatur
367.
Stréruil Lass/a
1403 ·poss. domum
Pos. 286.
Strigoniensis
archiepiscopus
Ceorqius
1522
pr otegit
Jacoburu
Meridel jud.aeum 104.
Strigoniensis
cardinalis
1503 mentio Ifit in IHens ducis de Wy.
lak 92.
St robi Hans Fronica
uxor
1480
poss, vinearn Pos. 319.
Strobel Wolfgang
1456 magister
vinearum Pos. 192.
Stroomár
Peter Katrey
uzor
1436
imp. vinearn Pos. 138.
Stubenuoll
Hanns
Anna UIor 1451
imp. vinearn Pos. 233.
Stnbichein Andrea 1410 crediter civ.
Pos. LXX\'.
Stűmpiet
Wentzlab
1439 poss. domum Pos. XXXVIII.
Sües Steffan
von Reclstro]
1499 dat
pignus 41.';.
Sumer
Jorg pinter
1456 poss. domum Pos. 324, 1466, 1468, 1469,
1472 imp. donrum Po~. 193, 308,
308, 302, XCVIII, XCIX---C, 1475
famiIiam
suam
protegtt
rex
Matthias 86.
Swarz (Swarcz)
Cristan
1471 imp.
dornum
Pos. 280.
Surarcz Hanns Margareta
UI or 1442
imp. vinearn 1219, 130.
Su'ar/z
Miche/
Breid
UI or
1462
·poss. dornum Pos. 317.
Swartz Pert/ein
1436 poss. vinearn
Pos. 138.

Suror/z PIti/iPI'
1487 inc. Tyruaviensis, con dit test. XXV,I.
Suientt el Jorig Margreth
uzer 1419
imp. vsneam Devenlensern
71.
Surercel Hans 1499 dat pignus 416.
Suiertiűrb,
der, Vlreich
1374 poss.
dornum Pos. XLI.
Taniczky
(Tonizkq ), her, Jan 146~,
14(\7 creditor dv. Pos. 400, 401.
Ttmpekcli Hans
139.fi crediter
civ.
Pos. LXXIV.
Tan perger
(Tannperger)
Leonhart
Dorothea urar
1447 imp. domum Pos. 247,
1448 poss. dornurn Pos. et debitores 320, 321.
Tosebner
Jorg
1451 imp. donrum
Pos. 234.
Teben, von,
Mert
SIISlIIlnll IIIor
1447 poss. domum Pos. 340.
Teben, von, Nic/as
1439 -inc. Pos.
crediter
124.
T'cben,
(Ion,
Niclas
relic/a
1415
poss.
dornum
Pos.
XXXVII,

XXXVHI.
Tt'ben,
von,
Sigmund
1439 poss.
dornum
Pos. XXXV·III, 341.
Teinpekin,
die lill 1402 poss. vineam Deveruiensem 46.
Tvnnkch
Lietinhard
16&! carnerurius dv. Pos. 113.
Tenk Michel
141R poss. vinearn ill
Purpach
68.
Teufel,
maist er -Heinreich,
zimerman Dorotheu
ux or 1446, IHI-!
,imp. dornum Pos. 252, 254.
TItebner
He nsel 1420 inc. Pos. ereditor í5.
Thoman
kxrmerknecht
1486
mutuum a oiv, Pos. acoipit
40í.
Thoman
korher,
1444 enneulcus
Pos. poss. vinearn Pos. 239.
Tyem Laut encz et UIor
1445 imp.
dornum
Pos. 15~.
Tiemer (Thyemer)
Larentz Katherina uxor 1438 -imp. vinearn Pos.
149.
Tyrman
Mar/ine
1431 se committlt
in f idem consildi civ. Pos. RO,
81.
Tirna, /Ion, Niclas 14:-17, 14:l8 imp.
vinearn
Pos. 1.18, 119.
Tirnaher
Hanns
;\Inrf/are/a
lI.ror
1448 imp. vincaan Pos. 266.
T'iernchobel
Honns
14i4 poss. vi·
neam in Szöllös 349.
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'I'urkl Hans Vall Besituj
149\1 dat
Wo/lgaJlg Marqareta
uxor 1454
pigrrus 413, 4'14.
il11lp.vUlleam Pos. 291. MarT:úch
vide sub lach.
ijat ethn
1468 condit test. 354.
vide sub lipser.
'lol dct. der, Fride/ .~ffnes uzor 14'20 , T:ipser
T:wifa/er
vide sub lwiua/er.
detitum
solvitur i6.
Tom/inus
1381 magister
Tavarn ivb eluuil (Vbe/fail)
Nic/as
OsaIlnu
cor um regal'i'um 514.
uxor 1443 imp. vinearn Pos. 1\)6_
Tor, pey dem,
Hans (Jans)
1375
Wy/ak,
dux
dc, Laurentius
1503
concordiam
instituit 4, 1376 accipit apocham 8.
protegit Judaeos Pos. 92.
V/reich
von ... '1&00 dat pignus
Traysmayer
Nic/as
1444 imp. vi42.0.
nearn Pos. 2·24.
Vnlllle/hum
Nicklus
Dorothea
uxor
Trai "mar (Drasmair)
S/effan
Elisa1418 imp. vinearn Pos. 66, 67.
beth
uxor
1!49 imp. vinearn
Vnbeschaiden
Mert Margret (.\Jarel)
Pos. 267.
uxor
1458 imp. vinearn
Pos.
Tra/atsch
vide sub T'reletsch,
'lrrnn p pler H anns Margare-th
uxor
292.
VIIger Anthal Anna uxor 1405 imp.
14:17, 1439 imp. vinearn
Pos.
119, 12.0.
vineam Devendensem 49.
Treff/er Wolfgang
150-5 con dit test.
Vngcr (Hunger)
Benedik
Katerina
uxor
1438 poss. vinearn
Pos.
:~63.
Trcleisoli
Andreas
1415 poss. me123, 1444 imp. domum Pos. 152,
diarn
dornum
Pos.
XXXVIII,
14'51, 141>2, 1463 imp. vinearn
1416 judex
civ, Pos. 61, 63.
Pos. 155, 284.
Vnger Emreicli
1446 dmp, vinearn
Eius relictom
vide sub TreletPos. 271.
schin Anna.
Vnger
Erhart
1442 imp. vinearn
Dreletsoli
Jacob
1442 benef'iciardus
Pos. 204, 1443 poss. dornum
202.
Pos. 167.
Tralothscz
Jorg 1438 poss. vineam
llnger Fridreich
1444 imp. dornum
Pos. 127.
Treletschin
(Tralntschin
Tra/aPos. 152.
Vllger Jorig purger ze Grossen Ensch in) Anna
1434-1439
poss.
czestarff
1441 crediter civ. Pos.
dornus
seu
allodium
Pos.
81.
XXXVIII, 1441 condit test. 352,
Vnger Larent i 1439 poss. dornum
1448 pium legatum suum (TrePos. 342, XXXVII'!,
letsohln rness) 321.
Vnger Mert Marqoretlia
uxor 1440
Tr emp
Chuncz
(Ku ncz )
Barbara
imp. dornum Pos. 196.
uxor
1443 imp. dornum et viVliffcr Nic/as
Dorothea
uxor 1441
neam Pos. 162, 1446, 1447 imp.
poss.vineam
p.os. 1441, 1444
virteam Pos. 241, 217.
T't or as (Trairos)
Nic/as
1444 imp.
~m'P. vi:neam Pos. lől, 1444 imp
dornum Pos. 224.
vinearn Pos. 224.
Vnger Nic/as
Kaierina
uxor
145(}
Trorasin
Nic/as
144-5 imp. vineam
Pos. 229.
poss. vinearn Pos. 309.
T'ru nkel Peter
1400 eivis Pos. arFnger Sige/ 1445 poss. dornum Pos.
262.
restatur 48.
Trunketi Jorg
1444 imp. vinearn
Hunger
Simon
1415 'poss. domum
Pos. XXXVI!.
Pos. 223.
Tu/metsch
Hanns 1439 ·jmp. vinearn
Vngcr Stephan
(S/effe/)
1444, 1447
Pos. 313.
poss. domum Pos. 153, 1444 ereditor 17.0.
Tum/er
Mert Anna uxor 1467 imp.
vinearn Pos. 194.
(Vnger)
Stephan
kursner
1444 imp.
víneam Pos. 163.
Túm/er
Mert von Sandierqen
1499
Vnger V/reich
1467, 147.0 ,jmp. vi
dat pigmus 418.
Tu nhaien
Hanns
Margareta
uxor
nearn Pos. 317.
VI/ger Wa/ent
Warbara
uxor 14(;7
1445 drnp. dornum
et vinearn
Pos. 134, 135, 273, XCV.
imp. dornum Pos. 288.
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Vnger
Wolfgang,
des,
tunisirau
1503 condet test. 362.
Margaretha
Vnger Wolfgang
pinter
14!l9 dat
pignus 4;1'3.
Vngerl
Amire
1438 ·imp. dornum
p.os. 148, 1446 poss.
dornum
Pos. 214.
V~man
Vlreic./1 1458 condit
test.
XXV.

Varuneben
(v anmdeben)
Gengel
(Wo~fgang)
Katherina
UXor 1444
imp. vinearn Pos. 132, 1444 imp.
dornum Pos. 169.
Vamneben
Vlreich
1413 civis Pos.
.lii\1igat 56.
Voschang
Mert Eliznbctli
uxor 144!l
imp. domuru Pos. 2ö().
Vaschang
Peter 1497 poss. dornum
Pos. 340.
Vasczieher
Paul
.4.nna uxor
1447
imp. dornum
el vinearn
Pos.
246.
Vaspinter
Jacob 1527 poss. dornum
in platea
Judaeorum
Pos. 108.
v eiio! Clement
Margareta
uz or 144.1
imp.domum
et 2 vineas Pos.
211, 1446 imp. dornum et V'ineam Pos. 230.
Veyrer Wolffgang
vide sub Feyrer.
Vcitl 141-5 poss. dornum Pos.
XXXVII.
Feijtlin
1434 poss.
dornum
Pos.
XXXVIII.
Velsperger
(Felsperger ) Hanns
Elena
uxor
1440 imp. vinearn
Pos. 1!l4. Velspergerin
Elena
dez Hanns Velsperger
tuitib 1443
dmp. vinearn Pos. 167.
Velsperger
(von
Velsperg)
Nicklas
1465 imp. 4 vinoas Pos. 192,
XCVIII.
Ventur
uxor
54,
1439
142,
Pos.
ricarn
tesl.

Cas par
(Gaspar)
Vrsula
141-2 elves Pos. dehitor es
1415 capelln Ventur
XLI,
patronus
bcnef icii
Pos.
1439,
1442 p-oss, domum
157, 205,
1445 poss. '~iPos.
228,
1446 condit
XXV.

·(Ven/ur)
des Bonaoenturen sun Jacob Morqret
uxor
1383 oives
Pos. et debitores
necnon
sigillatores 12, 13, Jacob et Jolionnes 1390 ernunt pIa team Pos. X.
l1erber Nic/as 1442 mittit
Judaeum
ad Posorrium 385.

Vesendarfer
Nic/as 1499 dat pignus
413, 414.
Vetaw,
der von 1464 creditor
civ.
Pos. 399.
Vclawcrin
EIspel 1465 imp. vinearn
Pos. 191.
Vetter Miche! Elisabeth
UTor 1443
imp, dornum Pos. 221.
Vcttcrler
Hanns
1485 condit
test.
356.
Vice·nlz poncz ermacher
1450 debitor Judaeorum
394, 1454 debita
eius solvuntur
394.
Vierczker
Laurencii
filia Anna 14G5
imp.
dornum
Pos. 299,
14;;6
irrup. vinearn Pos. 287.
Yirczker
Pernhart
1452 poss. 00mum Pos. 28:'\.
Vischamunder
Hetisei 1445 ·imp. vineam Pos. 264.
Vischamunder
(Fischemundcr
) Niclas Kuniound uxor
1444 imp.
vinearn Pos. 22·2.
Vischer
Georig hueter
1537 solvit
pretium
cuiu sdarn
do.mus
in
pia tea Judaeorum
Pos .. sitae 34.3.
Viseher
Gilig, des, sun Wolfgang
1501 coridit test. 361.
Viseher Nic/as 14117 poss. sessionem
Dcvenicnsem
64.
Vischer Stetion lJOTl Hainburq
l515
condit test. 364.
Viseher
Thoman,
dez,
hnuslrau
Margareta,
de z Jorg Lobcnstain
rechte toehter 1445 testis 174.
Vischer
Wolfgang
1502 dat 'Pignus
427.
Vischer
Wolfgang
haurer
1500,
1501 dal 'p;gnm 423, 424.
Viscliitiqer
Hanns
1467 dat pignus
400.
Vogl Bal ascb
von
Lainsnit z 1'501
dal pigmrs 424.
Vogelgesongin
VIrcich
1444 imp.
domum
Pos. 24'2.
Voglcr Hatnis auf der lVcdricz
1444
imp.
dornum
et hortum
Pos.
172.
Vogler Laurencz
1444 imp. vinearn
Pos. 133.
Vogler Thomari
1450 irnp. vinearn
Pos, 248.
Voylt vidc sub Foli/h.
Volger Laurencz
144·5 imp. dornum
Pos. 240, 1446 imp. dornum et
vinearn 241.
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Volkel
Peter schuester
1527 'POss.
dornum
in
pia tea
Judaeorum
Pos. 344.
Vorsprech
Cristan
1444, 1447 procurator
Pos. 387, 389.
(Vorster)
Farstet
Nic/as
1441 inc.
Pos. 8l.
Vorster
Wolfgang
1465, 1497 'poss.
dornum
Pos. 279, 342. Helena
urar
Wolfgangi
Forster
1518 condit test. 365.

Wach
Jfichel
1449 juratus
civis
oppidi Sanctae Mariae et debitor 37l.
WagenchI1echt
Hanns
Elspet
urar
1402 imp. 2 virieas Deverrienses
45, 46.
lVagenchnecht
Paul Katcrina
urar
1447 irrsp, vincarn Pos. 25>3.
Wnflenchnccht
Vlreich
1444 poss.
vinearn Pos. 224.
ll/ngncr
Hanns
1438 poss. vinearn
Pos. 12.).
Wagner
Mert
.'fargnreta
(Moret )
uxor
1449 imp. dornum
Pos.
206, 1452 poss. vincarn Pos. et
sponsores
236--237.
Wagner
Mert et uxor 1508 dehitores
conveniunt
cum
creditori
94-95.
Wagner
Peter 1474--14&1 'Poss. domurn Pos. XLIV, uxor sua 1475
condit test. ibidern.
Wa'lner
Philipp
1444 poss. dornum
Pos. 244.
Waicz Paul 1444 imp. dornum Pos.
172.
ll/akahuetl
Andre
1~
poss. domum Pos. 27!.
Wakahút[
Hanns
Anna uxor 1443
1mp. dornum Pos. 240, 1465 imp.
vinearn Pos. 193.
Waldner
Gabriel
Dorothea
uxor
1465 poss. vinearn Pos. 302.
Waldner
Gabriel
Margareth
u:ror
1470 imp. dornum Pos. 318.
Walcnndt
1-510 latro 373.
Wáler Paul 1501 oondit test. 361.
Wal her
Cristan
1440
camerarius
civ. Pos. 3&3.
Walich
Jacob
1406 elvis Pos, eretor LXXV, 14.34 poss. domum
Pos. XXXVIII.
Walich
Stephan
1469 magister civium Pos. 402.
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v.:alstarffer
Andre 1458 judex civitatis ct Judaeorum
.in Nova Civitate 85.
Walther
Crislan
Elizooeth
uxor
1448 Imp. vinearn Pos. 1&3, 1449
poss. vinearn
Pos. 194,
1453
'poss. dornum Pos. 249.
Waltherin
Katherina
1506 condit
test. 363.
War, von (de Baar ) Jacob Anna
uxor
1459 imp,
dornum
Pos.
190.
WáUer Ysstlán
(= Báthory
István)
1477 recipit arrna 405.
Water Niclas Klara uzor 1448 imp.
domum Pos. 181.
Wa ts ch an Stephan
13&8, 1390 presbiter oeneficiarius
17, 23.
Waxgiesser
Nicklas
Margaretha
uror
1439,
1440 imp. vinearn
Pos. 119, 120, 159.
Weber Andre Margareta
uz or 1447
imp. domum Pos. 253.
Weber
Erhart
seligen
huuslrau
Elena
1444 imp. dornum et vinearn 256.
Weber
Gi/ig Katherina
uxor 14il
~rn'P. dornum
et vinearn
Pos.
300-301.
Weber Mert 14i5 imp. dornum Pos.
310.
Weidner
Hanns
(des Jorg
Weidnerkind
genant
Hanns)
1449
poss. vinearn Pos. 184, 1&5.
Weidner Margareta (dez Jorg Wcidner
kind
qenant
M. = uxor
Hanns
Gepeleysen)
1447 imp.
vinearn
Pos. 179.
Weidner
(Nic/as)
1439 notarius oiv.
Pos. LXXXIII.
Weinhep-plein
Stephan
1419 'poss.
vinearn
Dcveniensem
70.
Weinwachter
(Weinbachter)
Andre
1444 credifor Pos. 171, 1456 triceaimator civ. Pos. 395.
Weinbachter
Jorg 1H3 camerarius
civ, Pos. 386, 1454 cívas juratus
Pos. 207,
1465 imp.
vinearn
Pos. 3Oö. 1467 condit test. 354,

XXV-XXVI.
Weiss
Michei
1456 poss. vinearn
Pos. 303.
Weiss Nicolaus
1439 dmp, ihorlum
Pos. 200.
Weiss Nic/as Moret uzor 1444 ~mp.
dornum Pos. 226.
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Weiss Paul 1445 imp. hortum Pos.
199.
Weyspacher
Nic/as
1407 a dmini strator rducis Austriae
LXXV.
Wenig
Gilig (= Parous
Egidius)
1410 civis Pos., debitor 51, 1413
judex oiv, Pos. 57, 1415 poss.
domum Pos. XXX!IX, XLIV.
Wenig
Hensel
(Henslein,
Hansel,
Hanns
der We·nig)
14(Y.í 'inc.
Pos., crediter
XI, 1410 oivis juratus Pos., debitor 52, 1418 inc.
Pos., crediter 69.
Werel
Mcrt Eliz abetti uxor 1443
imp. vineam
Pos.
197, 1444,
1445 imp. dODlIIm Pos. 198, 199,
261, 1445 aritea poss. domum
Pos. 260.
Werenher
ll anns
Elisabeth
U.Tor
J4t:i9 imp. dornum Pos. 2d7.
Wider Jacob 1382 inc. possessionis
Siklosd et debitor 437.
Wider Nic/as 1382 inc possessionis
Siklosd et debitor 437.
Widmer
Niclas
1453 imp. vinearn
Pos. 277.
Widl Gorig vide sub Wind.
Wie/ant
Kuencz
Kalherina
uxor
1449 imp. vinearn Pos. 266.
Wienner
Hanns
1465 poss. vinearn
Pos. 293.
Wienner
Wolfgung
150J dat pignus
420.
Wildftewr
T homan
1491 camerarius civ. Pos. 410.
Wildftewr
Thoman
Katherina
uzor
1497 poss. vinearn Pos. 323.
Wilhefm
scriptor 1415 poss. dornum
Pos. XXXIX, XLIII, L.
Wind, genani
Jorg sneyder
(Widl
Gorig
sneyder
369) Margareta
UIor
1442, 1452 poss. domum
Pos. 190, 249, 1449 arrestatur
369. - Anna Jorgen Wind sneider scligen
tochter
1457 imp.
dornum Pos. 190.
\Vind Laurencz
1447 imp. domum
Pos. 273.
Windisch
Lasla
1461 condit
test.
356.
Windperger
(Wimperger
) Hans
14:52 exactor taxae PQs. 393.
Win(d)perger
Jorg
Fronika
UI or
1468 poss. dornum Pos. 287.
Winlperger
Vlreich
Wendia
uzor
1445 poss. dornum Pos. 340.

Windperger
VIrcich
kramer
1443,
1448, 1449 civis juratus., confert
rationes
cum
camerar iis Pos.
387, 391, 392, 1448 debitor 370.
Wrndperger
Vlrcicli kramer Benigna
uzor 1448 poss. domum
Pos.
1i8.
Windtperger
Woltgang
1490 magister orvium Pos. 408.
Wine/llr
(Winkler)
Jacob
14\)9,
1501 dat pignus 419, 424, 1503
condit test. XXVII.
Winnter
sauschlulic r 1510 fur 37-1.
Wira
Gengel
(Biró
Farkas)
1454
judex
Korna rornien sis
eredttor
283.
Wisand
Meri von Sandiergen
1499
dat pignus 419.
Wisenring
Stephel
1406 povs. 00mum Pos. XI.
Wismer Nic/as Kotlioritia
uror 1442
imp. domum Pos. 145.
Wladislaus
rex Hunguriae
1495 protegi! Rusa Judaearn 90.
Wochinger
Thomari
Murqarellia
uxor
1465 poss. domum
Pos.
299, ibidem soror TIl. W. creditor habitans
in Wilhalmsmawr,
uzor Th. W. USI condit
les'!'
XXVI.
Woduscher
Wol/gang
lH2 po,s.
vinearn Pos. 161, 1443 camerarius civ. Pos. 386.
Wohen,
pon, Pe/er Katharina
uror
1440 imp. domum
et vincam
Pos. 159. WvhlleTin
(Wvchneriti
UIOT Pe/ri v. W.) arrtea
poss. vinearn Pos. 131, 13-1.
Wolf Michel Margareta
UIor 1416
poss. domurn
Pos.
lR7,
1447,
1455 imp. domum ~et
vinearn
Pos. 247, 275, 295, 1448 arrestatur 367.
(Wolf
Michel ) pTO eo prurujnus
suus:
Vlreich
des
Clementen
sun 1450 imp. partern
domus
Pos. 186.
Wolf Nicolaus
1437 poss. vinearn
Pos. 125, 1439 imp. vineam Pos.
320, XCV.
Wolf
Paul
Morqareta
uzor
1453
poss. vinearn Pos. 234.
Woltfe/scr
Martin
1527 accipit
a
Maria regina domumin
platea
Judaeorum
Pos. sitarn 107.

