Simon Katalin

„Sincerus erga antenatos nostros
amor”1
Temetkezés és temetők a 18. századi Budán

Buda 1686-os visszafoglalását követően az újonnan kereszténnyé vált város új lakóinak
temetkezéséről is gondoskodni kellett. A temetkezés kezdetben hagyományosan a
templomok körzetében zajlott: vagy a templom körüli kis földben, vagy kriptában
helyezték végső nyugalomra Buda új lakóit.2 Emellett már a 17. század végén önálló
temetőt létesítettek a város szélén, a Vízivárosban, ahova nem csak a Vízivárosból,
hanem Buda egész területéről temették az elhunytakat.
A Helytartótanács az 1740-es évektől kezdve többször is részletesen szabályozta
a halottak eltemetésének feltételeit, azon meggondolásból, hogy azok nem megfelelő
módon történő elhantolása egészségügyi szempontból veszélyes, különösen járványok
idején, így 1743-ban, 1747-ben, 1769-ben, illetve 1770-ben és 1775-ben. 1743-ban
rendelték el a halottak kellő mélységbe történő temetését, 1747. április 27-én pedig
átfogó szabályozást adtak ki, ahol kimondták, hogy a halottat ne tegyék közszemlére,
és a lakóházban ne tartsanak gyászszertartást a halott jelenlétében.3 A Helytartótanács
1769. február 13-án a politica medica4 szempontjai alapján elrendelte, hogy a halottakat
kellő mélységbe temessék el (1743-tól többször adtak ki erről szóló szabályzatot), a
temetőket pedig kerítsék körbe, megakadályozandó a kóbor állatok betévedését. 1770.
december 13-án kelt rendeletében megtiltotta, hogy már bezárt pestistemetőket újra
használatba vegyenek vagy átadjanak a görögkeletieknek.5
1775-ben a Helytartótanács utasítására Buda városa elrendelte, hogy az elhunyt
1. Buda városa a Helytartótanácsnak (1775. június 26.). BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463.
2. A 18. század első harmada temetkezési szokásainak részletes leírását lásd Géra 2014, 196–202. A
végső búcsúvételben, s az elhunyt méltó eltemetésében a II. József előtti időben nagy szerepet játszottak a különböző testvériségek, így például a Nagyboldogasszony-templomban működő Szentháromság-,
valamint az 1689-ben alapított Passió és Agónia Testvériség (1783-ban még megvoltak, PL Can. vis. Lib.
163. pag. 20.), a kapucinusok Felolvasó Testvérisége a Vízivárosban (BFL IV.1002.y I.1191. (1757), Géra
2014, 202.), a vízivárosi ferencesek testvérisége (BFL IV.1002.y I.287., 1757), a vízivárosi Halálfélelem
Testvériség (Todt Angst Bruderschafft, BFL IV.1002.y I.3023., 1760), a vízivárosi Szeplőtelen Fogantatás
Testvériség (BFL IV.1002.y I.2856, 1780), az országúti ágostonosok testvérisége (Erzbruderschafft Maria
von Trost, BFL IV.1002.y I.323., 1739), vagy az újlakiak Krisztus Teste Testvérisége (Confraternitas Corporis Christi, az 1783-as egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint 1749-ben alakult, PL Can. vis. Lib. 168a
pag. 35.) és Oltáriszentség Testvérisége (Heil. Sacrament, BFL IV.1002.y I.3023., 1760).
3. Linzbauer II. 337. (226–228. p.), MOE IV. 333. (130. p.), 354. (136. p.)
4. A mai közegészségügy (és törvényszéki orvostan) elődje a politia medica, az intézkedéseket ezen komplex rendszerének megfelelően hozták meg.