=
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Woliram
1442, 1450 poss. dornum
Pos. 187, 205.
Wollstuler
HUIllIS
uicber Dor otlieu
UIOr 1439 imp.
dornum
Pos.
158, 1443 poss. dornum Pos. 197.
Wolfsta/er
Paul
Kenherinn
urar
J 472 imp. dornum
Pos. 281:!.
llloluemut
Hanns
Anna urar 144::;
imp. dornum Pos. 200.
Wol!lenlllt
Hotuis
( ha/ner)
Katticrina
(genaru
die Marbekerin)
lI.wr
J 439 imp.
dornum
Pos.
1(\4, 144o! poss.
vincarn
Pos.
170, 1445 imp. vinearn Pos. 174,
260.
Wolgemuel/
Sigel Anna UIOr 1472
imp. dornum 306.
Wol/eb
Hanns
Margareta
urar
1467-J470
poss.
dornum
Pos.
XL.
Wonncsam
Ste pbel
14:l8 imp. vj ,
neam Pos. 155.
\Várt, von der, Paul 1368 inc. oppidi Nagymarton
et debitor 435.
Wulfing
Amire
Margareta
Ill'or
144n imp. domum Pos. 183.
Wars/egel
Peter
Elisabeth
uz or
1446 imp. vineam
Pos. 216.

,

Z,í/JUschcrin
Barbara
J4n3 condit
test. 359.
Tzrích Atulr e (Atulerl ) Kathreij
urar
1437 imp.
dornum
el vinearn
139.
•
Tzacli
(ZÍ!ch)
Atulr e Agnes
uzor
1445 imp.
dornum
Pos.
211,
1457, 1467 imp. vinearn Pos. 297,
193 .',
Zaiser
Jorig
van
Retschentschoff
1448 poss.
vinearn
in Szőllős
346.
Zapphel vide sub Zc phel.
Z echmaister
Christan
1381 inc. eiv.
Kismarion
el debilor 435.
Zeckhel (Székely?)
Pelcr-1510
latro
373.
Zedc!
l oliarmes
Kotberina
urar
1489 poss. dom um Pos. 340. Hanns 1504 eorulit
test. 363.
Zerdohel,
lion, Jorg dijock
(Geor-

Monumcnfa

lí unuaríne

.ItHlaica.

IV.
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qius pr ocur at or) 14·10 imp. dumum Pos. 201.
lephet
(lupphclj
.·Inelrc .IU"cs ll.cor
1446 poss.
domum
Pos.
2:!i,
144-1, 1449 poss.
vincarn
Pos.
256, aee.
Ze phe! Jacob
Dorethn
1l.Cur J.lá-l
imp, vinca m Pos. :~;8.
Zephel
Michel
I H·I
poss.
vinc.un
Pos. 132.
Ze pbcl Nic/as
145:\ imp.
vinerun
Pos. 254.
Zé p]! Niclas
Anllrl Il.cur I ~IH,poss.
dornum
Pos. ;,118.
Zerenches
Emericus
(Sere uschcs
Emrich
bl/rgN
("zu 01<'11 108,
Serc ns z cr s Emerich)
1[,30 coridam civis Budcnsis,
u xor Anna
Heldin,
cuius
marilus
Mur in
Klce 108-111.
T'rerre nqast Jacob
1441 imp. domum Pos. 123, IHl imp. vinca m
Pos. 124.
Zieqler HWI/IS Elizobrt li uxor
IH4
imp. dornum Pos. 250.
lieg/cr
(Cúegler)
Steffan
14H imp.
vincarn Pos 259, 1454 officialis
possessionis
Szőlliis :H8.
Zieql crin Honns
1446 poss dornum
Pos. 252.
Zimerrnan
(Zymaman)
Gaspar
maist cr 1446 imp. domum
Pos.'
178, 144 8 arrestatur
3(\8.
Zinoiesser
Hrinns
Anna 1/3'or 14~6
imp. 2 vineas Pos. 177.
Zyps, ebiga
grav im, Geors; 1,,24
deponit
Posonii
preticsas
res
suas 105.
T'zipsrr
Hanns
J 440 imp.
dornum
Pos. 1,,9.
T'zipscr
(Zibser
Zipser ) .1org 1q2
imp. 2 vineas Pos. 160, 161.
í

Zirusch
Pos.

Peter
1450 local
domum
186.
Zol/er
Motlies 1499 dat pignus 419.
Zuez AlIlhonn
1434 poss. dornum
Pos. XXXVIII.
Zwiuu/cr

(T'zuiilaler ) Hatins Marqaurar imp. dornum el vinearn
Pos. 132, 133, XCV, 1446 poss.
vinearn Pos. 241, 273.

rel
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II. Nomina Judaeorum
Abbreviationes ut supra, et insuper: f. = femlna, cred. hypo Pos. = ere.dítor hypothecarius Pos., cred. in test. = creditor in testamento, liber
Jud. = liber Judaeornm Pos. (Judenpueh), platea Jud. = platea Judaeorum.
Litera M post nomina in uncinis inclusa significat explieationem clarí
Bernhardi Mandel.
Abraham

von

der Eysneinstat

1444

cred. hypo Pos. 259, XXII, XCIV.
Abraham Schuller vide sub Schuller.
Abraham
von
Teben
(und
sein
weib)
1443-1447
cred.
hypo
Pos. 24(}-241, XXI, XCIV.
Abrahamin
von Tebeti f. vádesub
Dyna.
Aron
(Aaron)
des Aserl
swager
1443-1444
et 1455-1458
238-240, 259, XVII, XX, XXI.
Aron von Marburg
1445 cred. ·hyp.
Pos. 263-264,
XX, XCIV, CI.
Aron Puschl
1430 inc. Pos. taxam
pen dit 377.
tircztin f, 1452 inc. Pos. (non taxatUT) 378.
Asehel
(EscJzell
Herschel,
Haseh el M.) 14,48 arrestat bona de.bitoris sui 368, 14512 inc. Pos.,
vinum vendit
('propinat) , taxam
pendit 378, L.
Asehl,
Tewbel
uror
1462.-.1467
poss.
dornum
án
platea
Jud.
sitam 342.
Aschel (Asehl, Asehlein,
Esehl) !Jon
der Eysnenstal
1454--1459,1461
cred. hypo Po,s. 29(}-293,
XVI,
XXIII, ClV, 1453, 1454 poss. Viineam Pos. 293, 14,57 poss. domum Pos. 297-298.
Ascher
des Schmoyl
sun mes ner
1-519 inc. Pos. subsignat
documentum
101.
Aserl (Aserel,
Aserlein
Asserl, Eseri,
Eserll, Eserlein,
Esrlin)
zu Prespurg 1439-1466
cred. hyp, Pos.
164--194, XV, XVI, XVIU, XX,
LVII,
XCV,
XCVI,
XClX,
c,
CI, CIV, ev, 144O--H9.5 poss.
dornos plateae
Jud.
Pos. 328,
330, 338, 1440 creditor civ. Pos.
389, 144<5 ~oss. dornum et vineam Pos. 168, 1446, 1467 poss.
vineam Pos. 175, 193. 1447, 1455
emil .vinearn Pos. 179, 194, 1447

=

solv.it taxam pro ernptione
domus 389, .1448, 1467 poss. dorrrum Pos. 188, 193, 1448--14-19
arresbat peounias
et alia bona
debitarum
suerum
368--369,
1448, 1449, 1451, 1455 mutuum
dat civ. Pos. 391, 392, 394, 395,
1449, 1456, 1467 accipit pecuniam a dv. Pos. 393, 395-396,
4Ul, 1450, 1453 arrestat
vinearn
in Szőllős 347, 348, 1452 pendit taxam 378, 1452 cred. 'hY'P.
in .Szőllős
348, 14<53 poss. vineum in Szőllős 348, 1456 poss.
allodium
Pos. 188, 1457, 1467
cred. an test. Pos. 352, 354, 1457
rnutuum
accipit
'a civ.
Pos,
396-397,
1463 permutat
monetam 39i .
Aserl 1502 pendit taxarn 3i9.
Aserl (Eserl ) jung, 1472 cred. hypo
Pos. 306, XXIII.
Aserl und Aaron sein swager
144'!
communiter
cred. hypo Pos. 259,
XVIII.
Aserleins
:192.

aiden

1456 cred. hypo Pos.

Benedictin
vide su.b Noason et
Pendetin.
Bona (= Lonahs M.) Olaz [u deus
Budensis
1527
poss.
dornum
Budensern comrnun itcr cum Salomone
genere Mcndel Fek ef he
516.
Chayda (= Chajim M.) rabi et Ysak
ir sun 1452 inc. Pos. 378.
Chárel
(= Garel?)
1499 cred. in.
test. Pos. 3&1.
Chatsim,
Scbebleins
sun von Ciii
1371 cum fratre Musoh dat a pocham 3.
Chesschcl
(= Ezekiel
M.) 1452 inc.
Pos. non solvens taxam 378.

INDEX

Cboler vide sub Koler,
Colman judin vide sub Ko/man.
Cza/em
(= Salem,
Salom M.) geauf dem
sessen
zu Neumojeti
perig (zu Oten) 1410 cred. civ.
Pos. 51, 52.
Czal/el
Beezal/el
M.) gesessen
zu Prespurg 1400, 1401 cred. elv.
Pos. 39, 43.
Czal/el
(circa 145{)) vide Zelle/.

t=

Dauid
1439 cred, hyp, Pos. 313,
1448 dat mutuum
civ. Pos. 391,
Dauid mesner
1452 .inc, Pos. tpendit tl4xam 378.
Dauid
Salels
aidem
gesessen
ezu
Prespurg Ledlein uxor 13~M cred,
civ. Pos. 24.
Dauid judin 1508 inc. Pos. concordat cum deobitore 94.
Dyna
dez
Abraham
uon Teben
hauslrau
1447 cred. ·hyp. Pos.
242 (240). Abrahamyn
von
Teben '1447 poss. dornum et vinearn Pos. 241, cred. hypo Pos.
242.
Dyna uxor Symaeha
uon der Eysneinstat
vide sub Symaeha.
Dochleiti
(Dochklein ) uxor
lssetl
von Pruk vide sub l sserl.
Drosl vide sub Swartz
Mende/.
Drot Michel gesessen zu Wi'en Slétel uxor 1395 cred. civ. Pos. 29,
31, t.vm.

.•

Eysaac
1439 poss. domum plateae
Jud. Pos. 325, vide etiam sub
Ysaac.
Eysak
144Q cred. osv. Pos. 38·2.
Eysakch
von Galicz derzeit
qesessen ze Prespurg
1406 dat apocham 50.
Eysachk
(Eijsokch ) Jaechlins
(Jacobs)
aidam
von
Mariehekk
137(l debitor comíüs Joannis de
Sancto Georgio
et Bazinio !{J,
et Lijppka uxor 1383 cred. dv.
Pos. 12, 14, derzeit gesessen
zu
Merhern
Lup pka uxor cred: civ.
Pos. 19.
Eysakk
(Eysakch,
Eysak)
czo der
Newnstat
1368, 1377, 1381, 1382
pater
[def'unctus]
creditor-um
Smerlein
et Everlein
431--437.
Eysagk
uon Odenburg 1462 inc. Pos.
non solvens
taxarn 377, et
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Ra/he/
sein swiger
1457 poss.
dornum plateae
Jud. Pos. 342,
(sine Rathel) 1469 poss. dorrrum Pos. 303. Vdde etiam sub
Merchel
et Eysagk.
Eysak
gesess.en zu Prespurg
14O1
cred. civ, Pos. 43.
Eysakch
von
Sa/tzpurg
moisier
Mayrs
aydem
1400 cred. civ.
Pos. 40.
Eijsakim (Eysak
judin)
1430 pendü tanarn 376, XLIX, 1441 cred.
in test. Pos. 352.
Eysel (= ASDher M.) von der Newnstat 1400 cred. hyp, Pos. 194195, XV, XX, XCIV.
Eschel, Escbell vide sub Aschel.
Eserl, Esser/ etc. vide sub Aserl.
Euer/ein
(Euerleiti
= Eiraiini M.)
Eysakkes
sun czo der Newns/at
1368, 1377, 1381, 1382 unacum
fratre Smerlein crediter
chartalis 431, 433, 435, 437.
Falk
(translatio
slavioa
neminis
hebr. Zeeo = Wolf, Farkas M.)
1467 cred. civ. Pos. 400, aecipit
usuras 401.
Feyrtag (= Lomtour M.) 1465-1467
poss. derrrum Pos. 323.
Fekethe Mendel vide sub Salamon.
[leischakel
Nleischaker),
der juden,
vide sub Jekel et Nacluujm.
Pretüzlein (= Perec M.) zu Haimburck Hadazz
(= Esther
M.)
uxor 1402 cred. civium Deveniensium 46.
Gcldl (G&d, Gade/, Gadl = Gedalje
M., una vice per errorem
Geri
124)
Salomons
sun von
der
Eysninstat
(Gedel
XV) 143(l1441 Cred. hyrp. Pos. 121-124,
XV, XVII, CI, CIV.
Güdl 1493 ,inc. Pos. cred. in test
89.
Garl (G&rl, Garel,
an = Karel,
Ch&re/? vel per rnutationem
literae = Jerl=
Jeremias?)
1495
cred. in test. Pos. 360, 14991603 cred. dn 'libro Judaeorum
(Judenpuoh] 411>--428, 1603 cred.
in test. Pos. 362, :1.603 inc. Pos.
pendit taxarn 379.
Gemerlein
ze Chremslr (= Jere-
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mias?
M.) 1376 creditor
civis
Tyrnaviensis
6.
Gerel genant Salman zu Tirna 14H
reus 388.
Gerstel (= Gerson dimin. M.) 1403
lHigat 47.
Gerstel, jung 1438-14:-J9
cred. hypo
Pos.
312-313,
(de z
Prentel
aidem)
1447 cred. hypo plateae
Jud. Pos. 336.
Giaser Isaac 1564 if'enestra rius 113.
z .r. vide sub Frcntzl
cin.
I/anna
(Honn,
Henna
= Channal!
M.) .r. vide JacQbvon
Possaus
(Honn
urar)
et
Súndel
von
Tirna (Hanna
urar).
Huoblinnc
(Hciobel
= Hechuurjali
di,min. M.) júdin
ze Hainburch
1375 unacum
Ichrnan
arbitros
eliget 4, 1376 unacum
Ichrnan
dat apooham 8.
Huuil
(Hab el,
H@bel = Abel
M.)
1430 IjJendit taxam 376, XLIX.
Hebel
de Wyenna
1381
debitor
Joannis
Holfar
civis Budensis
514.
Hetidel
(Handel,
Hóndel,
Handl,
Haindel, Haitull, Heituiel, Heindl,
Hendl,
Hendlein,
Henndel,
Henndl
Chonon»
Chonon?
Jechonon?
M.), singulatim:
(Hóndl)
1429 cred. hyp. Pos. 311.
(Hendel)
1439, 1444 cred. hypo Pos.
256, 257, XX.
(Hendel)
1448 arrestat 367.
(Hóndl)
1452 inc. Pos. non selvens
taxam 377.
I Hendel } 1452 penddt tauarn 378, L.
(Hoindel } 1464 accipit
solutionem
debiti 398.
(Haituiel,
Héndel. Hénndel,
Henndel, Henndl ) 1487, 1495, 1499,
1502 cred. in test. 358, 360, 361,
362,
1503 pendit
taxam
379,
lW5, 1506 cred. In test. 363.
(Handl alt) 1503 pendit taxarn 379.
( Handel, Hándel;
Hatull,
li eitulel,
Hendel, Hetull ) von Grecz 1440,
1445, 1446, 1453 poss. domum
Pos. 237, 221, 232, 1443-1456
Ullacum amita sua Tcubel cred.
hypo Pos. 220-237,
XVI, XXI,
XCV, XCVI, C, CI, CI V, 1445
poss. vinearn
Pos.
2:\7, 1448
Hudaz

arrcstut
267. 1449 idem ,169, :no,
1452 poss.
2 vineas
Pos. 234,
1452 pendit
taxarn
377,
1457
per errorem
uxoris vicc 298.
(Hérullrin ) von
Murich purs; gesez:cn :c Pres purq 1:~í6 ered. civis Tyrnaviensis
6.
(fhín rlel, Hetulel,
Lanru; Hetulel )
dez jungen Muschen
sun 14451458 cred. hypo Pos. 265-:!69,
XV,I, XXlJI, C, etv, 1448 arrestat :'167, c. 14'50 ernígrat
unacum
p.rt re ~X Poson io S:-I, 1454 Jacob
()us der Nenmstot
esI propiuCfUlIS
suus 314,
l-Hlil
(LwlfIg
Hendel)
poss. vincarn Pos. 2t>\).
(flow/ci,
Hl;ndrl,
Henrtl,
l-hndel,
Hcnndlein ) V()II Odcn(;llrg
Peschi
(= Pessci iH.) uzor 1454-1464
cred. hypo Pos. :jOI--303. XVII,
C, 14.';9-1513
poss. dornos pbteae .lud. Pos. 3:-J4, 33(;, 1464
poss. domum
Pos. 302.
(Heindl ) der Wolfflin
sun
1513
poss. dornum
plateae
Jud. Pos.
340.
Haindl vide sub Musch Haitull,
Henndel
judin 1443 cred. hypo Pos.
208--209,
1449
poss.
vinearn
Pos. 200, 1452 inc. Pos. in registro !axae 377.
Harull judin 1485 cred. ill test. :\5i.
Hentullin
(= Heruull-in}
von
Galitz f. 1457 cred. hypo Pos. 208,
xvr. XXIII.
Herulliti judin Vall Grecz 145i cred.
hypo Pos. 298, XXI.
Hetina (= Hanna
M.) von
Ouen
und
ir slln
del' Sal mon
von
Ouen 1458--l-!G6
poss. domum
plateae
Jud. Po s. 328:
Hcster (= Esther
M.) vide smb
Leser.
Hetschel
(Hetschl,
Heschel,
Heschlein,
Helschlcin,
Hotschl
=
Hosehel
M.) von der Neumstot
1439, 1440, 1441, 1444 cred. civ.
Pos. :'ISO, 382, 384, 387, 14401442 cred. hyo. Pos. 201-202,
XV, XX, XCIV.
Hetsebleln
von WielIn
14)3 lilig'3t
55.
Hembel ;/ídinn vide suh Houblinne,
Hewbel (= Abel M.) zu Haimburch
1397 una cum ImIo Jona cred.
oiv. Pos. 37.

INDEX

Hcioblein
CZ1l Pres purq
1412 cred
ci vis Pos. 5J.
Hirssel (Hirsche!)
Hest er (= EsIher M.) uxor 15'00--" poss. domum plateae Jud. Pos. 3:1G, 1526
ipsa dornu s al ienata :144.
Hisserlei n vide sub Isser!.
HysticI' f. vide sub Jűnqlcin.
Hoschl ei n
(= Hoseheti
M.)
von
Bcrchiolstor]
1413 cred. ci,'. Pos.
57.
Hose/tel
(Heschcl ) dez Eqsac]: aydem zu Prespurg
1442 cred. hypo
Pos. 20:1, XX, CI, 14,,1 gener
SlIlIS == Jucob
von Pussnw
277.
Ti ó.,cke! (H bscliel,
J-Ieschkel,
H cskel
Ezekie!
M.) Joseph
sun
von T'eben 1444 crcd. hypo Pos.
257-2[)9,
XXlI, XCIV.