5. Linzbauer II. 649. (574–575. p.)
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temetése előtt két napot várjanak annak esetleges tetszhalála miatt, azután viszont
minél előbb helyezzék végső nyugalomba azt, sírját pedig zárják le.6 A holttestet a
halottasházból ne a templomba, hanem közvetlen a temetőbe vigyék, s hat láb mélyen
hantolják el. A plébánosoknak és a Rácváros görögkeleti bírójának megtiltották, hogy a
holttesteket a temetés alkalmából „fedetlenül közterekre cipeljék” (azaz nyílt koporsóban
temessenek, ahogy ez náluk szokásban volt; ez a kérdés tehát leginkább a Tabánt
érintette). Igyekeztek a részletesen meg nem nevezett „fölösleges” – vagy inkább annak
mondott – szokásokat (mint például a halotti tor) megakadályozni.7 A Helytartótanács
rendelkezésében szerepelt továbbá, hogy a temetési szertartást közvetlenül a sír
mellett végezzék, és csupán a legszükségesebb dolgokra költsenek a temettetők (csak a
plébánosnak, az iskolamesternek és a harangozónak fizessenek, de harangozni is csak
annyit harangozzanak, amennyi feltétlen szükséges). Ugyanekkor ismét elrendelték,
hogy a település temetője lehetőleg lakott területen kívül essen, és gondosan legyen
körbekerítve, nehogy a baromfiak és lábasjószágok oda betévedhessenek.8 1777-ben
a Helytartótanács az alábbiakkal egészítette ki ezt a szabályozást: a kripták falait
tartsák megfelelő állapotban, az ott nyugvó holttestet tartós anyaggal falazzák be, s
annak dátumát tartsák nyilván.9 A cellákat, rekeszeket folyamatosan töltsék fel, már
meglévőt csak a befalazást követően harminc évvel nyissanak meg (5. §). Pestisjárvány
idején még nevesebb személyeket sem lehet kriptába temetni (6. §). Azokat a kriptákat,
amelynek falai omlásveszélyesek, s kinti bejárat kialakítását nem tudják megoldani
az épület esetleges károsodása nélkül, azokat azonnal szüntessék meg (7. §). Amelyik
kriptának ablaka van a templomra, vagy repedése, rése, azt azonnal falazzák be
a „káros kigőzölgések” átkerülésének megakadályozására (8. §). Amennyiben a
megszüntetendő kriptáknál feliratos, címeres kövek vannak, azokat át kell menteni
(9. §). Meghatározták továbbá, hogy ha alapítványa volt a kriptának, azt más kegyes
célra használják fel (10. §). A temetők esetében meghagyták, hogy ezentúl csak lakott
területen kívül létesíthetnek újat (1. §), és ismét kimondták, hogy gondoskodni kell
annak elkerítéséről (2. §), illetve, ha még nem költöztették volna megfelelő helyre,
akkor tegyék meg (3. §). Meghatározták, hogy a holttesteket mélyen ássák el (4. §), és a
korábbi gyakorlattal ellentétben ne össze-vissza ássák meg a sírgödröket, aszerint, hogy
éppen ki hova akar temetkezni, hanem sorrendben, a családi kapcsolatoktól függetlenül
(5. §). Új temető létesítésénél figyelembe kellett venni, hogy harminc éven belül nem
6. A halottkémlelést végül országosan 1788. március 26-án rendelték el. Linzbauer III./I. 1142. (443–459.
p.), MOE IV. 656. (213. p.)
7. BFL IV.1002.e a. 1786. Nr. 414., 440. és 463. (Buda a Helytartótanácsnak, 1775. december 11.). A
Helytartótanács 1777-ben ismét megtiltotta a görögkeletieknek a nyílt koporsós temetést. A rendeletek
ilyen ismételt kiadása arra utal, hogy azokat nemigen tartották be (a szabályozás Újvidéken például kisebbfajta zendülést váltott ki). 1783-ra ennek köszönhetően lazítottak annak szigorúságán, és csak a járványban
elhunyt görögkeletiek koporsóját kellett már a halottasháznál lezárni és egyenesen a temetőbe vinni (a
hullát pedig előtte oltott mésszel behinteni). 1787-ban ugyanakkor ismét megpróbálkoztak az eredeti, szigorúbb rendelkezés betartatásával. Linzbauer II. 730. (708. p., 1777. március 3.), 744. (1778. március 30.,
757. p.) és III. 373., MOE IV. 524. (182-183. p.) és 563. (196. p.), 630. (209. p.)