=

lchrnan (= Jechiel
M.) IC Naimb urcli 1375 unacum
Havhlinne
(Hewbell
Judnea
eliget arbitros
4, 1376 unaCUI11 illa dat apocharn

8.
Isaac
(Ysaac,
Ysakch,
lsal.,
Ysaackh, lsukch ) vide etiam sub
!~ysak.
Isaac
1430 poss.
dornum
plateae
Jud. Pos. 330, XLIX.
Ysaac (Ysakcb, Ysaackl»)
14S5 cred.
in test
356,
1491
suppeditat
auxilium
pecuniar ium ci". Po s,
,110, 1503 pendit
taxarn :179.
Ysaac {ilius Aserl 1461 poss. vincarn
Pos. 181.
Ysal:
son
der Cluujdu rabi 14,)2
inc. Pus. 378.
Ysaac der Lewbman
judin sun 1448
nomine
affinis
sui
Swarcz
Vnendlich
Handel tradit vinearn
in Szőllős 346.
Isaac gesessen
Ul Offen
1524 propinquus
Isaac
Judaei
Szegedien.sis W5.
Isaac
von
Settetuiiti
(= Szeged)
1524 depónit
res preciosas
comitis Scepusiensis
105, 106.
Ysachar (= Jisachar M.) 1453 alium
nomen
Judaci
jung Musch von
Tirna 341.
Ysachar
1452 pendit taxam 378, L.
Isacher commorans
in civ. Budensi
1451 missus
est ad civ, Pos. a
castellano
Budensi
83.
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lsserl

(lserl,
lsrl, l ssrl, lserll, YsY serl, Y ssri, Y sserel, Yessed,
Ysserlcin,
Hisscrlei n
1:ra el M.) singulatim:
(lsserl)
1439 poss. vincarn Pos. 324.
(I sserl, Yesser!)
1440 cred. civ, Pos.
381, 1441 vend it monetum
auream 384.
(Yserl ) 1488 poss. domum Pos. 324,
1494 cred. in test. 360.
(l ssri, I sserl, Y sserl, I serll, lsrl, 1sserel)
von
Buduieis
(Bnduretjs,
Pudnieis,
Wudweis)
1430 pendit
a xa m 27'1, XLIX,
1437-1452
cred.
hypo Pos.
148-155,
XV,
XI X, crv, 1439 poss. domum
plateae
Jud. Pos. 325, 336, 1449
arrestat
370, 1452 pendit taxam
378.
(Lsserl, lsd, Iserl) jung, von Pruck
1437-1439
cred. hypo Pos. H7,
156-158,
XV, XVII, XCV, XCVI,
1438 debitor hypo super domum
plateae
Jud.
Pos. 328, 14391440 poss.' domum
piruleae Jud.
Pos. 325, 328.
(Y sserleijn, Y sserlein, Hisserlein, I sserl) zu Pruck
an der Leijia
Dochleiti
(Docliklein,
Docklein,
To chklcin,
T'ockleqn = nomen
slaoicura
Deiche,
Doche
aut
Duchena,
Duscena
M.)
uxor
1417, 1419, 1420, creditores
civium oppidi Deveniensis
64, 69,
71, 72, 77, 1418 cred.
civium
Posoniensium
et de Bruck 65,
1418 'cred. civis de Purpach
67,
1420 antea
in Pruck
nunc in
Monte Sancti
Mmtini
babitans
quíetat solutionem
debi ti coram
'judice
civ, Po.s. 83, idem qui
sequitur:
(Isserl, Yserl, lserl, Ysscrl) alt, von
Sand Merttenperq
1430 pendit
taxam
377, XLIX,
1436-1443
ered. hypo Pos.
138-146,
XV,
XVII, LIX, crv, 1437 unacum
Isserl de Pruckh cred. hypo Pos.
'147,
XVI,
1440 poss.
vinearn
Pos.
146, H40
vendit
vinearn
Pos. 146, 1450 emigrat ex Posonio 83.
[Lssrl ) der Wólf/in
sun H88, 1-l89,
cred. in test 358, 359.

serl,

í

=
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Iserlin (= l serl-in ) von Snnd Mcrtenperig
habitans
in
Neuinkirichen
(relicta)
1449 cred. civis Pos. 371.
Jaechlin = Jacob
'Vide sub Eysachk Jaechlins
aidem.
Jacob
(Lacobus,
Jackel,
Jaclein,
Jakab,
Juk el, Jákelein,
Jakl,
Jeel, Jeckl, J ekel, Jikel)
singulatim:
(Jakel,
Jakl)
1430 pendit
taxam
377, 1435 emit monetam malam
380, 1441 vendir
monelam
auream 384.
(Jacob, Jaelein)
1452 pendit taxam
377, 1456 accipit pecuniam
39f>,
1457 debitor
civ, Pos. 396.
(Jacob, 'Júckel)
1485, 1493 cred. in
test. 357, 359.
(Jekel)
der juden
[leiscbukcl
(fleischaker)
1442 cred.
hypo
Pos. 208, XX.
Jacob)
Leblin
aeden
1498-1499
cred.
in libro
Judaeorum
(Judenpuch)
412--415.
Jokel ) von
der Neurenstat
1440
crerl. civ. Pos. 381.

r

r

rJacob,

Jeklein)
des
Maisterel
(Maisteri)
sun von
der Neumstat des Jacob von O/en aiden
(per errorem
.1. von Ofen des
Maistcrl sun 285, in contrarium
J. von der Newnstat
pro J. von
Ofen 299) 1453--1472 cred. hypo
Pos. 285-288,
XVII, CIV, 1455
poss. vineae Pos. 285, 1457 cred.
in test. 357, 1458 poss. domum
plateae Jud. Pos. 326, 1462 poss.
domum
Pos.
unacum
Judaeo
Varkas
286, 1462 Jacobus
magister
Judaeorum
in eiu. Pos.
commorcms
vendit
eandem
domum 85.
sLocob ) ((US der Neunistat des Handel jungen Jfllschcn
sun zu Prcspurg vetter 1454 cred. hyp, Pos.
314.
(Jacob)
genant
Pawcr
von
der
Neunistat
und Musche! von Herczogenburg
paid gesessen in der
Newnstat
1453 cred. hypo Pos.
(286), 289, XXII.
(Jacob)
von
der
Neunistat f.i74
cred. hypo Pos. unacum
Visehel

genere suo et Jikel von Passaw
319-320,
1476
solvit
laxam
vini 403. (An = J. des Maisterl
sun?)
(Jacob, Jakel, Jekel ) jung, der Jakel judin
von
Odenburg
sun
1446, 1447 cred. hypo Pos. 274,
275, XXI, CI.
'
(Jacob, Jakel,
Jakl,
Jeckl,
Jekel)
von
O/cn (Oiten,
Ouen)
1434
(sicut: Klain, Klcin, Kwrtz Jaklein vide:
Jacobus
parvus
in
Buda
in Posonio
commorans
1438 MHJ 1. 174) debi tor in
test. 350, 351, H36--1445
cred.
hypo Pos.
125-137,
XV, XVI,
XVII,
LX, C, CIV, 1439 poss.
desertarn
aream Pos. 137-138,
1439-1458
poss. dornos plateae
Jud. Pos. 325, 326, 3:12, XLI X,
1441 vendit
monctnm
aurenrn
384, 1441 unacum
Isserlein
'Von
Pruck
cred. in test. 352, 1442
proficiscitur
sub tutela civ, Pos.
384, 1442, 1444 cred. civ. Pos.
385, 386, 388, 1443 ullacum
Lewbman
cred. hypo Pos. 237,.
XVII, 1445 unacum
Muschel ge_O
nera
suo cred. hypo Pos. 264,
X'Vl I, (Uxorem, lilium et haeredes vide separatim.)
(Jacob)
von Gien erbeti 1452 cred.
hypo Pos. 283, XVII.
(Jacob)
des Jacob
von
Oten sun
1457-1458,
1465,
1469 cred.
hypo Pos. 299-300,
XVII, 1457,
1460 cred. in test. 352, 353, 1461
cred. hypo in Szőllős, quod debitum
1463 solvitur 348, 1469,.
1470 Jacob Kolman
nuncupatus
unacum
Tadorus
(Todres)
gcner o suo cred.
hypo Pos. 305,
306, XVL
(Jacob,
Jikel ) von
Possous
(dez
Hosehel
aiden) 1451-1475
cred.
hypo Pos. 277-281,
XVI, XXIII,
CIV, 1452 pendit
taxarn
37&,
1452, 1454 poss.
vinearn
Pos.
277, 278, 1464 vendit res argenteas 399, 1467 et Hann
uxor
poss. dornum
plateae
Jud. Pos.
342, 1468 solvit exactori
taxam
XXVII, 1469 poss. domum
Pos.
279, 1471 vendit
equum
402,
1475 mutuat
civ, Pos. 402--40;\,.
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1474 unacum
Jacobo
von der
Newnstat
et Visehel
cred. hypo
Pos.
319, 14iG cred.
hypo in
Szőllős 349.
(Jakab,
Jakob)
Pretüleins
aiden
1458 cred.
hypo Pos. 301, XX,
1474 poss.
vineam
in Szőllős
348 et vendit canderu 349.
(Jacobus)
Waczy
1527 poss.
domum desertam
Budensem
unacum Salomonc
516.
(Jacob)
VOll
Weijtra 1413 cred. civ.
Pos. 57.
Jocobin
(= Jacob-in)
von
Grelz
150~ pendit
taxam. 379.
llíklinn
(Jeck/in
f.) von .vúrenbcrg
1439 poss. domum
plateae Jud.
Pos. 325. 334, XLIX. (Sinc dubio
eadem mulier quam Jeklin vo n
Odenburg.)
l acobi u (Jacklin,
Jak/in,
I okel [udin, Jecklin Jeklin f.) von Odenburg
(Edenburg)
und ir aitlen
(= Leser, M usch; Sa/mon)
1430
pendit
taxarn
377, 1440 accipit
solutr.onem
381, 1443-1451
cred.
hypo Pos.
(sine
generis
suis)
209. 210, 212,' 214, 216, 217,
218, 219, (ipsa
cum
genero l
214,
215,
cum
genero
Salman
211,
solus
gener Leser
219, solus gener Musch 212,213,
216, 218, solus
gener
Salmon
211, 215, soli gcneri
Mnsch et
Leser 210, 211: 212, XVI, XX.
XXI,
CIV,
1448 mntuum
dat
370, 1449 arrestat
369. 1449 accipit pecuniarn
392, 1450 g,ener
suu"
emigrat
C'X
Posonio
83,
1452 pendit taxarn 378.
I acobin (Jaccl [udin, Jacob [iulin,
Jeckl [udin) von Oleu 1438 cred,
hyp. Pos. 273, 1439 poss. arearn
desertam
Pos, 273, 144G poss.
vinearn
Pos,
130,
1446-1447
cred. hypo Pos, 272-273,
1447,
1448 cred.
civ. Pos.
389, 390,
391, 1448-1477
poss,
dornum
plateae Jud. Pos. 338, 1477 poss.
3 vineas Pos. 274.
Jae/in ader Tess/abe
[iulin vide sub
Tess/abe.
Jer/ (= Jeremias M.) von der Eijssreinstat
1437 cred.
hyp.
Pos,
311, XCIV,

Yezze/ (= Josse/, József M.) de eiv.
Pos, 1336, renuntiat
cuidum domuí XLIII.
Jona (= Jonas M,) Heusbleins sun
1397 unacum
patre
cred.
civ.
Pos. 37.
Jorg (= Georg? M.) zu Ofen 14'53
comrnemoratur
in ratíonlbus tricesémarurn
XXVIII.
Joseph
(Josepp)
1448 arrestat
367,
368, 1<454 cred, hYIP, Pos, 315.
Joseph
1527 debitor
in test. 365.
Y osepp
von Hin/perg
gesessen
zu
Newnkirchen
1426 unacum
genera Moyses cred. civ. Pos. 78.
Joseph des Jacob bruder von Ofen
14.37-1439 cred, hypo Pos. 147148.
Joseph Pretüel
1440 cred, civ. Pos,
383.
Joseph
von Teben vide sub us».
kel.
Joseph dez Ysaac aydem von Tirna
H ester
(= Esther
M.) uxor
1443-1446
poss.
domum
plateae Jud, Pos. 338.
Joseph
judin
1452 pendit
taxarn
378,
Joseph
[utlin
(Josephin,
Joseppin)
von Teben 1444-1446
cred, hyp.
Pos. 242-243,
XXI, XCIV, CI,
1448 arrestal
366.
Juda 1430 pendit taxam 376, 1440
cred. hyp. Pos. 314,
Juda 1459, 1461, 1468, 1472, 1475
cred, hyp. Pos, 303-304,
XXI,
1470, 1476 poss,
vinearn.
Pos,
304, 1485 cred, in test. 357,
Juda muister (Juda rabi) Schoridel
(= Schonchen,

Bella

M.)

uxor

14iY2 inc, Pos. 378, 1455 cred.
hyp.
Pos,
294, XIX, CI, 1455
poss, vineam
Pos. 295,
Judell452
inc, Pos. 377.
Júng/ein
ZIl
lIaymburch
Hystier
(= Esther
M.) uxor 1397 cred.
civ. Pos, 34.
Júngel zu Prespurg
1400 una-cum
Cza.JIeJ et Sadya cred, civ. PO!,
39.
K/ain (K/ein) Jak/ein (Jek/ein)
vide
,s'lllb Jacob
von Ofen.
Ko/er
(Cha/er
= C%mannus
M,)
14{)2 arrestat
47, 14{)4 vendit
domum
Pos, 48.
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cred.

hytp. Pos. 219, 1452 pendit
377,
1454-1458
cred.
hypo Pos. 293-294,
XX, 1455
L. sankmaister
der Jeklin
»o n
Odenburq
aidm
Hester
ur or
poss, dernum
plateae Jud. Pos.
328.
Leser
1526 poss. dornum
plateae
Jud. Pos. 344.
Leser judin
1474 cred. hypo Pos.
320.
Lesert
von
der
Newenstat
1439
cred. hypo Pos. 313, XCIV.
Lesijr 1386 orpharuus 4.
Lewbman
(Leub man
Jehuda M.)
1438 unacum patre Museh cred.
,hY'!'. Pos. 256, 1439--1444
cred.
hypo Pos. 1,58--164, XV, XVIII,
CI, etv, 1443 unacum
Jacoba
von Of'en cred. hypo Pos. 237,
1444 unacurn
jung
Musch von
Tirna
cred.
/hyp.
Pos.
255,
XVIII, Ol.
Leubman
1448 IfiiLilUsLewbman
Judaeae 346, 1450 erniga-at ex Posorrio 83, 1470 cred. 'in test. 318.
Lcvman
vide sub Musc·h des Levmans sun.
Lewbman
juditi
1448 mater
Leubrnan
et YLSa:l'C, necnon
socrus
Swarcz Vnendlioh
Handel
346,
1449 ·poss. vinearn Pos. 162.
Lieblman (= Leluidn M.)
Racbl
!lxor
1-500 poss. dornum plateae
Jud. Pos. 336.
Lyppka
(Lippka
Libele, Libussa
M.j
vide
Eysakcb
Juechlitis

Kolmati
Colomannus
M.) Jacob vide sub Jacob des Jacob
von O/en sun.
Colman
judin
1503 pendit taxarn
379.
Kaphel (Koppel
= Jacob M.) vide
suo Smoyel
in der Newenstat.
Kwrlz
Jakl
vide sub Jacob
von

taxam

O/en.
Lanng
Hendel
vide
Hetidel
des
jungen Muscben
sun.
Lanng
lsserl
1430 (1434) pendit
taxam
376, XLIX,
1439-1442
poss. dornum plateae
Jud. Pos.
325, 336, XLIX, 1440 cred. hypo
Pos. WI, XV, X1X.
Lazar ( Lasar ) 1446 cred. hyp, Pos,
271, XIX,
14&2 pendit
taxaan
378.
Lazarus
1503 pen dit taxarn 379.
Leb (Lebl = Jehuda M.) 1503 'pendit taxam
379, 1518 cred. in
test. 365, 1519 facit pactionern
100, 1526 poss, dornum plateae
Jud. Pos. 344.
Leb (Lebel,
Leeb ) von der Neuinstat
diezeit
wanhaft
zu Pr~spurg 1444-1453
cred. hypo Pos.
243-25Q, XVI, XXII, C, CI, CIV,
1447 ad se reoipit creditúrn alienum 247, 1448 arrestat 367, 1451
cum
uxore
Symcha
(ZymcJw)
poss. dornum plateae Jud. Pos.
328, 334, 1452 pen dit taxam 378,
1452 unacum
Jacoibo des Ma'ster-leln sun cred. hypo Pos. 281282, XXII,
1452 unacum
Muschel von Hakenspurg cred. hypo
Pos. 282, XXII.
Leb, jung, von der Newnsfaf
1446
cred.
hypo Pos. 270-271,
XV,
XVIII,
Leb, die alt, [udi n 1463 cred. hypo
Pos. 316.
Lebliri (Lebl-ins i vide s'ulb Jacob
Leblin aeden.
Led/ein (= Leda, Lida ditnin. M.)
víde sulb Dauid Sa/els aiden.
Leser (= Lazar M.) der J acklein
von Odenburg
aidm
1444-1445
unacum
Musch cred. hypo Pos.
210, 2H, 21-2; 1449 L. der juden
schuellmaesfer
und J ekel [udin
von Adenburq
der aidern petit
solutionem
a delbitore 371, 1451

=

=

aidam,

I

lI1aindl (Mándl,
Mande!)
vide sub
Mendel,
Mayr von Erdiűrt
1400 'pater Salomonis cred. civ~ Pos, 40.
Mais/erl von der Newnstat
1453 'pater Jacobi
gene ri
Jacobi
ne
Buda 285-288.
Maisterlin
·von Berchtol stor]
1413
cred. civ, Pos. 57.
Marich/ein
(Mérichlem
iV!ordochai ,l{.) 1386 nepos Vaelchlein
ne Chrems
et mar-itus
Suezzel
necnon pater Lesyr 15.
Markel vide sub Merchel.
Mathes 1434 poss. 2 dornos plateae
Jud. Pos. XLIX.
Metulel,
Maindl,
Mándl,
Mande!
(= Menachem M.), singulatirn:

=
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i't/oyses
1-l2G gCl>er Yosepp
von
Hintperg
et unacum
eo cred.
cív. Pos. 78.
Moises
1477 transvclrít
res reginae
405.
MO!lsses 1503 pen dit taxam 379.
Moises
[udin
1526 poss. dornum
plateae Jud. Pos, 343.
MordoClhay
1519
pater
cantoris
Schlorrio
1'01.
Mosclie
(= Moses
M.) des Wiu!lllmin (= Benjamin
M.) sun 1i)lll
f.a'cit pactlouern
100.
Musch (Muscliel,
Muschleiu
= .110ses M.), singulatim.
(Musch)
1439-1451
·poss. dornum
plateae Jud. Pos. 325, 328, ante
1441 vendit vineam
Pos. 213,
145,2 pendit
taxam
377, 145(;
aceépit peoumiarn 396, 1457 cred.
in test. 352.
(MusefI, Musche/)
1471-1475
cred.
.hyp. Pos. 310, XX, 1477, 1485
cred. in test, 355, 357, .1491
cred. dv. Pos. 410, LXXV, 16ű3
(alt Muschel) pendit taxam 379,
1504 cred. in test. 363.
(MIlsch)
Schebl eins
sun von Cili
1371 unacum
fratre
Ohatsim
dat a1pooham 3.
(Muschel,
Muschlein)
. des Hentlel
von Grecz
aidem
1457, 1459,
1471 cred. hyp. Pos. 300-301,
XXI.
(Muschlein)
Zll Hainburg
1405 cred.
hypo civium Deveniensium
49.
(Musch
Haindl)
1526 poss. dornum
plateae Jud. Pos. 34'1.
(MIlschel)
von Herczoqenburq
.vide
sub Jacob f)'enant Pawer.
(Mu'sch, ,\ll/schel)
des Le'vmans sun
1471-1513
'Poss. dornum
p13teae Jud, Pos. 341, L, 1476, 1485
dat
civ.
Pos. censum
super
domo suo 403, 407.
(illusch)
pater i.eutb man
vide sub
Leiubtnon.
MichaeT alias indaens vide inter no(MIlsch)
jung, des allen
Musclie n
mína Ohr isbianorum sub Krem paideni
1436-1439,
1445 cred.
nitter
ct I nd.
hypo Pos. 117-121,
XV, XIX,
Mí.ch e! czu Wyenne
vide sub Dr ot,
ante
1439 'poss.
vinearn Pos,
121, 1450 ernlgrat
ex Posonio
Mir.gem (= Mirjam M.) vide ~u<b
unacum filio Hendel 83. GenePr enntel.
rum suum vide sub Prentel.
Missei (= Muscliel ) in eiv. Budensi
cornmorens
1462 unacum
Ja(Musch,
Muschel)
der Jek el judin
cobo vendit vdomum Pos. 85.
von Odenburg
aidm 1445--1HS

(Mendel,
Mtuull,
Maindl
alt) 1493
vendit vinearn in Szőllős :~48,
1500, 150! cred. in test. 361,
15{),1 'pendit
taxam
379, 1-526
poss. dornum plateae Jud. Pos.
343.
(Mandel)
1-503 sororius
Moysses,
inc. Pos. 379.
(Mendel,
Mándl,
Maituil ] Jacobus
praefectus
Judaeorum
1474 poss.
dornum Pos. 324, XCIX, 1475
corumemoratur
a Matthia rege
86, 1477 accipit
unacum
IStephario Hallhar tormenta
belldeá
et pulvcrem nitraburn 4(),5, 1493
cred. in test. nobilis de Szántó
359, 1496 rex Wladislaus
protegit
sororem
eius Rusa 90,
1501, 1512 hominern eius protegunt
bhesaurarti
rcgii 93, 99,
1503 eum protegit
thesaurarius
93, 1511, 1520 querelarn
eius
to.JJerc jubet
96 et hominem
eius protcgit palatinus 101, 15,21
protegit eum episcopus Quinqueecclesierisis 102, 1-5,22 eum protegit archiepiscopus
Stcigoniensis 104, 1526 poss. dornum plateae Jud. Pos. 343.
Mer clie! (Morkel,
Merichlein,
Merhel, llJerkel, Merklein,
Mürkel
Mordochai
M.) singulatdm:
(Markel)
1526 poss. dornum plateae
J.ud. Pos. 343.
(Merehei)
zu Prespurq
1388 poss.
dornum Pos. XLVI.
(Mérichlein)
von Tirna 1388 cred.
civium Pos. 17.
(Mörkel,
Merchel,
Merkel,
M erklein) der Jaklin judin sun van
Odenburo
1452 pen dit
taxarn
378,
1453--1457
cred.hyp.
Pos. 284, XX, CI, 1456 poss. vineam
Pos. 303, 1458 unacum
E)"salk cred, hyp. Pos. 303, XXI.
mesner
vide su:h Ascher,
Douid ct
Sllndl.