8. A Helytartótanács Budának (1775. július 17.). BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463. 1788-ban ismételten
előírták a temetők lakott területen kívül történő létesítését. Ugyanez vonatkozott a kriptákra: ezeket lakott területtől távol, lehetőleg temetőben építsék meg. MOE IV. 650. (212. p.)
9. A kripták befalazása 1771-től volt kötelező (1771. november 14.). Linzbauer II. 669. (589–590. p.)
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lehet a sírokat inhumálni, abban az esetben, ha a temető ennél rövidebb idő alatt
megtelne, máshol kell új sírhelyeket létesíteni (6. §). A plébánosoknak nyilvántartást
kellett vezetniük arról, hogy mikor és kit temettek el (7. §). Az új temető megnyitása
után a régi, város területén belül elhelyezkedő temetőbe már temetkezhettek (8. §). A
település egyházi és világi elöljáróinak számon kellett tartaniuk a temetők mennyiségét
és minőségét (9. §). Végül, a zsidók esetében ügyelniük kellett arra, hogy temetéseiken
nehogy egészségügyi szempontból káros, babonás vagy fanatikus dolgokat műveljenek
(10. §). A temetéssel kapcsolatban ismét kimondták a 48 órás várakozási időt (kivéve, ha
járványos betegségben hunyt el az illető, 1-2. §),10 valamint, hogy temetéskor közvetlenül
a sírhelyhez menjen a menet, és ne a templomhoz (3. §). Kriptába temetésnél kikötötték,
hogy a helységbe csak a temetést végzők mehetnek be (8. §), ugyanakkor szigorúan
szabályozták, hogy ha az elhunytat máshol szerette volna a család eltemetni, milyen
feltételekkel szállíthatják át végső nyughelyére (7. §).11
1771-ben a temetők és a kripták, valamint a temetkezés általános szabályozása
mellett, szintén egészségügyi megfontolásból, Mária Terézia elrendelte a temetőkben
halottaskamrák létrehozását a temetés idejéig biztonságban el nem helyezhető hullák
számára, ez azonban Budán egészen a 19. század második feléig nem valósult meg.12
A rendeleteknek, valamint a korábbi temetők telítődésének köszönhetően a 18.
század végére új temetőkörzetek alakultak ki a városban.
Temetők
Az új temetők kialakításával párhuzamosan a török korban elhunytak temetkezési helyei
eltűntek, felszámolódtak. Buda tanácsa 1707-ben intézkedett a Székesfehérvári-kapu
előtti török temető felméréséről és telkeinek ideiglenes kiosztásáról.13 A Városmajor és a
Naphegy között (nagyjából a mai Déli Pályaudvar területén) elhelyezkedő egykori török
temetőt Buda visszafoglalása után a hadsereg vette birtokába, s azt 1797-ig használta.
Eredetileg az 1686-os ostrom alatt elesett katonákat, majd a helyőrség tagjait temették
ide.14 A katonai temetőben15 1756-tól a Szent Kereszt tiszteletére emelt temetőkápolna
10. Először 1756-ban (egész pontosan 1756. február 9-én) rendelték el a meghatározott idő utáni temetést,
egy 1759. január 2-án kelt rendeletben 36 órában határozták meg a kritikus időt. 1756-ban még azt a
kitételt fűzték hozzá a rendelkezéshez, hogy a megadott időt még járványos beteg esetében is ki kell
várni. Később ezt úgy módosították, hogy a járványos betegeket szükség esetén orvosi bizonyítvány
kiállítása után a megadott idő előtt is el lehet hantolni: ezt mondta ki többek között az 1770-es Generale
Normativum, valamint több rendelet (1777. augusztus 22., 1777. szeptember 21., 1786. március 20., 1786.
április 11., 1787. április 10., 1790. január 15., 1791. március 12., 1795. december 18., 1796. április 5.). A rendelkezés többszöri megismétlése, a görögkeletiek temetkezési szokásaival kapcsolatos intézkedésekhez
hasonlóan, azt jelezte, hogy problémás volt azok betartatása. Linzbauer III./I. 1266. (591. p.), MOE IV.
669. (214. p.), Horányi 2003, 55.
11. A Helytartótanács Budának (1777. szeptember 21. ) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 477.
12. Az első ismert említése 1852-ből való. Horányi 2003, 55–56.
13. BFL IV.1002.a VI. kötet 477. p. (1707. május 13.), lásd Géra 2009, 1299. Jk., Rupp 1868, 196.
14. Gál 1972, 182., Nagy 1975, 45.
15. Gál Éva azt írja, a temető délnyugati csücskében állt a kápolna, a Miller Epitoméjéhoz készült
térképmellékleten inkább annak északi oldalánál szerepel. Gál 1972, 182., Miller 1760, 108.
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állt, 1761-ben ugyanitt feszületet is említenek. A kápolnát Szentilonay József tábornok
segítségével létesítették, aki 1750-ben kezdeményezte a kápolna alapkövének letételét.16
Az épületet Eva Theresia von Frümwagnerin (született Geitter), egy Budán állomásozó
hadnagy, Franz von Frümwagner özvegye17 150 forintos adományából tartották
fenn, noha az akkori plébános, Andreas Kövér a 150 forintos, évi 6 %-os kamattal
rendelkező tőkét kezdetben kevésnek tartotta, így az összeget végül a hadsereg pótolta
ki természetbeni juttatásokkal (borral, viaszgyertyával stb.).18 A kápolnába az özvegy
Szent Alajostól szeretett volna ereklyét szerezni, de terve meghiúsult annak ritka
volta miatt.19 Az alapító, Franz von Frümwagner (Frimbwagner) özvegye 1759-es
végrendeletében további 600 forintot hagyott a temetőkápolna fenntartására, az összeg
odaadásának feltételéül mindössze azt szabta, hogy minden pénteken mondjanak érte
egy misét.20 Későbbi források alapján egyértelmű, hogy az épület nem jöhetett volna létre
az özvegy többszöri, nagylelkű adományai nélkül: a kápolna az 1756-os alapkőletételt
követő évben már fel is épült, mégpedig kőből. Toronnyal és haranggal is el lett látva, a
jezsuiták rektora, mint plébános meg is áldotta azt. A kápolna felépítése az özvegynek
kétezer forintjába került, de egy év múlva ismét adakoznia kellett az épület tetőzetének
megóvására. 1758-ban a jezsuita rektor tudtával és beleegyezésével egy remetét hívott
von Frümwagnerin, hogy gondoskodjon a kápolnáról, aki innentől kezdve a kápolnára
és a temetőre is ügyelt. Öt krajcár napidíjat kapott, amit koldulással egészített ki.21 A
Krisztinaváros kiépülésével a katonai temetőt a 18. század végén átköltöztették az új
vízivárosi temetőbe.22 A régi katonai temető ekkor – egy későbbi kimutatás szerint –
3529 nöl-t tett ki, az új helyen a város 3603 nöl-nyi területet biztosított a katonaságnak.23

A 18. század elején a Várban a Nagyboldogasszony-templom körül is volt egy temető,
amit egy 1785-ös felmérés szerint 1710-ben hoztak létre, bár kétségkívül korábban
is temettek ide elhunytakat.24 A templom körüli temető 1761-ben, ahova ekkor már
nem temetkeztek, mert betelt, sövénnyel volt elkerítve, 1777-ben kerítés, valamint a