=
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cred. ·hyp. Pos. 212. 21:-1, 216,
218, ·CI, 1444, 1445 tUl:tC1I111 Leser cred. hypo Pos. 21-0. 211,·212,
1448,
1449 arrestat
368, 369,
1452 pendit
taxam
378, 14,53
poss. vinearn Pos. 218.
(Muschi)
des Jacob oon Ofcn (der
l akliti pon Offe'11) aeden
1445
unacum
socero sua cred. hypo
Pos. 264, XVII, 1445 trarbit \'ineam
Pos.
133, 1448 arresta t
366.
(M uscb )
gesessen
ze
Prespurch
Slaba r= Slmio M.) uxor 13\)6
unacum Jűnglein 'cred. civ. Pos.
34.
( Nuscb,
Muschc/)
uort Pre/ (Pred,
Predt, Bret,
PreIt)
1434, 1439
poss. dornum plateae
Jud. Pos.
XLIX,
1440--144S
cred.hyp.
Pos. 195-200,
XV, XIX, 14511458 poss.domum
plateae
Jud.
Pos.
328, 1452 pendit
taxam
377.
(Musc]l)
!Jon Rakenspurq
(Racenspurg,
Rokesput q,
Rakerspurq,
Rabelspurclü ) 1445-145-2' cred.
hyp, Pos. 261-263,
XVI, XXIII,
141>2 unacum
Leb cred.
hypo
Pos. 282, XXII.
(Musch,
.~luss) pon Tyrna qcseseeti
zu Pre spurq 1401 unacum CzalIel et Evsak ered. civ, Pos. 43,
1415, 1420 Iitigat 60, 75.
(Nusch,
Muscbel,
anders
genanl
y sac har) jung,
pon Tirna,
dez
Lacob
uon Ofen sluarrcr 14441453 cred. hypo Pos. 250--25.),
XVI, XVIII, XXII, 1444 unacum
Lcwbman
cred. ,hypo Pos. 25,~,
144.5 cre ditor Judaci
198, 1446,
1H9 poss.
donnun
Pos. 253,
254, 1448-1457
poss.
domuni
plateae
Jud. Pos. :\41-34'2.
L.
1448 (Musch in des Langen Merlen haus) arrestat
M7, 1450 accipit
pecuniam
pro.
soindclis
393,
1453 debi tor
genert
sui
341-342.
.1Tusc.hin (=.lIusch-in)
pon Pred f.
1445 cred. hypo Pos. 270, XI X,
1446 cred.hyp.
Pos. 200.
Noason

dic/in
aidcm

(= Nutluui
M.)
der Benet= latin. Benedictu
M.)
Ü38 cred. hypo Pos. 312.

Nacluuim (= Nnclnun
M.) des Aserr
lenecht 144~) cred. hypo Pos. 276,
XVIII.
Nacheim
der
[uden.
[ieischuker
(fleischakel)
1451--11453
cred.
hypo Pos. 276--2i7,
XXllI, 1452
pendll taxarn 377.
Nuzl!! (Nastel
= o Salhan
M.) 1511
(Nazly)
unacum
Orozlan
judex
Judaeorum
Pos. 96, 1526 (Nastel) poss. domum
plateae
Jud.
Pos. 343.
Nechel
(Náchlin,
Nechlin
= Nachla
M.) judin
1470 ered. hypo Pos.
:\19, 1485 sotvit
taxarn,
1487
solvét debi tum
40&-4Q.8,
1488
poss.
vinearn
Pos.
319, 1489
cred. hypo Pos. 319.
Glüz; Bona vide sub Bona.
Orozlan (= Leb, Leurb, .Jehuda
1511 unacum
Nazly ju dex
daeorum
Pos. 96.

JI.)
Ju-

Pauier, qenant, J ocob 'Vide sub Jacob.
Peer
t= Beer, Bdr M.) zu der
Weyden
1400 cred. 'hypo Pos. 41.
Peruletin (die alt Pendeusin
= Benedicta
M.) [udin
1430 pendit
taxam
377, 1430, 1434, 14391443 poss. dornum
plateae Jud.
Pos. XLIX, 32ő, 3-38. Generum
suum vide sulh Naason.
Peschl
f', vide sub
fl endel
pon
Gdenburq.
Prentel (= Bct cntcl, Behrend.
Riir
M.)
Miroctn
(= Mirjam
u.:
uxor
1495-1513
poss. dornum
plateae
Jud. Pos. 330.
Prentel (Prant el, Pránntl,
Pre nntel,
Pr ennil ] pon Prespurq,
des [ungen :lfuschen
aidcm
1439 pos's.
domum
plateae
Jud. Pos. 325,
336, XLIX, 1439-1449
cred. hypo
Pos. 205-208,
XVI, XX, LVILVII, XCV. Cll, 1442 poss. vineam Pos. 207, 1448 poss. vinearn ,in ~zö.uös, qu-un veridit
il45, 346, 1455, 14:'>7 UlLaeUIl11
Suessel
(= Susanna
M.) /lxore
poss. vineas Pos. 208. Goneros
suos vide sub jung Ger st el et
Jacob,
Pr ent el (Prentlin,
Bt entel ) [udin
1462-1466
cred. hypo Pos. 315316.

INDEX

Pl/sch/
(= Vische/,
Vaische/
vide sUib Aron Puschl.

5;)5

NOMINUM

M.)

Rochl,
Ra/hel
(= Rachel
M,) f.
vide sub Eysakch
van Odenburg
et Liebl man.
Rcchel (= Rectia M.) vide sub W(Iruch von der Eysneinsla/.
Ru su (= Hasa M.) 1495 soror praef ecti Me ndel 9{),
Sadiju (= arab. Saadja M.) Schond/inn von Marichek
aidern qesessen ze Prcspurg
Serl ein (= Sarah 111.) urar 1390 cred, civium
Pos .., 23, 1400 si ne uxorecred.
ci v. Po's. 31l.
Sa/el (= Bezu/el M.) vide sub
Duuid Sa/els aidem.
Salman,
Gerel genant,
vide sub
Gere/.
Sa/mon (= Salomon)
der Iakel judin von Odenbarg
aidem
1445,
1446 cred. hypo Pos.
211, 212,
215, 1450 emigrat ex Posonio
83.
Sa/mon gesessen ze Ne un Olen au]
dem
perig
Serlzu
(= o Set a,
Sora dimin. M.) urar 1415 cred.
civ. Pos. 59.
Salman
von Ouen 14'56-1466
cum
matre Henna poss. dornum plateae Jud. Pos. 328, 1461 cred.
hypo Pos, 315.
Sal omonn
moist er Maijrs sun Vall
Erd/url
1400 cred, oiv, Pos, 40.
Solotuon (per errorem et loco Gűdl
122) 1438 cred. hypo Pos. 3.12.
Salamon
dez l ssetl sun (von Budweis) 1455 cred. 'hy'p. Pos. 295296, XIX.
Soloman
gener
Nl endel
Fékethe
1527
communiter
cum
Bona
Olaz
poss.
dornum
Budensern
51(;,
sankmaisler
vide sub Leser et
Sch/omo,
Sara of. v,ide sub S/emcl.
Schalom
(= Sehalom
M.) 1413 pater Srno y-e 1 creditoris
civ, Pos.
57.
Sebatam
des He/sch/ein
sun 1450-1455 unacum
Slama
poss, domurn plateae
Jud. Pos. 328.
Scliebl ein (= Schebl, Sche". Scheltl
M.) von Ciii 1371 pater Iratrum
Musoh et Ch ats im 3.

Schlomo (= Salamon
M.) des MorJoehay
SI/Il
sanckmaysler
1519'
subsignat
chartarn
101.
Schmoy/
(= Samuel
M.) 1519 pater Asoher 101.
Schondlin
f. vide sub Juda et
Sadija.
Schullet
(= Bocher
M.) A.braham
1526 poss. domum
plateae
Jud.
Pos, 344 .
schullmacster
der juden
"ide
subLeser.
Schwartz
vide sub Swarlz.
Selmon (= Salamon
M.) 1480 cred.
in test. 356.
Serlein f. vide suíh Sadua.
Scrensches,
Serenszees,
Zerenches
Emrich
(Emericus)
1530 vide
relictarn
suam Anna Heldin, f'ildum Georgium
et maritum relictae Marunum
Klee .inter nomina CDlristianorum
108-111.
Scrt z a f', vide sub Salman,
Sijmacha
(Sim cha) gesessen zu der
Eysnenstat
Dyna urar 1416 vendun! dornum
Pos, 63, XXXIX,

XLVI.
Symicho
gesessen
zu Prespurg
1410
cred, civ. Pos. 53, 1413 litigat
55, 56.
Sumcha
(Zymcha)
.f. vide sub Leb,
Slaba

f. vide

sub

NI/sch

gesessen

ze Prespurq.
Slama
(S/aman
= Salamon
M.)1450--1455
poss. unacum
Schabm
dornum
plateae
Jud. Pos,
328, 1452 pendit taxam
378.
Slemel (= Salamon
M.) 1418 litigat 69.
Slemel (Slammel,
Slembl, Slemmel]
1461 poss.
vinearn
Pos.
3>17,
1461-1463
poss.
dornum
Pos ..
317, 1464-1472
cred. hypo Pos.
317, 1464 a cci pit pecumiarn 39,8,
14()8 poss.
dornum
Pos.
318,
1477~1513
unacum
Sara u.cor c
poss. domum vplateae Jud. Pos ..
338.
Sle/el isui«, ctyrnologia
incerta)
f. vide sub Dr ot,
Slommlynn
(= S/omml-in,
urar'
Salamonis
M.) des allen Musschen tochter
1413 litrig;a't 56.
Smerlein
/= Semaja M.) Eysakkes
sun
ezo
der
Neunistot
1368,
1377, 1381, 1382 unaoum
Tratre-
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Euerleln crediter chartalis
431,
433, 435, 437.
Smoil (Smoiel
= Samuel
M.) 1465
cred. hypo Pos. 31R, 146&-1513
poss. dornum plateae Jud. Pos.
328.
Smoijel
des
Kophel
een in der
Neunistat
1453 cred. .hyp, Pos.
super dernum plateae Jud. Pos.
341-342.
Smotjel
Seholams
sun von Wey/ra
1413 cred. civ, Pos. 57.
Sutuil (Súndel,
Sundel = aut J eschua, Schua, aut per analoqiam
Semes-Samson:
Sunn
(SOJlIle!Suriel, Sun del M.) der alt mesner 1445-1447
cred .. hyp. Pos.
26~261
XVI, XXIII.
Sundel
(Sunda,
Sutull ) von T'ir nu
1446--1447
cum
uxore
Hanna
poss, dornum plateae Jud. Pos.
338, 1447 cred. hypo
Pos. 247,
275.
Súnel /= Sundel ) 1446 aocipit pecuniam rnutuatam
389, 1447 dat
pecuniam pro pignore 390.
Suessel
f. vide sub Prenntel,
Suez z el (~C Susanna
M.) Morichleins Vaelch/eins
cnnichleins
Vall
Chrems
wi/ib 138(; nomine
suo
et ,filij sui dat apocham 15-16.
Suiart z (Schwartz)
M endt vall Off en
Drasl (= slav. Draz na M.) uxor
1509-1513
·poss. dornum
plateae
Jud.
Pos.
34-2. Generum
suum vide sub Salamon
gener
Fekethe
Jlendel.
Schwarcz
Ynendlicb
Handel
dcs
Leubman und Isaac swager 1448
,tradere
jubet
vinearn
suam in
Szöllös 34-6.

1H3-144i;
cred. hypo Pos. 220.
222-\224,
226-233,
23Q, 1444
unacdrn Henrlel von Grecz cred.
hyp, Pos.
22.2, 1446 poss. vinearn Pos. 2.28.
'l'Iiobian
(T'obitt,
'l'obian,
T'obias]
1452 pendit taxarn
377, 14;>51459, 1470 cre-d. hypo Pos. 2~6298, XVI, XXII.
Tóehterlein
(Tochterl)
f. vide sub
Trostcl
Ilon Hai mburch,
Todres
vide sub T'adorus.
Tok 14300 pendit ta xam 371i.
T'oklci II
(Dochlein ) f. vide SlJob
l sscrl von Pruck,
Tróstl
(Trostei
Nachum
.U.)
1434, 14:19 poss. dornum 'pL:deae
Jud. Pos. 325, XLIX,
Tróstei
(Tróstlein,
Trostlein ) gesessen
z e Haimburch
Tóchlerleiú (T'ociüerl ) uxor 1376 (sine
uxore] unacum Iohrnan ct Havblin.nediat apocham 8, 1389 (sine
uxor e) cred. civ. Pos. 20, 13\l0
cred. civ, Pos. 21, 1300 cred.
civium Pos. 25, 1393 cred. eiv.
Pos. 21l, 1395 poss. dornum Pos.
32, 1400 aocipit solutionem
dehili 29, 1401 cred. civ. Pos. H.
Trost! in der Neunistat
1458 cred.
cuiusdaru civis Pos. 84.
Trostcl
von Tir na 1446 loco Sundel tradit
dornum plateae
Jud.
Pos. 338.
Trbstlin.
f. 1439-1451
poss.
dornum
plateae
Jud.
Pos.
334.
XLIX.
Trostlin judin von Haymburg
post
1411 acoipit
solutionem
debi ti
XII.

Tadorus
(Todres
= Theodor:
J oHathan "1.) vide s"lllb Jacob des
Jacob
van Olen sun.
Tesslabe
(Teschlaure,
Laclin ader
T. = Ceslaoa .ll.) 1453 cred.
hyp. Pos. 284-285,
XIX, 1462
poss. dornum Pos. 290, 14611;>13 unacum
marilo
Wolffl
poss, dornum plateae Jud. Pos.
332. (Sine dubio = Wolfl judin, vide 285 armot. 3.)
Tewbl (= Taube M.) rf. vide sub
Aschel.
Teubl (Teubel,
Tewbel,
Teybl)
des
Hendel
VOll Grecz pas
1440.

Vnendlich,
Sware!.

Surarcz.

Handel

vide sub

Varkas
(= w oti } von Oien
1462
unacum
Jacob VOJl der Neunstat poss. domum Pos. 286.
Vaelch/ein
(= Falklein
M.) von
Chrems
1386 a vus Marichleln
defuncti
15.
Vischel (Yischleiti
= Vaischel
,\-1.)
1465-1470
cred. hyp. Pos. 305,
XVIII, 1467, 1475 cred. in test.
:154, 355.
Yischel des Jacob »on der Newstat
"yden
1474 unacum
Jacobo
de

l:-;DEX

Nr-w SUI I el Jacobo de
cred. hypo Pos. 3<19.

~OMINU)1

Passaw

Waczy Locobus
vide sub Jacobus.
WarlIch t= Baruch M.) von der
Eisnei nstat
Bechel
uxor
1416
cred. ci V. Pos. Gl.
lVingamin (= Benjamin M.) 1519
palm
Mosche
100.
Wolff mauster
Jsoac ..sun gesessen
ze Chrembe
1397 cred. civ, Pos.
3.).

Wolffl (1.) 1430 pendit \.ax:am 377.
Wolfl
(Wolfe!,
Wolffel n.) 1452
pendit
tax.am 378, 1454 cred.
hypo Pos. 2S9~,
1461-1513
unacum
uxore T'escblabe
'poss.
domum
plateae
Jud. p.os. 332,
14Gl poss. dornum
Pos.
290,
1491 creddtor
elv,
Pos.
410,
LXXIV.
Wolfflin
(alt Wolfflin)
[udin
1431
ditigat 80, 1434, 1439--14'50 poss.
dornum
plateae Jud. p.os. 325,
330, X.uX, 1442 cred. hypo Pos.
:Hl7. (An uxor Wo1lfl I.?)
lFo/frl (Woifiinn)
judin ,(= uxor
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Wolf! II.) 14(;3, l4ii, 147X cred.
in tes 1. 353, 355, 14(;4-1414
cred. hyp. Pos. 306-309,
XXIII,
etv, 1466, 1467, 1471, 1-173,
1474 poss.
dornum
Pos. 307309, 1467, 1475 poss. vinearn
Pos, 309, 1484, 149l!, lö03 cred.
in test, 357, 360, 362, 1M3 pendit taxam 379, 1504, 1506 cred.
in test. 363.
l ucharias l494 habet
sehodas medicameneorum
360, 1507-1526
')lO56.
dornum plateae
Jud. Pos.
340, 343.
lara (= Sarah M.) witib
14621463 cred. 'hypo Pos. 316.
Zellcl (Czallel = Bezallel !II.) von
Marpurkch 1442-1444 cred. hypo
Pos. Wol, XVI, XX, XOIV, 1450
emigrat ex POSODlK> 83.
lellel
[udin
(uxor
praeoedentís]
1445 cred. hY'P. Pos. 264, XX.
lymcha f. vide sub Leb.
Z!lPper1c
(=
Cipora
.'1.)
judin
1495-1'5013 -poss. dornum
plateae Jud. Pos. 334.
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Abbreviationes:
Boh. = Bohemiae, Hung. = Hungariae, Germ. = Germaniae, Mor. = Moraviae, vin. = vinetum, Dev. = Deveniense, Pos. =
Posonium, Posoniense, Szőll. = Szöllősiense, civ. = civitas, civitatis, opp. =
oppidum, pag. = pagus. Nomina post .opp. "vel .pag." posita (exceptis
rerum publicarum nominibus) denotant comitatus Hungariae, in quarum
territorio loea nominata inveniuntur. Aedificia et areas civitatis Posoniensis quaere sub verbo Posonium.
Ach (Aacben, civ. Germ.) 368.
A/-Bar
vide Baar.
A/ba
Reqalis
(Székesfehérvár,
civ.
Hung.) 516. Vide etiam Weyssenburq.
A/ltweingarten
vin. Szöll. 347.
Altenburch
(Övár,
Magyar-Ovár
0PP. Moson]
4.
Amb/er
vin. Pos. 261.
Augusta
(Augsburg civ. Germ.) 112.
Austria

514. Vide

.

etiam Oslerreich.

Báhotm ..ude Wohen.
Baar (Al-Bár ver Fel-Bár
pagí Pos.)
190, 191.
Balhor
([Nyk-] Bátor opp. Szabolcs]
102.
Battlumn (Battyán
pag. Fejér]
96.
Bavaria vi-de Paurn.
Bazin vide Besing,
PtJsing.
Bécs vide Wien ne.
Bécsújhe/y
vido News/nl.
Berchtclstorl
(Pcrchtolsdorf
opp.
Austrlae)
57.
Berg vide Perg.
Resing
(Bazín opp. Pos.) 413-415,
417-418,
420, 425. Vide etiam
PtJsing.
Riihmisch-Leipa
vide Leippen.
Bo/enburgk(arx
Austriae]
390, 391.
Brun
(Brünn
civ. Mor.) 353.
Buda (oiv. Hung.) 84 (castrum Budense) , 8f,......88, 91-93,
96, 98,
100, 102-104,
f>14, 516. Vide
etiam Oicn, Neuinclen.
Budmericz
[Pudmcricz
pag. Pos.)
303.
Budweis
(opp. Boh.) XV, XIX,
XLIX, CI V, 148-1f>5, 277, 325,
336, 370, 377, 378.

Caselia (Kassa civ, Hung.) 410.
Chésgazzen
('jJlatea
oppidi
Hainhurg Austriae]
5.
Clüampher
vin. Pos. 246.
Choge/ des gepirgs vin. Dev. 49.
Cbolsatz
vin. Dev. 71.
Chbtzse
(Köpcse,
Kittsce o pp, Moson) 4, 5.
Chranicliperq
(Kranichberg
pag.
Ausbriae]
4,5.
Chrems
(Krems
opp. Austriae)
15,
16, 35.
Chrems!r
(Kremsier
opp. Mor.) 6.
Ciii (Cilli opp, Styriae)
3.
Csallóköz
vide Scliui,
Cseklé sz vide Laisni/z.
Dévény vide Teben.
Dietunel
(Dienuil)
vin. Pos.
126,
133.
Dinckelsbiihl
(civ. Gcrm.) LXXV.
Drischwerd
insula .hor-tis ornata in
territorio
civ. Pos. 173.
lhínnen
vin. Pos. 124.
Ebenn,
in der, "in. nev. n, i7.
Ebersdati]
(Ebersdorf
pag.
Austriae]
383.
Eysgrueben,
Nidcr,
Ober,
Under,
vin. Pos. 222, 224, 225, 243, 245,
246, 256, 263.
Eisneinstai,
Eysneins/a/,
Eijst einslal
(Kismarton
opp.
Sopron)
XVI, XXII, XXIII, XXXIX, XLVI,
XCIV, CI, CIV, 61, 63, 121, 259,
290, 293, 311. Vide etiam
Wcniges M ertesdor],
Élcss z eq vide Scharffenegk.
Eiurein vin. Pos. 133, 273.
Enczesdarff
vi-de Gross Enczesdarff.