szeminárium és a templom falai határolták.25 1783-ban már „régóta megszüntetettnek”
nevezik, az 1777-es és 1785-ös felmérésekben területét igen picinyre, 32 nöl-re (8x4 öl)
becsülték.26 Az udvari és várplébánia körül nem volt saját temetőkerület.27 Buda város
főorvosainak 1775-ös jelentése szerint a várbeli ferencesek, a vízivárosi obszerváns
ferencesek, a kapucinusok, valamint a Szent Anna plébániatemplomhoz tartozó temetők
meglehetősen telítve voltak már. Ekkor javasolták, hogy az új halottakat a külvárosok
(Újlak, Országút) viszonylag új temetőiben helyezzék örök nyugalomra, lévén,
azokat olyan helyeken létesítették, ahol a szél megfelelően át tudja járni a területet, s
ezáltal egészségügyi szempontból nem jelent veszélyt. Javaslatuk összhangban állt a
Helytartótanács azon rendelkezésével, mi szerint a temetőket lakott területen kívül kell
létesíteni.28
A Víziváros első, és a 18. század első felében Buda egészének legjelentősebb
temetőjét a 17. század végén alapították a Horvátvárostól nyugatra. Még a városfalon
belül terült el, így bővítése korlátozott volt. Már a kezdetektől fogva a város egészének
temetőjeként funkcionált, s feltehetőleg egy törökkori temető helyén alakították
ki.29 Egy 1703-as rendelkezést követően sövénnyel kerítették körbe, 1707-ben pedig
temetőkápolnát építtettek benne. A mai Szász Károly utca két oldalán, valamint a
Kapás30 utcánál és a Margit körút által határolt háromszögszerű telken terült el, a szél

16. BFL IV.1007.c Templomszámadások, 57. doboz, Katonai temetőkápolna, Szentilonay József levele a budai
Nagyboldogasszony-templom plébánosához és a jezsuiták rektorához (Nagyszombat, 1750. május 5.)
17. Theresia de Frimwagen néven is szerepel Miller Epitoméjában. Az özvegy a Várban élt a 26. sz. házban (Úri u. 24.). Miller 1760, 85.
18. Kövér becslése szerint az épület fenntartásához évi 200 forint szükséges (a kamatokkal együtt),
a kápolnában tartandó misékhez szükséges bor és gabona beszerzéséhez még évi 100 forint tőkét tartott volna reálisnak. Fontosnak tartotta ugyanakkor leszögezni, hogy a kezdetektől fogva egyértelműen
tisztázva legyen, a kápolna fenntartása a hadsereg felelőssége. Amennyiben a kápolna élére gondnokot
neveztek volna ki, annak méltányos évi járandóságát mintegy 200 forintra becsülte. PL Can. vis. Lib. 166.
(Krisztinaváros, Havas Boldogasszony plébániatemplom 1795) 1 és 17. p., Lib. 76. (Vár, Nagyboldogasszony plébániatemplom 1761) 6–8. p., Andreas Kövér plébános és jezsuita rektor levele a Haditanácsnak
(másolat, 1756. július 25.), Buda város alparancsnoka a katonai temető kápolnájáról (1756. október 24.).
BFL IV.1007.c Templomszámadások, 57. doboz, Fehér 1933, 62.
19. Ignatius Kampmüller a budai jezsuiták rektorának, Andreas Kövérnek (Bécs, 1756. október 2.) BFL
IV.1007.c Templomszámadások, 57. doboz
20. Eva Theresia von Frümwagnerin végrendelete (1759. december 19., kihirdetve: 1759. december 23.,
kivonatát lásd: BFL IV.1007.c 57. doboz, Templomszámadások, katonai temetőkápolna; a teljes dokumentum: BFL IV.1002.y I.522)
21. Canonica visitatio kivonata, 1760. BFL IV.1007.c 57. doboz, Templomszámadások, katonai
temetőkápolna és Rupp, 1868, 186.