INDEX

Engelehind
vin. Szőll. 347.
Entenzegeln,
Entenezegeln
vin. Pos.
154, 155, 182.
Epries
(Eperjes
oiv, Hung.]
346,
348.
Erdfúrt
(Erfurt
oiv. Germ.) 40.
Esel vin. Pos. 297.
Esztergom
vide
Gran et
Strigonium.
Feyeltal
(Veyoltal)
vin. Pos. 217.
Feketeváros
vide Purpaeh.
Felbár vide Baar.
Feldsberg
vide v etsperq,
Festen win. Pos. 292.
Fierst,
der, im Wurzenpaeh
vin.
Pos. 170.
Elaken
vin. Pos. isi.
Flantscbir
viA. Pos. 118.
Fleisclrakkern,
hinder
den platea
civ. Pos. XXXVIII.
Fradman
vin. Pos. 282.
Frcujliaiten,
Freyhaiten
vin. Pos.
235, 2ö2.
Frona
(Verona
civ. ItaIriae)
XC,
182, 283.
Fuehsleutten,
Fuchssleuten,
Fuxleuten
vin Pos. 175, 187, 203,
242, 255.
Gaisgassen,
Gagsgassen,
Gaesgassen
piatea civ. Pos. 128, 152, 159,
1ö8, 182, 206, 211, zss, 230, 231,
293, 297, 307.
Gaisweg
wn. Pos. 35-6.
Galicz (Szak olca, Skalitz civ, Hung.)
XVI, XXIII, &0, 298, 388.
Geija (Gaya opp. Mor.) 278.
Gerel vin. Pos. 235.
Ger el bey der Olerin vin. Pos. 155,
284, 285.
Gerel bei dem T'unluxieti vin. Pos.
236.
Gern vin. Pos. 229.
Gespott
vin. Pos. 130.
Geseleiri vide N ewes Gesslein.
Gois vide J euls,
Golditiess
vin. Pos. 128.
Gomaren
(Komárom
opp. Komárom)
283. Vide
etiam
Komarom.
Grálel vin. Szöll. 347.
Gran (Esztergom
Strigondum
opp,
Esztergom)
17, 351, 384, 399.
Vűde etiam Strigoni um.
Graser vin. Pos. 66.
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Greez
(Wiridisch-Gretz
opp,
Styriae] XVI, XXI, XCV, XCVI, C,
CI, CIV,
200-----221, 223-22ö,
229, 232-237,
298, 300, 367,
369, 370, 374, 377, 379.
Grensinger
vin. Dev, 70.
Griesluujmer
vin. in Purpach
68.
Grillenpubel,
Gru/lenpuhel,
Grú/lenpúhel vin. Pos. 135, 297.
Grinád
vide Gruenaw.
Grosses
Enezestarff
(Gross-EnzersdOI1f PU€. Austriae ] 81.
Gruenaw
(Grinád pag. Pos.) 115.
Gruenseharen\'in.
s-en, 349.
Gudlein vin. Pos. GVI.
Ggőr vide Rab.
Hafner

vin. Pos. 178, 179.
(pag.
Austriae)

1;37,
14ö.
Hagmbaeh
(Heimbach
pag. Germ.)
LXXV.
Haimburcb,
Haimburg
(Hainburg
civ, Austriae)
XI, XII,
XLVII,
4, 5, 8, 20, 2.1, 25, 27-29,
32,
34, 37, 44-46,
49, 358, 364,
384, 424.
Hainburqer,
Haimburger
vin. Pos.
187, 218. Vide etiam
Rebsiok,
Hambot. Hamboth
vin. Szőll. 348.
Hanisehgrunt
vin. Pos. 127.
llorrenstaiti
(Horn stein,
Szarvk
arx Sopron)
435.
Hawbner,
Haubner
vin. Pos, 128,
179, 184, 185, 189.
Haus (castrum
Posoniense)
385.
flawse,
untter
dem vide Latujentail
llawensperg,
Hawsperg
vin. Pos.
122, 138,
Heder im Wurezenpaeh
vin. Pos.
189.
Heimbach
vide Hautnbach,
lleyligenprun,
Heyligen
Prunn vin.
Pos, 152, 265, 269.
Henngst,
Hetujst vin. Pos. 163, 182.
Hetmjohel,
Henri Johel
vin, Pos,
GVI, 22'3, 266, 268.
flerczogenburg
(opp. Austriae)
289.
Herend
(pag. Veszprém]
100,
Hatdenheim

ő

Hierstnan,
llirsman
vin.
148, 158, 160, 277.

Pos.

126,

Hintperg
(Himberg
pag. Austriae)
78.
Hocbqetrtleit:
vin. Pos. 181.
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Hachstrass
platea
eiv.
Hochstrass,
Pos. 134, 142, 1M), 181, 223,
229, 257, 268, 273, 292.
Hochureinqertl
vin. Pos. 252.
Hot (pag. Austriae)
436.
Hoilein,
Weniges
vide
Weniges
Hoflein.
Hoheneq,
Hoeney, Hohetmeq,
Hachney, Undere. Lecz/e,
Ober, vin.
Pos. 69, 133, 134, l50, 1M, 1'59,
160, UH, 171, 186, 197, 204, 232,
233, 239. Vide etiam
Hobeneit
un/er dem Juden.
Hosnákel,
Hosnaclrkkel,
Hosnakel
vin. Szől\. 348.
Hunczhaym
(Hundsheirn
an
AuSJtriae) LXXIV.
Hunczperg
vin. Pos. 197.
Huncr
puch el vide T'untnusrcz
cn,
/lok, lllok vide Wy/ak.
luumusch vén. Pos. 122.
Jeu/s
(Nyulas,
Gois pag. Moson)
XIII.
Jud,
Judel,
Hochney
un/er
dem
Juden,
Judel
Treurienkess
Jud
vin. Pos. CVI, ·2'65.
Judengassen,
Judengas
platea
civ.
Pos. XXXVIII, XLIX, 107, 326339, 343-344.
Jud/ein
vin. Pos. 140.
Karlburq
vide Kerlburq.
Kassa vide Caselia.
Katzenjeger
vin, Pos. 285.
Kchaczenta/er
vin. Pos. 304.
II.elenff eiulde (Ke/en/ö/d,
sub urbium Budae)
516.
Kerlburq
(Oroszvár,
Karlburg
opp.
Moson]
XXVII-XXVIIi!.
Kestenpawm,
Kestenpámen, Restenpawmen
vin. Pos. 1>19,138, 159.
Kienhartsareben,
Kuenliartsqreoen,
Kyneczgreben,
Kunczqraben
vin.
Pos, 139, :145, 162, 180, 203,
208, 217, 2«;,267.
KishfA/lány
vide
Weniges
Hojtein.
Eismarton
vide Eysneinstat
et Weniges Mertesdor].
Kittsee vide Chó/zse.
Klompher vin. Pos. 181.
K/epei{J vin. Pos. 149.
Krujeseczen
vin. Pos. 22.5, 268.
K oczseer vin. Pos. 2,64, 272.
K o/erV'in. Pos. 175.

Keln am Rein (civ. Germ.) LXXV,
55, 56.
Komarom
(Komárom
opp.
Kornárom)
96. Vide etiam Gemaren.
Kiipcse vide Chótzse.
Korneuburq
vide Neioburq.
Kotlner
vin. Pos. 266.
Krumer,
Awsser
Aussere,
Innere
vin. Pos. 119, l-l7, 177, 204,
266, 277, 298.
Krutu.z ner vin. Pos. 226.
Kronichbcrq
vide Chranicliperq.
Kr ems vide Chrems.
Kremsier
vide Chremsir.
Kromnaw
(Krumrnau
opp.
Boh.)
107.
Ku nc zqrobcn
vide Ki enhort sqreben.
Kun/cr, Runther vin. Pos. 129, 136.
Kur cz Rep plein vide Hepp/cin.
Kultner
vin. Pos. 125.
La1Jk loe. ign. ll.
Laisnit z (Lanschütz,
Cseklész
pag.
Pos.) 425, 427.
Lanngegasse
platea civ, Pos. 158.
Langentailen,
in, untter dem Hawse
vin. Pos. 140, 142, 260.
Lostcrleiten,
Lasser/eytten
vin. Pos.
144.
Leippen
(Bőhmisch-Leipa
opp.
Boh.) 107.
Leqskirchen
(loe. ign. Gerrn.] 5556.
Leub műtulel,
Lewbmande/,
I.obműtulel,
Lomandi,
Leumandel
vin. Pos. CVI, 308.
~poltztorff
(Loipersdorf,
Csütörtők opp. Pos.) XL, 369.
Liechtenstain
(ducatus Germ.) 382.
Lobttunulel,
Lomandi
vide
Leubmande/o
Leliter vin. Pos. 224.
Loipcrsilor]
vide Leupo/tz/orft.
.\fllg1Jar-Ovár vide Altenbut ch,
Marchekch,
Morichekk
(Marchegg
opp. Austriae]
10, 12, 14, 19,
23, 405.
Marcz vin. Pos. 287.
Marich/ei/
"in. Dev. 74.
Morichsetz
vin. Dev. 46.
.\larpurg,
Marichpurg
(Marburg
opp. Styriae)
XVI, XX, XCIV,
CI, 6, 83, 204, 263, 264.
Mcinhortlein vin. Pos. 228.
M erhcrn
(Moravia)
19.

r:-<DEX
Mertist or]

(Nugvmarton
431, 433.

ron)

Weniges
vide
Xl crtesdor],
Moacr
(Modor opp. Pos.\
•'r/uerren
vin. Pos. 248.

Mertcsdor]

N(/ghllJMh

(Váty

pag.

opp.

Sop-

Weniges

6.

Baranya)

516, 517.
vide M ertist or].
vide Tirna.
NClVburrl I Kor ncubur g opp.
Austr iac \ 405.
,,"C1/IC (; •.sslci n plutcn
civ. Pos. I i8.
2R!.
Neunvkiríchcn,
SCII1/'
Cliirichc n
(npp.
Auxtr iav)
78. azr. :\72.
X"II1/wf""
au]
<iC/JI peru]
(Buda
civ. lIung.)
:;2. ;,\).
Ncionstnt,
SCII1.'/ul
\ IWieucr-] ;-IeustadI. Bt"csújhely
01'1'. Austriac)
XV, XX, XCIV, 71>, IH-85,
HH,
1!15. 201. 202. 2·\5. 270. 2812&'\,
285-289,
313. 314, 3·19,
328. 341, 342, 352, 381-382,
384-388,
403, 431, 432, 437.
Neunistut
Nctustnt
pla tea civ, Pos.
15;!, \i2, 181. 1U8, 217,250,251,
254, 279, 382.
Nonnen peumt,
Nonnenponl,
Nunnenpewnd/,
Nunnenpont
platca
civ. Pos. 123, 131, 132, 139, 145,
15~1,235, 238, 239, 240, 246, 247,
249, 258, 261l, 2iO, 275, 298, 301,
304.
Nonncn peunü,
Nunnenponl
vin.
Pos. 25B. 300.
Norcz en, Norcz,
Narcz
vin. Pos.
161, 208, 264, 270.
i\'lírenbcrg,
Nurmberq
(Niirnherg
civ. Gcrrn.) XUX, 325, 334.
l•.•.
yu/as vide Jeuls.
Na9ymar/on
Xaf/y.<z()/JIlwl

(rd enbnrq,
Edenburq,
Adenburq
(Sopron
civ. Hung.) XVI, XVII,
XX, XXl, XLIX, C, CI, CIV, 83,
209-2!!/,
274, 275, 284, 301303, 328, 334, 336, 342, 344,
368-.'\71,
373, 377, 378, 381,
392, 398, 434, 435.
Ofen,
Offen,
Oue n
(Buda
civ,
Hung.) XV, XVI, XVII, XXVIII,
XLIX,
LX, C, etv,
103, 105,
125-lilB,
147, 148, lit2, 237,
264, 21<2-274, 283, 286, 299, 300,
il05, :H)(i, 308, 315, 325, :326, 328,
.\lOIllIlI1ClIla

ií u nctn iae

l udaico, IV.
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332, 338, 34:!, :348, 3,')o-il53,
366, 384-386,
388-:3\11,
396,
399, 403, 404, 410.
O/erin vin. Pos. 132, 175, 21il. Vide
etiam Gerel .
O/miicz (civ. Mor.) 397,
:)roswár
vide Kerlburq.

Ontcrreiclr

5. Vide

eliam

.Iuslria.

Pa,írn (Bavaria
ducatus
Germ.) 11.
Pu pn (Púpa
01'1'. Veszprém)
XL,
XLIV, 135, 13!i, 171.
Pnrtat
Pnurc r,
Partot Pili/cr
vin.
Pos. 151\, 203.
Passrun
(ch'.
Ger m.) X\'I,
XXIII,
XXVII, CI\'. 2i7-2!!1,
:\19, 342,
:H!l, :-199,402, 40:1.
Prnntnqnr t cn
vin.
Pos.
2-t 7, 275,
27B,

:\71;.

PM ern,

Prezen vin. Pos. 2H, :l06.
Pécs vide Quinqueecclesiae.
Pckerujessel
au] der
Hnhenstruss
platea dv. Pos. 133, 154.
Pe/isi 11m vide Pl eqs.
Pe/as/or!
(Pellondorf
pag.
Austr iae] LXXIV.
Per chtol.lsdor]
vide
Berchtolstor].
Peren (Per ény pag. Abauj) 97, 98.
Perg.
Periq
merg
pag,
Austnine)
156, 20a, 242, 273, 366.
Peuiqler "in. Szöll. 346.
Pfaff
vin. Pos. 305.
Pfaffengassen
platea
civ. Pos. I4J,
209, 21\5, 230, 231.
Pleijs
(Pilis,
Pelisium
nbbalia
in
cottu Pilis) XLI.
1'0/(/11
(Polonia)
279, 293.
Pblln, PO/II vin. Pos. 129, 154, 213,
216, 305.
Póni "in. Pos. 166.
Posliait
Undere.
Obcre
vin, Pos.
118, 120, 142, InO, 161, 177, 183,
222. 230, 246, 290.
Pósing,
Pb z zitu; (Bazin opp. Pos.)
10, 3ii7, 396,
402. Vide etiam
Besing.

civ. Jft:ng.
86-88,
90U:3, 95-98,
99, 100, 102'~103,
104, 110, :359, 514, 5)5. Vide
etiam Presburq.
Plaleas
civitatis
vide:
hinder
den
Flcischukker
n, Gaisoassen,
Hoch slrass, Judenoassen,
Lann.
gcgassc,
Neiue Ge .•.•/ein, Neumstat, Pekerujessel,
Plaff enqassen,

Fosonium
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Prucliqesslein,
Heicb arl sqass zn,
Sand MicIw/sgasscn.
Schondut i[erqussen,
S/ossergassen,
SILII/crgassen,
Spitalticursidel,
'luiuuoneuisidel,
Ven/uru/ca,
Wedricz.
Aedifica el arcae:
capelln
Corporis Xt! (capclln Ven/url
XLI,
Christenlio]
XLI,
Czehetüho]
23,
dúmus
porochiuli s so ncti
Laurencii
XXXVIII,
342, do mus
domini
regis XXX VIli,
[leischpenkelte
23, 26, d omus l l ur aburu XXXVIII,
Iiaus mil <icm
túrmb 26, Judenlio] XXXIX-XLI,
158, judenschul
(die schull, synagoga) XLIX, 325, 332, 344, 378,
Sutul
Lallren/zcnhr
XXXVIII,
mairhol]
in der stat 188, maierhot
TlIlIawnewsidel
240, mau/
(-haus)
26\), Mcrbort z liaus 389,
der műnicti
qarteu 29\), im NewenllOus
26, nonncnk/os/er
122,
halls
hinder
den nunncn
2~6,
oa« ode bol stot XXXI X, 13ő,
273, Sand Lorenczen
(kircucn )
vor der stat 17, 23, gar/en var
Sand Michc/s/or
271, Schust crn/Utn :\82, seepruckhl
en a73, Slibors luxus 386, Tunawmu/
141,
187, Vischertor,
Fiseliert url ein
XLIV,
32,
Wasser/llren
366,
382.
Prácsa vide Wcinar.
Prauni vin, Pos. 214.
Prespurg,
Pres purijk,
Pres purcli,
Pressburit,
Brespurq
(Pozsony,
POS<Ol1i'lIm
ci v,
Hung.)
XX,
XLVI, CI, 3-8,
10, 12-+5, 50-54, 5,-63,
66--67, 75, 18--81,
85, 101, 103, 105-108,
117118, 121, 126, 138, 1+0, 15f>,
168, 170, 171, 184, 186, 187,
HH, 203, 205, 2+5, 251, 25:;.
268, 281-283,
285--287,
289,
2\)5, 314, 321, 322, 345, 347349, 3G5, 3íO-371,
375, 401.
Vide
et iam
Posonillm,
uhi
quaere
nedificia
et arcus civitatis,
Pret, Pred, Pr cdt, Bret (UngarischBrod opp, Mor.) XV, XIX, XLIX,
C, CIV, 1\)5-200, 270, 328, 377.
Priefe/ "in. Pos. 2:l4.
Pruchqessici n platon civ. Pos. 150
Pruck
an der LC!Jta
(Bruck
a. d.
L. 01}1l.
Austrrac]
XV, XVI,

XVII, XCV, XCVI, 64, 66-72,
74, 7G, 77, 83, 156, 157, 325,
328.
Puilmericz
vide Biuimericz,
Puduieis,
Pudiueiz z vide
Budineis.
Purlestcll
vin. Pos. 126.
Purpach
(Fck cteváros' opp. Sopron)
68.
Quinr)lleeccles;ac
nya)
roa.

(Pécs

opp,

Bara-

(Györ
ci,'.
Hun.g.)
XXXVIII,
168- JI)\), 3&4, +00.
Radctulorf]
(pag. Austriae 1 403.
Rád/er, Ráde/ vin. s-eu 349.
Nákcndorff
(Ragendorf,
Rajka 0pp.
Moson ] 305.
Rokenspurq,
Rabel sp urcb,
Rtrkespurq,
RakerSpllr(f(Ra.o·ke[·sburg
opp. Styrrac) XVI, XXII, XXIlI,
261--263, 277, 28~.
Ra/ens/ein
(Rotenstcin
ohm'
pag.
Au str iac 'prope
Haiuburg)
49,
64.
Rat zer sdor] vide Reclslar].
Rcbstul:
und
Hainburqcr
vin.
Pos.
176.
Rechtorunt
vin. Pos. 210.
Rechriicz
(Ro'honc opp. Vas) 288.
Rectuoeinqertten
vin. Pos. 143.
Reclstorj,
Reczsclienstorf],
Raizestarf],
Retschenstor],
Retschentschof]]
(Hatzersdorf',
Ré cse opp.
Pos.) 3+6, 367, 374, 415--418.
+21-42:~, 427.
Reimer
vin. Dcv. (ll.
Rcichnrc ujo sscn, Rcicliortsqassc n
pla+cn civ, Pos.197,
200, 233.
:100, 370.
Re pplein, Kurcz Rep pleiu vin. Pos.
218, 2:'\0.
Rolionc
"ide Hech nic z ,
Rorscccz c n, Ror set zzen
"ill.
Pos.
149, :!li7, 27<;.
Roscnqruben,
Roscnqrebe n vin. Pos.
137, 142, 160, ies. 183, 229.
Rós/er vin. Pos. 321.
Ro/ens/ein
vide Ratcnstein.
Rurn pli "in. Pos. 213.
Itab

Sacz vin. Pos. 127.
Solnsdorl
er und
Lcub mándel
vin.
Pos. CV!.
Solt z pur q (Salzburg
civ, Gcrm.) 40.
Suud Gorigen,
5and l oriqcn,
5andicrqet: (Szcntgyörgy 0P'IJ. Pos.)
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r:-.1DEX LOCORDM
ll, 367, 368, 387-389,
412, 413,
415, 416, 418, 419, 421-427.
Sandmarein,
Sand
Marein
in der
Sehu//
(Somorja
OIJYp. Pos.) 1214, 17, 23, 26, 147, 148, 368,
3i1.
Sand Mcrtenperq,
S. Mertteinsperq
(Szentrnárton
opp, Győr)
XV,
XVI,
XVII,
XLIX,
UX,
CIV,
76, 83, 138-140,
143-147,
371,
377.
SU1l(1 Mich el sqasse n (hinder
Sand
.1/iehel)
'platea
civ, Pos.
151,
165, 206, 264.
Sal/er. vin. Pos. 12.3.
Saxen vin. Pos. 12·2.
Scluidendorff
(Schattendorf,
SomIa lva pag. Sopron)
4.38.
Seharffenegk
(Elcsszcg
arx Moson]
LXXV.
Sc1wrlachperg
(Under)
149, 190,
191, 236, 296.
<,
Scliourkcn
vin. Pos. 123, 184, 185,
215.
Sch eph vin. Pos. 219.
Schillel
vin, Pos. 147, 161.
Scbilt periq la-c. -i;:rn. inter Poson inm
ct Sopron 373.
Sehondorffer
vin. Pos. 117, 297.
Sclionslcrff croasse n,
Sch o ndnrff crgassen piatea eiv. Pos. 118, 12.J.,
125, 139, 141, 189, 211, 215,
221, 252, 303, 368.
Seben Wi vin. Pos. 195.
Scuűt,
Schuia,
Schult
(Csaldók őz
in suha Hung.)
XXXVIII, 57, 3{lR,
371.
Scucndin
(Szeged
civ. Hung.)
105,
106.
Sel dcndor]
(olim
pa gu s in territorio civ. Pos.)
127.
Siql cins pr urm vin. Pos. 220, 221.
Sikkels
(Siglos, SikI6sd]lag.
Sopron) 437.
Sknlit z vide Galicz:
Slaboib vin. Pos. 157. Vide ebiarn
l/awa/er.
Sleumituj
vin. Pos. 301.
Slosscrqossen,
Slozzergassen
platon
civ. Pos. 164, 165, 177, 180, 214,
299.
Sluttcrqassen,
Sl ut eroussen
platea
civ, Pos. 142, 154, 155, 157, 162,
170, 213, 225, 233, 290, :WO.
Smidcl "in. Pos. 192.
Som/a/va
"ide Schadcndarff.

Somorja
vide Sandmarein.
Sopron
vide Odenburg.
Spitaler
vin. Pos. 149, 353.
Snit alneursi dl platea civ, Pos. 143,
150, 164, 165, 169, 170, 183, 198,
199, 200, 212, 217, 228, 248, 260,
261, 2ő2, 284, 294.
Stoiner
"in. Dcv. 77.
Slainingenweg
vin. De'v. 46.
St.ainsecz en vin. Pos. 210--212, 21f;'
Stam pliacr vm. Pos. 129, 130.
St c nr (Styria
ducatus
Gorm.] 432,
438.
Slcrffgrun/,
St eri iqrundt
vin. Pos.
133, ios, 241.
Strass (.4usscr)
vin. Pos. 139, 224,
271, 2H.
Strisjo niurn
(Esztergom
opp. Esztergom) 92, 104.
Sz alcol c:n vide Gnli cz:
Szántó
vide Znntha.
S:arvkő
vide ll arrcnstcin .
.szeged vide Segendin.
Székesfehérvár
vi-de Alba
Rega/is
ct ~Vcyssenburg.
Sien/qyröoy
vide Sand Gorigen.
Ss cntmárt o n vide Sutul Mcrt cn perq,
Sz epe» vide Zyps .
er
vide
Szől/ős
vide Weinar.
Ss

dulicln

Zer

dahcl.

Teben
(Dé"ény
Ol)!'. Pos.)
XXI,
XXII, XXXVII, XXXVIII, XCIV,
,'5-46,
49-50,
64-65,
69-7:;,
iI-i8,
12·1, 2.J.O..--243, 257, 340,
:Hi6, 413.
Tlwrcia
(imperium
Turcicum]
516.
Tierner, Tyemir "in. Pos. 128, 278.
Timo,
TyrJlo
[Nagyszombat
civ.
Hung.) )(.VI, XVIII, XXII, XXVI,
L, GIV, 6, li, 43, 60, 61, 7!),
118" 119, 198, 247, 250--25.5,
338, 34'1-342,
388, 389, a93,
401, 405.
Trewffenchcs,
Trewffenkess
vin.
Pos. 128, 349. Vide etiam JuJ.
Tzd/me/sch
vin. Szöll, 346.
TU/Il
(TuHn opp. Austria)
319.
Tiutiauileutte n, Twnaw/eyln,
Über
T'utuuolcut cn vin. Pos, 127, 1(,,,'3,
231, 234, 267.
Tunnumcusidel,
Ttinaumeursisjel,
T'unnursid el platea civ. Pos. 153,
158, 163, 167, 173,176, 196, 197,
199, 200, 210, 213, 216, 219, 226,
239, 240, 241, 242, 245, 248, 268,
284, 369.
36f<

564
Tunawseczen,
nawseczen
Pos. 168,
263, 291.
Tunbaten vin.
Gerel.
Turolteti
vin.
Wylak
(Ilok,
92.
Unqariscli-Brod
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Tunaw
Seczen,
Tuund Hunerpuchel
vin.
169, 173, 2·22, 2&4,
Pos. 236. Vide etiam
Pos.

211.

IHok

opp.

vide

Pret.

Szerérn)

Vác vide Wacz.
V6ty vide Naghwath.
Veyoltal
vide Feyeltal.
Velsperg
(Feldsberg
opp. Austriae]
XCVIII,
192.
Venturutca
platea civ. Pos. X.
Verona vide Frona.
Verőce vide Werewcze.
Ves ten vin. Pos. 129.
V etaw Joe. ö,gn. 399.
Viertzker
vin. Pos, 353.
Vingerhuet
'vin. Pos. 184, 185, 189.
Vo/redel
vin. Pos. 219, 227, 232.
275.
Wacz
(Vác OIpp. Nógrád) 516.
lVar "ide Baar,
Wedricz
piatea CIT. Pos, 168, 172,
173, 185, 220, 229, 232, 244, 247,
266, 295, 3&6.
Weyden
(Niederweiden
pag,. Austria) 41.
Weydricz
r-ívulus tereítorií
elv. Pos.
136.
Weinar
(Prácsa,
Szöllös pag. Pos.)
346-349.
Weintegel
(Aussere)
vin. Pos. 135,
225, 233, 236.
Weyssenburg
(Székestehérvár
civ,
Hung.j
282, 321. V}de etiam
Alba Regalis.

Wey tra (Weitra opp. Au.striae) 57.
Wels er vin. Pos. 167.
Weniges
Hollein. .(KishöHány
pag.
Sopron)
433, 434.
Wenige5
Mertesdorf
(Kismarton
opp. Sopron)
435. Vide etiam
Eijsneinstat,
Werewcze
(Veröce
opp, Nógrád)
90.
Wiegen
vin. Pos. 228.
Wienne,
Wyenne
(Bécs civ, Austriae] LXXV, 29, 31, 35, 55, 56,
283, 514.
Wiener-Neustadl
'vide Newstat.
Wilhalmsmuwr
(Wildungsmauer
pag. Austriae) 299.
Wohen
(Báhony pag. Pos.) 159.
Wol.fleinsgrunl,
Wolfflgrunt
vin.
p.os. 152, (Uber] 183, 201, 253,
271, 374.
Wolfleinsgrunt
und Scheiben
(bey
der Scheiden)
vin. Pos. 124, 190.
Wórt loe. ign. 431.
Wotzengrunt,
Woczeng/'Undt
vin.
Pos. 140, 143, 150, 191, 211,
231, 243, 246.
Wurtzenpach
vin. Pos. 139, (Ober )
195, (Under)
245. Vide etiam
Fierst et Heder,
lantha
(Szántó,
probabílíter
Aha uj] 359.
Zerdahel
(Szer dahely
o pp.
201.

opp.
Pos.)

Ztiehettner
vin. Pos. 287.
Zyps (comdtatus Szepes Hung.) 105.
liawater
vin. Pos. 287. Vide etiam
Slabotti.
Zruujm,
Zndzn (Znaím
öpp. Mor.]
330, 402.
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I. Oklevelek
1. Cilli 1371 január
fiainak nyugtázó
ki egyenlítéséröl

1371-1564.

6. Musc:h és Ohatsim cilíii Scheblein zsidó
levele Jakab
pozsonyi bfró tartozásainak
3

2. Hoinburq 1375 január 24. Ichmán

zsidó és Hewbel zsidönö
hainburgi lakosoknak
választott
bírákat felkérő levele Hans
pey dem 'Fer pozsonyi polgár és annak fivére néhai Jakab
pozsonyjbí.ró
örökösei elleni ~yük.ben
.

1376 január 11. Ohristan, Petrein modorí bíró veje
nagyszombati
polgárnak
és neje Margretnak
adóslevele
Gemerlein kremsíeri és Hendleín marburgi zsidóknak 5,0 magyar
aranyforint
és 4 font 80 Pozsonyban
forgó dénár összegeiröl

4

3. Pozsony

(j

4. Hainburq 1376 január 25. Ichmán
Haublin

zsidón

ő

hairrburgí

és Tröstel zsidók, valarnint
lakosoknak
nyugtázó levele Jans

pey dern TÖrs
unokaöccse
Nikusch,
bíró ,fia tartozása'inak
kiegyenlítéséröl

néhai
.

Jakab

pozsonyi
8

5. Szent'györgy

1376 március vége április eleje közt. Harisz
szentgyörgyi
grófnak
s Bazin urának Henrik pozsonyi polgármestenhez
és a pozsonyi
tanácshoz
in1érett
megkereső

levele Eysakch zsidó, marcheggi
behajtása
ügyében
.

Jaeohlin

veje,

tartozásának

1376-1382
közt. Pozsony város tanácsának
1. Lajos
királyhoz
felterjesztett
panaszírata
a városnak
és a városi
lakosságnak
zsidótartozásai,
valamint
egy pozsonyi zsidóna-k
elfogatása
tárgyában

9

6. Pozsony

1383 május 6. Bonaventura
fia Jakabnak
és neje
Margreinak.
valamint Stephan, Petrein somorjai bíró fiának
és neje Annának, pozsonyi polgároknak
együttes adósleve.le
Eysakch, marcheggí
Jakab
veje, s neje Lyppka pozsonyi
zsidóknak
72 font Pozsonyban
,forgó dénár összegéröl
.

10

7. Pozsony

12
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8. Pozsony
1383 május 8. Stephan, Petrein somorjai biró !fiának
és neje Annának adóslevele Eysakch, Jakab marcheggí zsidó
veje s neje Lyppka pozsonyi zsidóknak 91 font bécsi dénár
össszegéröl
. . . . . . . . . . . . . . . . ..

14

9. Pozsotu;
1386 június 4. Suezzel pozsonyi zsidónönek, Mari chlein őzvegyének a maga és gyermeke Lesyr nevében tett s
a pozsonyi bíró és tanács öklevelébe foglalt
érvénytelenítési
nyilatkozata
Dankchart 'pozsonyi 'esküdt polgár~ tenhelö s
50 dénárral kevesebb mint 36 font Pozsonyban [Of,gÓ dénár
összegű, de ddöközben kiegyenlített
tartczásról
szólő és el...veszett

ib: Pozsoruj

oklevélröl
1388 augusztus

.
~. Anglle~, .Jakab

poz:;o~y~ p'o~gárnönek ,s
leln pozso:nyi zsidónak
összegéről
11. Pozsony
1389 július
18.
chnoph városbírótól
és

. .
hóhér

. . .
özvegyének.

.Iján~k Hansnak ,a~ós:leyele. Mcrich16 font Pozsonyban
forgó dénár
17
Pozsony
város Mert der Chirichena tanácstól
képviselt k őzönségének

adóslevele Eysakch morvaországi
zsidónak
és neje Lippkának .90. magyar aranytorint
\S lO .font bécsi. dénár összegérőt
12. Pozsony
1389 október
26. Pozsony 'Város Mert
chenchnoph
városbírótól
és !l tanácstől-eképviselt
nek adóslevele
dfnárösszeg.röl
13. Pozsony.
chnoph

1390 április
városbírötöl

adóslevele
nek

Trostlein
. . .

Trostlein

15

haíoburgí
. . . .

18

der Chlriközőnségé-

zsidónak 22 font bécsi
. . . . . . . . . .

20

22. Pozsony város Mert der Chirichenés alanácstól
képviselt
közönségének
haínburgí

zsidónak

100 magya.raran)'lfo.rint

s neje

összegről

.

.

Tőchterleiu-

.

.

.

.'".

14. Pozsony' 1390 július 24. Angnes Lewblein hóhér öz.vegye pozsonyi 'P.o1g!áll"nőnek és fiának Hansnak
adóslevele Sadya
pozsorryi, zsidónak- és neje Serleinnek 3 cseh garashatvaoad
és ~ garas összegről
. . . , . . . . . ..
. . . .

21

22

16. Pozsony
1391 december
6. Pozsony város Paul der Spiber
városbírótól
és a tanácstól
képviselt
közönségének
adóslevele Dávid
gyar

pozsonyi

aranyforint

zsidónak

összegről

.

és neje Ledleirinek
.

.

.

.

.

.

.

.

60 ma.

..

24

16. Pozsony
l393 júniu's 29. Margarethnak,
Stephan
in dem Newenhans
özvegyének
és WatzlaJb pozsonyi esküdt
polgárnak, néhai Greliczer Adám fiának közös . adóslevele TrőstIein hainburgi zsidónak
és neje Tőchterleínnek
200 magya.r
aranyforint

-és 5'0 <font bécsi

dénár

ös'Szegéről.

.

.

..

25

17. Pozsony
1393 augusztus
21. Pozsony város Paul der Spitzer
városblrót6'lés
a tanács tóI képviselt
közönségének
adóslevele Trostlein hainbur'gi zsidónak és neje Tőchterleinnek
200 magyar aranyforint
összegről
18. Pozsony
1395 február
28. Pozsony

~8
város

Paul,

Jakab

öreg

561
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biró

,fia városoírótól

és a tanácstól

adóslevele Michel bécsi
bécsi dénár" összegről
19. Pózsony
1395 június
bíró fia vár oshírőtóil

zsidónak

17.

vés

képviselt

és ncje

közönségének

Sletelnek
.

13"0 font
. . .

2\)

Pozsony VMOS Paul,
Jakab
öreg
a tanácstól
képviselt k özönségének

adóslevele
Michel Drot bécsi zsidónak
és neje Sletelnek
156 'font bécsi dénár összegről
.
. . . .
20. Pozsony
1395 szeptember
15. Merth aranyművesnek
00 neje
Margleret'h:nekeladó
levele Trőstlein
zsidó háza~s
a zsidóudvae
Icőzőtt
ál'ló házukról
. . . . .
21. Pozsony
1396 január
25. Pozsony
város Paul, Jakab öreg
bíró fia városbírótól
.és a tan ác-stál képviselt közönségének

sí

'82

atIóslevele Jűnglein
hainburgi
zsidónak
és neje Hystiernek,
valamint
Musch pozsonyi zsidónak
s annak neje Slabanak
1-8'/2 .garashatvanadés
sszegeiröl
....

74 JO'I1t Pozsonyban

forgó

. dénár
33'

ö

22. Pozsony
werter

1397 február' 12. Pozsony
városbírótól
00 a tanácstól

város Vlreich Rauhenképviselt
közönségének

adóslevele Wolff kremsi zsidónak 30 I~Ollitbécsi dénár összegről
23. Pozsony
1397 június
17. Vlreich Rauhenworter
városbíró és

35

neje, valamint

Mer th Pratessar és Purkard esküdt polgárok
és néjeik k őzős adóslevele Jona s az ő atyja Hewblein hainburgi zsidóknak,
100 magyar
aranyforint
és 6 font bécsi

'dénár

összegeiröl.

.

Ilf;

24. Pozsony
1400 november
18. Pozsony város Purkard
Scharrach városbírótől
és a tanácstól képviselt közönségének
adóslevele Czallel, Jungle'! és Sadya pozsonyi
Pozsonyban
forgó dénár
összegről
. .

.

zsidóknak
40 font
. . . . . . .

38

25. Pozsony
1400 december
14. Pozsony
város Purkar-d Scharrach városbírótól
és 'a tanácstól képviselt közönségének
adóslevele Salamon erf'urti '00 Eysakch
magyar
aranyforint
összegröl
.
26.

salzburgi

zsidóknak
. .

434
\ .

39

Pozsony
1400 december
14. Pozsony város Purkard
Scharraoh várcsbícótól
és a tanácstól képviselt k özönségének adóslevele

Peer

27. Pozsony
werter
adóslevele
font

weideni

Cza1Le1 Musch

Pozsonyban

28. Pozsony
werter

zsidónak

434 aranyforint

összegről

.

.

41

1401 november
1. Pozsony város Vlreich Rauhenvárosbírötöl
és a tanácstól
képviselt
közönségének
forgó

és Eysak.
dénár

pozsonyi

összegéröl

1401 december
28. Pozsony
városbírótól
és a tanácstól

.

zsidóknak
.

.

.

.

60
.

.

43

város VlJreich Rawhen.képviselt
k özönségének

adóslevele Tr&stlein hamburgi
zsidónak
11() magwar aranyforina
összegr öl .

és neje

Tochterlnek
,.

29. Déoétuj 1402 december
13. Hanns der Rat IS neje Katrey,
valarnint Hanns Wa.genchnecht
s neje Elspet dévényí. lako-

44
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soknak közös adóslevele
Frentzlein
neje Hadazznak
harmadf.él
font bécsi
30. Pozsony
1402. A pozsonyváresihíróság
k övetelésének
végrehajtásáról
.
31. Pozsony
Gerstel
3~. Pozsony

Pozsony
ságnak

rnentesül.
alól

'zsidóktól

,15
-!7

1403 május 4. A pozsonyvárosi
bíróság határozata
zsidónak
zálogbaadott
vagyontárgyak
bírói zárlatár ói
1403 augusztus
29. A pozsonyvárosi
bíróság
előtt

Trunkel
Péter
fog,sáe"ibavetés

33.

hainburgi
zsidónak
s
dénár összegről .
határozata
Koler zsidó

kapott

1 font

dénár

47

miatti
48

1404 január 30. Choler zsidó a pozsonyvárosi
bíró!bejelenti
külvárosí
házának
eladását
és az veladásl

összegnek tkézhez vételé! .
34. Déoéiui 1405 május 25. Vnger
Iakosokmak
adóslevele
bécsi dénár
összegről

48

Antal

Muschlein

és neje

hainburgi

Anna

dévényí

zsidónak

2 font
49

36. Pozsony
1406 december
28. Eysakch
pozsonyi
zsidónak
a
pozsonyvárosi
bíróság
elött t-örtént belvallása Hans Eykrussemrokah
és Hans der Leitgch pénzbeli tartozásának
kiegyenlítésérőí

50

36. Pozsotui
1410 május 27. Vlreich Rawhenwanter
városbíró
és
társainak
Pozsony város k özönsége helyett
és annak részére
ki:HIHoH adóslevele
Czalem budai zsidónak
400 százdénár-os
forint
összegéről
.

51

37. Pozsony

1410 július 16. Mert Protesser.
Hanns Lachhutl pozsonyi esküdtek
a

lyett ld,állítoott adóslevele .Symicho
gyar aranyforint
összegről
.

Hanns der Wen·ig és
város közönsége
he-

pozsonyi

zsidónak

WO ma52

38. Pozsony
1412 május
6. Ventur Gáspár 'pozs-onyi 'polgárnak
BS neje Orsolyának
adóslevele
Hewblein
pozsonyi
zsidónak
40 magyar aranyforint
összegről .

54

39. Pozsoy
1413 január
20. A pozsonyvárosi
bícóság
felmem ti
Hannis vom Dikeh kölni polgárnak
Pozsonyban
létező vagyonát Syan'icho
zsidó letiltása

pozsonyi
alól .

zsidótói

képviselt

Hetschleln

'bécsi
55

W. Pozsony
1413 június
28. A pozsonyvárosi
bíróság elutasftja
Slommlyn
zsidónőt
Vlrich Varuneben
pozsonyi
polgár ellen
mdított
ke,res'etév'el .

1'06

41. Pozsony
1413 .auqusztu«
7. Pozsony város Wenig GHig városbír ótól, Peter List polgárrnestertöl,
Chűnrat Chizmagen, Andre
aus der IS oh űt, Fridreich
Haberstorff'er
és .a ,lölbbi tanácstagoktói képviselt
közönségének
adóslevele
Jakao vés Smoyel
weitraí
és .Hoschlein
és Maisterlein
315 font bécsi dénár
összegról
.

berchtolsdordu

zsidóknak

42. Pozsony
1415 március
10. Pozsony
város Hanns Eylauseinrokh városbírótól
és a tanácstól képvlselt közönségének
adós-

57
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levele Salrnon budai zsidónak
aranyfor.int
összegről

és neje

Sertzanak

200 magyar
59

43. Pozsony
1415 április 11. A pozsonyvárosi
tanácsnak
mint
döntőbíróságnak
ítélete
Musch pozsonyi
zsidó bs Hanns
Martzolff pozsonyi
polgár között
Ieunf'orgó peres ügyben.
44. Pozsony
1416 márcills
15. Pozsony város Andreas .Treletsch
városbírótól
és a tanácstól képviselt közönségénck
adóslevele

üO

Waruch
kismartoni
zsi,dónakés
neje Hachelnek
100 forrt
bécsi dénár összegről .
45. Pozsony
1416 szept ember 1. Andreas
Tcr-detsch városbirónak

61

és a tanácsnak
Symacha kismartoni
zsidó és neje Dyna bevallása alapján
kiállított
bizonyságlevele
a zsidóimaházzal
szomszédos
pozsonybel vácr-osi ház vételárának
kilfi,zeté~éről.

63

46. Déoéruj 1417 december
6. Symon Gruelber és neje Margreth,
valamint Níoías Sarawer
és nej-e Christein dévényí 'polgároknak íközös adóslevele Hisserleín brucki zsidónak és neje Toohterlcinnek
18 fon!t 'pamkihau-t nevű fehér dénár összegröl .
47. Pozsony
1418 július 2. Nioklas Vmmefhuan ,és neje Dorotlhea,

64

továbbá Hanns Reneys és neje Kunigund 'pozsonyi polgároknak, 'valamint Hanns Pader Lajta meüettí Bruck lakosának
k özös adóslevele Ysserlein Ibruck'i zsid'ónak -és neje Tockleinneik 16 -fünLJ:>écsi dénár összegröl .
48. Lajta mel/etti
Bruck
1418 szeptember
11. Philipp
Eleischakoher
feketevárosi
lakosnak
adóslevele
Yssenlein
brueki
zsidónak
3.0 forut 'bécsi dénár összegről .
49. Pozsony
1418 december
7. A pozsonyváresi
bíróság előtt Slemel zsidóV't\,OJrehajtá.st vezet néhai Rawschenperger
Mihály
vagyorra ellen 5 'íJ: (5 összegű követelése
kielégítésére
.
50. Déoétuj 1419 november
25. Dyetreich
Örtter dévényi polgárnak és neje Katreynak
adóslevele Ysserlein brucki zsidónak
és neje Dochlelnnek
51font GO bécsi dénár vősszegről .
51. Dévény
1419 november
25. Jor ig Swentzel dévényi polgárnak
és neje Mar grethnak
adóslevele
Ysserlein
brucki
zsidónak
és neje Doohk lei'nne k 12 .silling .bécsi dénár összegről .
52. Dévény
1420 janllár
17. Seyfrtd Chlasner dévényi vpolgárnak
és neje Annának
adóslevele
Hisserlein
brucki zsidónak
és
neje Dockleínnek
12 font ibécsi dénár összegről .
53. Dévény
1420 január 21. Perner Wolfhart
özvegyének
Ágnesnek adóslevele Ysserlein bruck i zsidónak
és neje Dockleinnek hatodfél
font bécsi dénár
összegről .
54. Pozsony
1420 február 7. Musch zsidó 25 font dreiling összegű
kővetclése
kamatoztatá.sának
Iefiltása
.

65

67

69

69

71

72

74
75

&5. Pozsony
1420 február
13. Ysserl hajdan brucki, jel-enleg, győrszentmár toni zsidónak vall ornása néhai Toldel Frigyesnek
és
nejének
25 'font dreiling
összegről szóló adós levele kiváltá-

drM
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56. Dévény

1420 május 26. Hanns

Drbhert dévényi polgárnak
Magdalennekadóslevel.e
YsserJein brucki
zsidónak
Do ckleinnek
12 font bécsi dénár összegről .

neje
neje

57. Pozsony

és
és

77

1426 december 13. A hírótól
·éstanácstól
képviselt
város
k özönségének
adóslevele
Ihimíbergi Yosepp

Pozsony

és veje Moyse neunkircheni
<forint és dukát
összegről

zsidóknak

400

magyar

arany-

.

78

58. Pozsony

1431. A pozsonyvárosi
bíróság ítélete Tyrmari Márton pozsonyi polgár és Wolfélné
zsidónő közöttí ügyben.
.

59. Gross-Enz ersdor]
dórfi
zett

polgárnak
levele

60. Pozsony

1441 június 25. Vnger
a pozsonyi városoíróhoz

zsidó tartozás

1450.

kifizetése

tárgyában

körül. A pozsonyi

zsidóknak

81
Pozsony

város

kormányához
intézett
Ibeadványa
.
61. Buda 1451 július 4. Bodó Gergely budai várnagynak
zsonyi polgármesterhez
intézett
levele Isachar
budai
nak fizetendő péneösszcg
tárgyában
.

a pozsidó-

élt

80

Jor.ig grossenzersés tanácshoz
inté-

82

1458 július 4. Walstarffer
András bécsújhelyi
váTO.Sés zsidóbírónak
a pozsonyvárosi
hatósághoz
intézett
levele Gmaitel István pozsonyi
polgárnak
Tr ostl bécsújhelyi
zsidóval
szemben
fennálló
.tartozása
tárgyában
.
63. Buda 1462 március 1. Kaaz Mibály budai zsidóbíró vés 'harrnincadosnak
a pozsonyvárosi
hatósághoz
intézett levele egy
Missel budai és Jakab pozsonyi
zsidóktól megvett ház vétel-

83

62. Bécsújhely

Mának

64.
65.

66.

67.

68.

69.

70.

megfizetése

ügyében

84

85

Buda 1475' október 12.rMátyás

'király rendelete Sommer pozsonyi bognár
és neje zsidótartozásainak
elengedése ügyében
Buda 1481 december 19. Buda város bírájának
és tanácsának
a pozsonyi
bíróhoz
és tanácshoz
intézett
levele Mi'hály kikeresztelkedett
zsidó budai tartozása
ügyében . . . . . .
Pozsony 1493 július 7. Tamás p'ék és felesége
Margaretlia
k özös végrendeletének
Gádl zsidóval
szemben fermál ló tartozásukra
vonatkozó
része .
.
Veröce 1495 január 31. II. Ulászló királynak Pozsony város
bírájához
és tanácsához
intézett r en delel e Rusa zsidónó követelése
ügyében
.
. . . .
Buda 1501 április 6. Hornemisza
János
k irályí
k incstartónak a 'pozsonyi
városhatósághoz
intézett
levele aMendel
Jakab
zsidőelőljáró
áítal a pozsonyi
zsidókra
kivetett
adó
behajtása
ügy,éiben
. . . . . . . . Buda 1503 júni.us 21. Uj laki Lőrinc szer érni hercegnek a pozsonyi városhatósághoz
intézett levele a pozsonyi
zsidóságot
új teherrel
sújtó szabályzat
tárgyában
. .
Buda 1503 június 22. Bornemisza
János királyí
k.incstartónak a pozsonyi városhatósághoz
intézett lelvele Mend el Jakab
országos
zsidóprefektus
kiküldetése
tárgyában-

86

87

89

90

91

91

92
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71. Pozsony

1508 maIus

17. Dávid
zsidó nejének
egyessége
Pachenlaibel
Jánossal
követelésének
visszafizetése
ügyében
72. Pozsony 1508 július 26. Moises zsidó nejének egyessége Wa.,"Iner Mártonnal és nejével kővetelése visszafizetése ügyéhen .

73. Komárom
tartónak

1510 augusztus 25. Batthyan
a pozsonyi

városhatósághoz

a pozsonyi

zsonyi zsidók
tárgyában

városhatósághoz

oJtalmazásaés

94

Benedek királyi kincsintézett levele Mendel .

Jakán budai zsidóelöljáró támogatása tárgyában.
. . . .
74. Buda 1511 március 24. Perényi Imre nádor és kírályi helytartónak

94

intézett

a királyi
. . . ..

95

'levele a 'po-

zsidóadó

lbehajtása
.....

96

75. Buda 1511 április 14. Perényi
<klrt6nak

Foyth

Frigyes

Imre nádor
és kírályi 'helypozsonyi polgármesternez
intézett

levele

a pozsonyi zsidók oltalmazása. tárgyában.
. . . .
76. Buda 1511 április 24-ike körül. A szabad királyi városoknak
a király elé terjesztett
panasziratának
a zsid6!k. árukeresleedelmére
és a zsidójel
viselésének
elhagyására
vonatkozó
pontja
..••.
....•........
77. Buda 1512 június 16. Herendi Miklós kirádyí kincstartónak
a pozsonyi városhatósághoz
intézett
levele Mendel Jakab
zsidóelőljáró
emberének
támogatása
ügyében . . . . . .
1519 szeptember 17. Mordochay fia Schlorrio kántornak és Schmoyl
fia Aseher templomszolgának
tanuskodó
levele Benjamin fia Mosche és Lebl zsidók kőzőtti ügyben.

97

98

99

78. Pozsony

100

79. Buda 1520 december 29. Báthory

István nádornak a pozsonyi
városhatóságokhoz
intézett levele a pOZSODly.izsidók megoltalmazása
és a királyi (zsídó-) adó behajtása ügyében.
. .

101

80. Buda 1521 április 4. György pécsi püspöknek

a pozsonyi polgármesterhez és városbíróhoz intézett levele a pozsonyi zsidóknak Mendel Jakab zsidóelőljáró 'hatalma alá hajtása ügyében

102

81. Buda 1522 május 19. Pozsony 'Város kiküldötteinek
a városhatósághoz
intézett levele a zsidóadó behajtásával
megbízott
zsidó támogatása
ügyében
. . . . . . . . . . . . .

103

82. Buda 1522 június 11. György esztergomi
városhatóságokhoz

intézett

érseknek a pozsonyi
levele Mendel Jakab zsidó ügyében

1524 március 9. Szapolyai György örökös szepesi
gróf megbizottjainak,
köztük Izsák szegedi zsidónak, a gróf
nagyértékű
ékszereiré vonatkozó letétlevele . . . . . . .

104

83. Pozsony

1525 július 14. Jan, Leipa és Krumau urának és
Csehország örökös fÖudvarnagyának
Pozsony város hatóságához "intézett levele szölgái és a pozsonyi zsidók közöttl
vitás ügyben
. . . . . . . _ . , . .

10'5

84. Krumau

1527 máráus
31. Mária
özvegy királynénak
egy
pozsonyi
zsidóház elajándékozásáról
ISz6JÓ adománylevele
.
86. (Pozsony?) 1530 július 15. HeldAnnának,
néhai Szerenesés

106

85. Pozsony

lÓ?

57'2
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Imre özvegyének
Márton
részére

'fe'Uhatalmaz6
levele
jelenlegi
férje Klee
. . . .
87. (Pozsony?) 1530 július 27. Held Annának,
néhai Szerenesés
Lmre özvegyének második
felhatalmazé
levele jelenlegi férje
Klee Márton
részére
88. Augsburg 1530 szeptember 29. 1. Ferdinánd
kírálynak
Buda
váro.s 'hatóságához
intézett rendelete Klein (recte Klee] Annának, néhai
Szerenesés
Imre özvegyének.
férje hagyatékára
irányuló
jogigényei
ügyében
.
89. Prága 1531 július 2. 1. Ferdinánd \ kírálynak
a 'pozsonyi
tanácshoz
néhai .Men del Jakab zsidóelöljáró
fia Tóbiás érdekében

intézett
rendelete
.
1564 június 5, Izsák zsidó üveges nyugtája
kamarástól
kirfizetett 9. for int összegről
.

109

111

112

90. Pozsony

II. Városkönyvi feljegyzések

108

a városi
113

1428-1508.

A)
A pozsonyvárosi

aj A telekkönyvi

középkori telekkönyv
feljegyzései.

zsidóregistrum

hitelezőinek

(Satzbuch)

regestatt és nem

regestalt követelései.
1. Pozsony 14.36 április 12 1445 szeptember 20. Ifjú
zsidónak,
idős Musoh vejének,
követelései
.

Museh
lli

2. Pozsony

1436 május 19 14.41 november 2'7, Gádl zsidónak,
kismartoni
Salamon
fiának,
kővetelései
.
3. Pozsony 1436 május 25 - 1445 november 29. Budai Jakab
zsidó követelései
.
4. Pozsony '1436 július 5 - 1443 december 3, Györszentmár toni
Isserl zsidó követelései
1437 június 10. Györszentmártoni
pruckí Isserl z.sidóknak együttes
követelése.

6. Pozsony
nak,

1437 szeptember 17 november
budai
Jakalb 'fivérének,
követelései

7. Pozsony

Isserl

idős
.

zsidó-

147

1439 január 28, Bruckí
. . ..
....

9. Pozsony

1444 április

17 -

és
147

13. József

1437 október 29 zsidó követelései
.
8. Pozsony 1437 december 4 zsidó követelései
.
1439 április

1452 január

10. Budweísi

6.

Isserl
. . . .
iJfjú Isserl

Lewbman

követelései

148
156

zsidó

követelései

10. Pozsony

125
)38

idős

5. Pozsony

121

158
1439

október

16

1466 április 28.

Aserl

zsidó

164
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ll.

Pozsony

12. Pozsoruj
Museh
13. Pozsony
14. Pozsony

1440 február

21. Bécsújhelyi

1440 április 21 zsidó követelései

Eysel

1446 február

zsidó
7.

követelése

(Magyar-Ibr

195

1440 máju's 19. Lanng Isserl zsidó k övetelése
1440 év oéqé n. Bécsújhelyi
Hetschel zsidó k övetelése

15. Pozsony
1442 április
k övetelése
'

23. Hosehel

16. Pozsony
1442 január
zsidó követelései

11 -

1444 február

17. Pozeotuj
1442 június
követelései

11 -

1449 november

zsidónak,

Eysack

203
17. Marburgi

Zellel

17. Prcnntcl

zsidó

204
205·

október
9. Budai
k ővetelése

23. Pozsotuj
1443 december
2 Aser.l sógorának,
k övetelései
24. Pozsony
1443 december 2 zsidónak
és neje Dynának
25. Pozsony
nejének

1444 február
k ővetelései

2·6. Pozsony
1444 [ebruár
k ővetelése
27. Poz,sony
Muschel

3 -

Jakab

és Lewbman

208
208

209'

220,

zsidók237

1458 január

2. Arpn

zsidónak,

1447 július 10. Dévényi
k ővebelései

Ábrahám

238

1446 május

2. Dévényi

24'0'

József

zsidó

Leb

zsidó

242'
17

-

1453

december

9.

243

1444 március 9 zsidónak,
budai

1453 május 28. Na gy szornoa li ifjú
Jakab
sógorának,
követelései

28. Pozsony
1444 június 1. Leubman
zsidóknak
eglyü't~es k övetelése
1. Hende;

és nagyswmbati

1444 június

30. Pozsotn;
dévényi

141,1, június
1 november
József ,fiának,
k övetelései

31. Pozsony

1444 június

32. Pozsony
együttes

1444 október
k övetelése

8. Kismartoní
19. Aserl

ifjú

250

Musch
2155·

29. Pozeotuj

zsidó

k övetelése
30.

Hösckel

256
zsidónak,
257'

Ábrahám
zsidónak

zsidó k ővetelése

és sógora

33. Pozsony
1445 január
11 1447 szeptember
terrrplornsz.olgán a'k k övetelései
34. Pozsony
Musch
35. Pozsony

201
201

vejének,

18. Pozsony
1442 december
17. Jek el zsidónak,
a zsidók mészárosának,
kővetelései
19. Pozsony
1443 május
13. Henudel
zsidónö követelése
20. Pozsony
1443 május 27 1451 május 31. Soproni Jl\kelein
zsidónőnek.
valamint
vejei nck.
Leser,
Musch és Salman
zsidóknak
részben
együttes,
részben
külön k ővetelései
21. Pozsony
1443 július 8 - 1456 január 5. Graetzi Heudel zsidónak és nagynénjének
Tenbel zsidónőnek
együttes
és külön
követelései
22. Pozsony
1443
nak együttes

194

ódí

259'

Áronnak
259

25. Idős

Sundl

1445 január 25 1452 december
4. Radkersburgi
zsidó követelései
1445 február
1. Marburgi Áron zsidó k övetelése

260'
261
263·

ö74
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.36. Pozsony

1445 február

Oldal

28 . Marburgt

Zeldel

vetelése
37. Pozsony 1445 március 15. Budai
közös követelése
. . . . .

28. Pozsony
Héndel

Jakaíh

zsidó nejének
. . . . .

és veje

1445 június 28 1458 december
zsidónak
követelései

.;l9. Pozsony 1445 decembe-r 13. Magyarlbr6di
nek k öveteléseí

Muschel
. . .

11. Ifjú
Musch

kő.

2&4

zsidók
. . .

264

Musoh fia
. . . .

265

zsidó nejé. . . . .

270
40. Pozsony 1446 április 4. Ifjú Leb bécsújhelyi
zsi-dó követelései
270
41. Pozsony 1446 április 4. Lázár zsidó k ővetelése .
'. 271
42. Pozsony 1446 július 11 1447 június 5. Budai Jakab zsidó
nejének
k övetelései
.
. . . . . . 272
43. Pozsony 1446 november 7. Ifjú Jakab
zsidónak,
soproni
Jakabné
Ifi,ának, követelés.e
274
44. Pozsony 1447 augusztus 21. Nagyszombati
Sun da zsidó k ővetelése
. .
. . . .
275
45. Pozeotu; 1449 [ebruút 10 - április 21. Soproni
Jakab
zsidó
követelései
.
275
46. Pozsony 1449 március 19. Nachalm zsidónak, Aser'l szolgájának, kővetelése
276
47. Pozsony 1451 március 1-1453 január 8. Nachaim
z-sidó','
mészáros
k ővetelései
276
48. Pozsony 1451. március 15 - 1475 január 30. Passaui Jakab
zsidó kőveteléseí
. . .,
'277
49. Pozsony 1452 mdrcius 29 - június 23. Lebnek és bécsújlielyi
;., ,- Jakab,
Maisterlein
fiának,
közös
követelései
.
281
.50. Pozsony 1452 iúlius 3. Lebnek
és radker sburgí Muschelnek
közös ,követelése
. . . .
. ..
. . . . . 282
.51. Pozsony 1452. augusztus 21. Budai Jakab örököseinek
k őve'>. rfle[.ése . .
283
.52. Pozsony 1453 január 8 - 1457 december 5, Mőrkel zsidónak,
soproni
Jakabné
fíának,
követelései
284
'53.Pozsony 1453 május 28. Jakabné
vagy Tesslabe
zsidónö k
veteléss
. . . . 284
.54. Pozsoruj 1453 június 4 - 1468 május 18. Bécsújhelyi
Jakab
zsidónak,
Maisterl
fiának
s budai Jakab vejének,
k övetelései
285
,55. Pozsony 1453 november 5, Pawer
Jakab
és herzogenburgi
ő-

Muschel

bécsújhelyi

zsidóknak

k ővetelése

.

.56. Pozsony 1454 január 28 - május 207. Wolffel zsidó kővetelései
.57. Pozsony 1454 március 11 - 1458 július 10. Kismartoní
Aschel
. . . . . . . . . . ..
(, zsidó követelései
.5 • Pozsony 1454 július 1. Leser zsidó követelése.

59. Pozsony

1458 január 20. Juda mesternek
követelése.
. .
-60,Pozsony 1455 február 17. Leb <fia József
,

nek

és neje Schoridel. . . .
zsidónak
k ővetelése

289
289

290
293

29!
295

575

TAR1'ALOMMUTATÚ

Oldal

61. Pozsony

1455 március

2. Salamon

zsidónak,

budweisi

Isserl

fiának,
k ővetelése
.'.
','
. ,','
. . . . . . . . •
62. Pozsony 1455 1459 december 17. Thotbian zsidó követelései
~3. Pozsony 1457 március 14. Szakolcai Rendel
zsidó nejének
követelése
.. , . " . . .
. . . . . '
64. Pozsony 1457 június 6. Graetzi
Rendel zsidó, nejének követelése . . . . . . .
' . . .
65. Pozsony 1457 június 20 - 14q8 január 2. Budai Jakab fia
Jakab zsidónak
követelései
. .
_ . . . .
66. Pozsony 1457 június 20 1459 április 16. Musch zsidónak,
graetzi Héndel vejének,
követelései.
..
....
67. Pozsony 1458 január 30. Jakab zsidónak,
Prentel 'Vejének,
"kővetelése
. . . .
68. Pozsony 1458 április 10 1464 február 13. Soproni Rendel
zsidó követelés,ei.
. " . . .
69. Pozsony 1458 november 13. Merchel
nak közős követelése
.

. . . . . . ..
és Izsák soproni zsidók. . . .

70. Pozsony 1461 december 14 1468 január 25. Juda zsidó
k övetelései
.....
. . . . . .
71. Pozsony 1465 május 30 1470 október 22. Visehel zsidó
követelései
.
. . . . .
72. Pozsony 1470 június 19. Koíman
Jakab és Todorus
közös követeíése
. . .
. . . .
73. Pozsony 14.72 január 27. If'[ú Aserl zsidó k övetelése
74. Pozsony 1472 január 27. Wolffel zsidönö 'követelése
75. Pozsony 1475 április 10. Museh zsidó követelése.
.

295,
296
298,
298
~99
300
301
301
303
303
3CNi

zsidók
305
306
306
310

b) A zsidóreg,istrumban nem szereplő hitelezők telekkönyvi követelésel,
, 1. Pozsony
2. Pozsony

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

1429
1437.
Pozsony 1438
k övetelése
Pozsony 1438.
Pozsotui 1438
Pozsony 1439
Pozsony 1439

április 24 előtt. Rfi.ndl zsidó kö'vetelése.

. .
Jer! zsidó követelése
. . . . "
szeptember 22. Benedíctné veje Naason zsidó
. . . . . . . ..
.
Salamon
zsidó k övelelése . . . . . . . •
1439. Ifjú Gerstel zsidó követelései
. .'.
lebrúár4 - június 15. Dávid zsidó ikövetelései
május 19. Bécsújhelyi Leserl zsidó követelése
Pozsoy 1440 június 6. Juda zsidó követelése . . ..
Pozsony 1454 július 3. Bécsújhelyi
Jakab (II) zsidónak, iJfjú·
Musch Ha Héndel unokafivérének,
követelése
. ~

10. Pozsony
11. Pozsony
~2. Pozsony
neje

Kismartoni

1454. év körül. J ózsef zsidó követelése.
..
1461 december 14. Salamon zsidó követelése.

1462 január
követelései

13. Pozsony
zsidótrő

11 -

1463 február 8 követelései
. ..

június

1466
'.

.

.

10. Prentel
.

1463 szeptember

.

312
312
312
313
313
314
314
315
315

'zsidó

.
5.' Sára

311
311

315
özvegy:
3-16
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14. Pozsony
16. Pozsony
telései

1468 április
1464 május
.

25. Idős Leb zsidó nejének követelése.
7 - 1472 június 29. 5,] emel zsidó kőve. . . .

16.
17.
18.
19.

Pozsony
1465 november
18. Smoii zsidó kÖ1vel'elése.
..
Pozsony
1470 február
12. Lewman zsidó követelése.
..
Pozsony
1470 1489 március
2, Nechel zsidón
1. övetelé sei
Pozsony
1474 április 19. Bécsújhelyi Jakab, annak veje Visehel
és passaui
Jakab zsidóknak
k özös köve-telése.
. . . . .
20. Pozsony
1474. év körül. Leser zsidó nejének k ővetelése . .
21. Pozsony
1439 1502 már'cius 21. Meg mem nevezett zsidók
.kővetelései
ö

e) A pozsonyi

zsidóuteára

vonatkozó

316
317
318
318
318
319
320
321

adatok.

1. A pozsonyi zsidóutea
telekkönyvi
birtoklapjai
1439-1513
2. A zsidóutcához
a telekkönyvi
nyihvántartás
ideje alatt hozzávásárolt
hosszúutcai
házak
és házrészek
birtoklapjainak
zsidókatérintö
feljegyzései
1448-1513
..
....
3. Az 1526. évbeneladolt
és ,Máriakirálynétől
adornányoeott
zsidóutcai
házak
jegyzéke
.

325

340
343

B)
A szőllősi hegykönyvnek zsidókra vonatkozó
feljegyzései 1448-1493.
1. 1448 június 23. Pren!el zsidó eladja szőllösí szöllejét
2. 1448 szeptemb er 25 november
23. Izsák zsidó bevatlása,
hogy Swarcz Vnendlich
Handel zsidó átadta szöliejét Thomon Sdhreínernek,
aki M'! továbbadja
Jacob Gemoltnak
3. 1450 április 21. Aser l zsidó !etilt egy szöllőt . .
4. 1450. év körül.
Feljegyzés
arról,
hogy
Jacob
Gemoltnak
ewik
szölleje mentes keresztény.
és zsidótehertől
.
5. 1451 október
17 - 1452 február 23. Mathes Yessei igéri, hogy
Prentel zsidónak tartozása ,Fejében 14 ak
vbort átszolgáltat,
továbbá Hendel zsidó, ifjfr MUSiChfia, letiltja YesseI szöllejét
6. 1452 14~3 december
30. Peter von Epries
s neje Anna
zálogba
adják szöllejiiket
Aserl zsidónak,
utóbbi két ízben
letiltja azt a szőllöt, amelyet végü! neki adnak át az adósok
7. 1461 1463 május
8. Mychel Phei] elzálogosít ja szőllejét
budai Jakab zsidónak, akitől később visszaváltja
azt.
. .
8. 1474 október
16. Pranrlein
veje Jakab zsidó birtokba
vesz
egy szöllöt, amelyet J orig Quammar
adott árt, és eladja azt
Hamns Tíernchobelnek
.
. . . .

345

346
346
347

ó

9. 1476 július
17. Wobígang
Mispach
zálogba
adja
szőllejét
'passaui Jakab
zsidónak
.
Hl. 1493 február 4. Symon Augustiri szőilőt vásárol Mendel zsidótói

347

348
348

348
349
349
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A pozsonyi végrendeletkönyvel •. zsidókra vonatkozó
feljegyzései 1434-1527.
Oldal

1. Pozsony

1434 január

2. Pozsony

1434 szeptember

3. Pozsony
deletéből

1436 január
.

4.
5.
6.
7.
8.

1441
1457
1460
1463
1465

Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony
Pozsony

18. Hans

Hárner!

12. Hanns

15. Jost

végrendeletéből
List

Laspot

350
350-

végrendeletéből

őzvegye

Anna

végren-

351
352
352
353
353
353

október
6. Anna Treletschín
végrendeletéből
március
6. Stephan List végrendeletéből
.
szeptember
14. Reich Taman végrendeleténöl
január 29. Arnndre Polc1J1 nejének végrendeletéből
május
5. Wentzla
Pástler végrendeletéböl
.

9. Pozsony
1467 május 22. ChÜncz Krieg borbély özvegyének,
Kunigundnak
végreudeletéböl
10. Pozsony 1467 szeprember 29. J org Weinwaohter végrendeletéböl
11. Pozsony
1467 november
15. Steffan Nater végrendeletéböl
1468. Margareta
Todin végrendeletéből
.
12. Pozsony

13. Pozsony
14. Pozsony
15. Pozsony
16. Pozsotuj

1475 április 23 .. Michel Pawr végrendeletéböl
'.1ft77 december
1. Jacob Horner végrendeletéből
1478. január
16. Jacob Karner végrendeletéből
1480 március. 7. Sigrnund Pantzir végrendeletéből
1481 augusztus
23. Lasla Windisch
végrendeletéből
1485 január 27. Hanns Vebterler végrendeletéből
.
1485 február
3. Hanns Payr özvegyének
végrende-

17. Pozsony
18. Pozsony
19. Pozsony
letéből

20. Pozsony
21. Pozsony
22. Pozsony
lennek,
23. Pozsony
lctéböt

354
354
354
354
354
36:5
355
356
356
35G
356

.
1485 április
1485 május
1486 április
végrendeletéből
1486 április

357

1. Caspar Spanring végrendeletéből
.
19. Jorig Kreytzer végrendeletéből
7. Lanng Hainreich
özvegyének. Magda.
28. Hanns Rorwegk kMaragó végrende-

3,57
357

358

24. Pozsony
1487
26. Pozsony
1487
rendeletéből

június 3. Friedrich
október
18. Georg

358

~6. Pozsony
1489 március
19. Hanns Schikoh özvegyének.
Margaretának,
végrendeletéből
27. Pozsony
1493 február 3. Barbara Zrubuscherin végrendeletéböl
28. Pozsony
1493
rendeletéböl
29. Pozeotuj
1494
30. Pozsotnj 149.5
31. Pozsotuj
1498
32. Pozsony
1499
33. Pozsony
MOllumcnta

358

Müllner végrendeletéből
(Luckner) tegezgyártó
vég-

december

31. Szántói

nemes

Mathes

Storch

Hungariae

Jőrg

Judaica. IV.

Schűstel

végrendeletéböl

3159

vég-

január 28. Steffan Háberler
végrendeletéhöí
július 23. Georgtus Schőnberger
végrendeletéből
június 25. Hanns Salamon végrendeletéből
augusztus
1. Andre Műllner végrendeletéből
.

1499. év körül.

358

.

.

359
360
360
360

361
361
37
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.34. Pozsony
gangnak,
.35. Pozsony
36. Pozsony
le téböl

1501 február
10. Néhai Gilig Viseher
fiának, Wolfvégrendeletéböl
1501 április 21. Paul WIHer végrendeletéből
1502 december
26. Barbara
Griesk ircher in végrende-

.37. Pozsony

1502. Mathes

.38. Pozsony
thának,

1503 augusztus
végrendeletéből

.39. Pozsony
40. Pozsony
41. Pozsony
42: Pozsony
43. Pozsony
nának,

362
Enge!

végrendeletéből

12. Wolfgang

362

Unger

nejének

Margare362

1503 október
23. Mathas Payr végrendeletéből
1504 március
24. Hans Zedel végrendeletéből
.
1504 március
25. Jacob Scheller végrendeletéböl
1505 november
18. Wolfganng
Tregler végrendeletéböl
1506 január 8. Hanns Ringkel doctor nejének,
Cristivégrendeletéből

44. Pozsony

1506 október

45. Pozsony
rimának,

1507 március
19. Mathes
végrendeletéből

46. Pozsony
letéből

1513 november

10. Katherina

Waltherin
Hueter

végrendeletéből

özvegyének.

362
3~3
363
363
363
363

Kathe364

28. Wolfgang.

Pruckslegel

végrende364

47. Pozsony
1515 május
48. Pozsony
1518 május
nak, végrendeletéből
49. Pozsony

361
36l

27. Steffan Viseher végrendeletéből
22. W olf'gang Forster
nejének,
Helená.

1527 június

10.

Pangraoius

Ruthnstockh

364
365

végreude-

~~ill

~

D)
A pozsonyi

letiltó-könyv

feI.ie~yzésci

1448-1449.

I.
Zsidókra

vonatkozó

1. 1448 május

.'1. Joseppin

von Teben

2. 1448
nek,
3. 144-8
4. 1448
5. 14/,8

6. Musohel

zsidónak,

május
Jetittása
május
június
június

letiltások,

zsídóuö
budai

letilfása

Jakl+n

15. L0b zsidó &etiHása
13 Musch zsidó letiltása
13. kiit űl. Pozsonyszentgyörgyben

zsidónő

366
vejé366
367
36j

lakó

Hanns

Sohrelner
letiHása
1448 június
13. Hendel
zsidó letiltása
1448 szeptember
3. Gréczi Hendel
zsidó lefiltása
1448 október
10. Ifjú Musch fiának,
Rendel zsidónak
letiltása
1448 október
20. Aserl zsidó letidtása
.
10, 1448 no,vember
3. Prcntel
zsidó letiltása
.
ll. 1448 november
11. Jeklin zs idónö
vejének,
Muschel
zsidónak, letiltása
6.
7.
8.
9.

367
36i
367
367
368
3ö8
368
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1448 no-vember 18. Hans Eysenreioh
so.morjai bíró Ietiltása
1448 december
2. Aseröl , zsidó letiltása .
1448 december
7. Eschell zsidó letiltása
1449 január
27. Muschel
zsddó letiltása
1449 február
5. Prentel zsidó letiltása .
1449 február
16. Aserl zsidó két Jetilfása
1449 február 21. Gréczi Herrdel zsidó Ietiltása
.
1449 február
23. Jek lin zsidónő vejének,
Muschel zsidónak,
leti.ltáisa

20. 1449 március
9. Soproni
Jelolín zsidónő
letfltása
21. 1449 március
14. Budweisi Iserll zsidó Ietiltása
22. 1449 április 23. Gréczi Hendel zsidó letiltása

368
368
368.
369
369
36\)
369>
369>

369
370
37Ü'

Il.
Egyéb

feljegyzések

(bevallás

ok,

levelezés).

23. 1448 április 2. Hainr eich Smitzernek
és nejének
bevallása
24. 1448 szeptember 12. Jacob Gernualdt szatócs és Vlreich ·(Wimperger)
szatócs közös bevallása
. . .
. . . . .
25. 1449 január 2 - január 3. A pozsonyi városblr
iés a somor-

370'
370'

ó

jai

gár

városbiró
tartozása

26. 1449 február

Ievélváltása
iig:yében
14. Stephan

Wach
Renees

Michel somorjai
. . . .
bevallása

esküdt

pol371

.

371'

E)
A pozsonyi bíinügyi városkdnyvnek
zsidókra vonatkozó,
feljegyzései 1437 és 1510-1518.
1437. Emreich
1510. Peter

Kolweis
vallomása

1510. Gregor vallomása
gosításáról
r
1510. Winter
hentes
tént eladásaról

hamis

pénzt

vált

zsidók

kirablásáról

Icpott

hO'lminak

a zsidóknál

.

373
373-

zsidóknál

történt

elzálo374-

vallomása

lopott

szöllönek

tör374

1518. Grretzi Peter radrlógyidk os vallomása
zsidóknál
történt
elzálogosításáról
.
1518 december 5. Buepreoht
Ennser
zsidóknál
'történt
eladásáról

zsidóknál

áldozala

kabát jának
. . . . .'

374:·

]OIpoH holmiknak
. . . . . . .

3n

.

vallomása
.

1518 december 31. Heirrreich kovács vadlomása hár om vég vászon-.
nak zsidóknál
történt
eladásáról
. . . . . . . . . .

37*

37&.

580

OKLEVÉLTÁR

F)

Pozsony város pénzügyi könyveinek
1430-1504.

feljegyzései

aj Az 1430., 1452. és 1503/04. évi adókönyvek

zsidójegyzékei.
Oldal

1. Az 1430 évi adókönyv
zsidójegyzéke
2. Az 145Q. évi adókönyv
zsidójegyzéke
.
3. Az 1503/04.
évi adók önyv zsidójegyzéke
b) Az 1434/35-1490/91.
zsldókra
1. 1439. Jakl

zsidó

hitvány

376
377

3i9

évi kamaraszámadásnknak
néző

pénzt

feljegyzései.
vásárol.

380

2. 1439. Hetschel
zsidó
400 aranyforintos
város
számára
3. 1440. Elszámolás
zsidókölcsönökr
öl .
4. 1441.' A kamarásnak
zsidókka:l
kötött
5. 1442. Elszámolás
zsidóbevételekről
és
adáso'król

kölcsöne

Pozsony
380
381

pénzügyletel
zsidókra
fordított

383
ki384

6. 1443. Zsidoktól
eredő
városi
bevételekről
és zsidóknak
jesített
városi
kiadásokról
való elszámoíások
7. 1444. Zsidóügyben
teljesített
kiadások
.
8. 1445. Zsidókölcsön
és zsidókölcsönlevél
bevaltása
9. 1446. Zsidókra
néző városi
kiadások
.
10. 1447. Zsidókat
érintő Ibevételekés
kiadások
ll. 1448. Elszámolás
zsidóköícsönökr
öl .
12. 1449. Elszámolás
teljesített
kiadások
13. 1450. Ugyanaz
.
14. 1451. Elszámolás
15. 1454 .: Elszámolás
ie. 145.5. Elszámolás
17. 1456. Elszámolás

zsidótói
ról .

eredő

bevételek ről

385
387
388
388
38\1
390

.
és

zsidóknak
392
393
393
394
39.!
395

zsldókölcsönröl
zsidóknak
teljesített
kiadásokról
zsiclóbevételekről
zsidókölesönök
visszafizetéséről

1S. 1457.:
19. 1460.
20. 1463.
21. 1464.
sített
22. 1465.

Elszámolás
zsidók részére teljesített
kiadásokról
Elszámolás
zsidóknál
vásárolt
aranypénzr öl
Aranyforintvásárlás
zsidón4Íl
Elszámolás
zsidóknak
eladott
sóról
és zsidóknak
kiadásokról
Elszámolás
zsidóbevételekr
öl és -kiadásokról

23.
24.
25.
2G.
27.
28.

Ugyanaz
.
Elszámolás
'zsidóa-dó
bevételétől
Elszámolás
zsídóbevételekröl
és -kiadásokról
Elszámolás
zsidókölcsön
visszafizetéséről
.
Elszámolás
zsidóbevételekr
öl és -kíadásokról
Elszárnotás
zsidóadó
bevételérőt
.

1467.
1469.
1471.
1475.
1476.
1477.

tel-

396
397
397
telje398
399
400
40!
402
402
402
404
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29. 1477. Elszámolás
30: 1478. Elszámolás
31,' .}481. Elszámolás

zsidóknak
teljes ített
zsidóbevételckr
öl és
zsidóbevételekr
ől

32. 1485. Ugyanaz
.
33. 1486. Elszámolás
zsidókövetelés
34. 1487. Elszámolás

zsidóbevételekr

35. 1490. Elszámolás

zsidóbevételek

36. 1491. Elszámolás

zsidóbevételekr

kiadásokról
-kiudásokról

405
405
406
40{;

.megfizetéséröl

407

öl

407

r öl és

-k ia dások ról

408

ől

409

GJ
A pozsonyi zsidókönyvtöredék feljegyzései 1498-1503.
1498-1499.

Kézizál ogfcljegyzések

Jakab zsidó, Leblin veje,

1499-1503.

Kéz izálogfeljegyzések

Garel

zsidó

részére

részére

412
415

FÜGGELÉK
AJ
Sopronmegyei oklevelek 1368--1382.
1. (Bécs újhely)
1368 január
19. Lőrincfia
Miklós és Miklósfia
Miklós nagymartoni
grófok, valamint társaik k özös adóslevele
Smerlein
és Everlein
zsidóknak,
bécsújhelyi
Izsá'k fiainak,
50 f'ont bécsi

dénár

összegről

.

.

.

..

431

2. (Bécs újhely)
1377 július 13. Halbenrainer
Miklós kishöflányí
birtokos
és Lőrincfia Miklós nagymartoni
gróf közös
adóslevele ugyanazokrrak
a hitelezőknek
220 font jó bécsi dénár
összegéröl
. . ..

433

3. (Bécsújhely,
1381) július 16. Péter szarvk öi várnagy és társai
k özös adóslevele ugyanazoknak
a hitelezőknek
tOO font magyar dénár összegről . . .
. _ . . .

435

4. (Bécsújhely)
1382 január
13. Piichler
Henrik
siklósdi
bíró
és társai közös adóslevele
ugyanazoknak
a hitelezőknek
2() font bécsi dénár összegröí
.

437

BJ
Pénzérték1. Pénzér-ték.számítások
2. Kamatszámítások
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Corrlgenda et addenda
(Helyreigazítások

és pótlások.)

20. lapon a 24. sorban 'alwkól olvasd 92 font helyett: 22 font.
26. lapon a 17. sorban abulról iktasd be chúment
szó után: (1394
április 19).
54. lapori a 20. sorban
alulról
iktasd ibe scbiristkűnitiq
szö után:
(1412 december
25).
120. lapori a 8. jegyzet első sorában
olvasd 1455 (helyett: 1445.
137. lapori az első sorban felülrö! olvasd 1445: 191 helyett: 1445: 194.
13;. lapon a 45. jegyzet 5, sorában
iktasd
'be epyphanie
szó után:
(1439 január 6).
14,5. Japon a 75. regesta 4. sorában iktasd be a Martini
szó után:
(később
beikiatoa "proxime").
145. Iapori a 30. jegyzet szövegének folytatásaképen
iktasd lbe: A szőlőnek a szögletes
zárójelek
által elhatárolt
mondatrészoe [oqiolt
zálogbavetését
korábban
törölték,
mi·nt az egész regestát,
valószínűen
akkor, 'vagy még előbb, amikor,
iiletue mielőtt
Ruepel
jogutóda
Wis,mer vállalta
el a tartozást.
146. lapon a 33. jegyzet kíegészítése gyanánt iktasd be a ZSavSt. idézete elé: A zálogbaveMs
feljegyzése
folytatásaképen:
ltem doran
hat er gm ausgericht
33 fl auri am montag
nach Vrbani pape
anno domini
M CCCC9XLlo (1441 május 29), und die anderen
21 fl auri gesteent an sehoden 'bi{3 auff die sunbenten
aIl:Ili eiusdem (1441 június 24).
1.83. lapon a 3. soríham alulról
a szővegben
olvasd
Deiuer
helyett:
Dofuer,
190. lapon a 93. jegyzet a k övetkező megjegyzéssel
egészítendö
ki:
Ogy látszik,
hogy az új tulajdonos
egy ideig váNalni
akarta
tulajdonos elődjének
zsidótartozását,
amint
ez a 395. regesta
után irt regestatöredékből
tűnik ki: Peter Kűrstier
bleibt sch.
Aserln juden
7'/2 'ti: 5 auf sand Mertentag
schieristkúnftig
an
qesuch. Dansmb hat ... Actum ... (sic). E reg. feljegyzése
közben azonban
kiiirették (a kórházkölcsönJből?)
a tartozást, amiért
is azt törölték
a birtoklapra
való feljegyzése
előtt.
19Q. lapon a. 92. jegyzet
legalsó soráiban olvasd 16/a ~elyett: 16/1a.
207. Iapon a 8. jegyzet
4. sorában
iktasd
be phingsten
szó után:
(1440 május 15).
216. lapon a 25. j~yzet
2. sorában olvasd 200 helyett: 199.
236. il.aJpon a 66. Jegyzet 3. sorában az an szó elöet iktasd be: (1440
april 24).
278. lapon felülről a 3. sorban olvasd 1453 helyett: 1452.
306. lapon az 1. jegyzet kiegészítése gyanánt iktasd e jegyzet végére
a kövebkező cszöveget: und ab man hinfuer ichi was der sachen
halb [iud schul d von der juden we.gen, das sol nitz sein, wen
der Aserl jud gancz
bezalt ist. Actum
utsupra
(feria 2a ante
puriiicocionis
74 = 1474 január 31),
309. laport az 5, jegyzet első sorában olvasd 158d 'helyett: 135a.