22. Gál 1972 199–200., a temető felmérését lásd: BFL XV.16.a 204/1 (1838. március 22.)
23. A csere mindkét félnek nehézségeket okozott. A helyőrség elérte, hogy a régi katonai temető területét
harminc évig ne építsék be, míg ugyanők 1809-ben azért panaszkodtak, hogy a tanács jelöljön ki nekik
más területet a temetésre, mert amit adtak, annyira köves, hogy a sírásónak három napjába telik, mire
egy gödörrel elkészül. BFL IV.1002.j 1808–1812 Nr. 863. (1809 – kimutatás és a Helyőrség levele, 1809.
szeptember 19.). Egy 1823-as térképen a katonai temető 3490 nöl-nyi földön terült el, s hozzá kapcsoló-

dott az öngyilkosok számára fenntartott külön rész is (160 nöl). BFL IV.1002.j 1821–1825 Nr. 1322 (1823.
november 9.), Gál 1972, 199-200.
24. Némethy Lajos és Fehér Jolán szerint az itteni temető három, egymástól fakerítéssel elválasztott
részre volt osztva. A jezsuita papnevelde felé eső részen vörös keresztet állítottak a temetőben, emellett,
a templom szentélyénél volt a Dunára néző temetőrész, majd ezt követte északon a jezsuiták saját végső
nyughelyéül szolgáló temetőrész. A vörös keresztet azonban tévesen helyezi ide Némethy és Fehér, az
valójában a Víziváros temetőjében állt, amelynek közelében a város gazdagabb, tekintélyesebb polgárai
nyugodtak. Pásztor Mihály szerint a 18. század elején a sekrestyeajtóból lehetett megközelíteni a bástyán
húzódó (?), körülkerített temetőt. Némethy 1876, 149–151., Fehér 1933, 53–54., Pásztor 1936, 41., Nagy
1975, 39., Géra 2014, 197. A vízivárosi vörös kereszt említését („in allhiesigen burgerlichen freüdhoff,
zum Rothen Creütz genant” – 1705, „beÿ dem Rothen Creutz in der Wasserstadt” – 1713) lásd például:
BFL IV.1002.y I.2307. (1705), I.2917. (1713)
25. Felmérés a budai temetőkről (1785. augusztus 26. és 1777. november 29.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr.
463. és 481., PL Can. vis. Lib. 76. (Vár, Nagyboldogasszony plébániatemplom, 1761) 1. p.
26. PL Can. vis. Lib. 163a. (Vár, Nagyboldogasszony plébániatemplom, 1783) 1. p., Felmérés a budai
temetőkről (1785. augusztus 26.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463.
27. PL Can. vis. Lib. 164. (Buda, Udvari és Várplébánia) 43. p.
28. A Helytartótanács Budának (1775. július 17.), Buda városa a Helytartótanácsnak (1775. december 11.)
BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463.
29. BFL IV.1009.j 3. kötet, Neu Aus seinem Stein-Hauffen wiederum aufwachsendes Ofen… 1733. 20.,
Nagy 1964, 200., Nagy 1975, 39.
30. A Kapás utca – korábban Három kapás utca – neve a 18. században és a 19. század első felében Temető
utca (Friedhof Gasse) volt. Az elnevezés a Víziváros telekkönyveiben 1748 és 1767 között fordul elő
(Freydhoff-Gassen, Freydhof-Gassen, Freydhoff Gassen alakban), de látható a Víziváros 1786 és 1792
között készült áttekintő térképén is. BFL IV.1009.c 30. kötet fol. 162., 165., 190., 31. kötet fol. 3., 6., 14.,
33., 44., BFL XV.16.a 205/62., Schams 1822, 123., Rupp 1868, 192.
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1. A tabáni katolikus
temető a Vár 1749es erődítési térképén
(Cimetiere des
Rassiens,
BFL XV.16.a.201/cop2,
részlet)

könnyen átjárta. Az 1720-as években már egyre jobban kezdett beépülni a környéke,
a szomszédságában új lakóházakat létesítettek.31 Földje meszes, rögös volt (1775-ben
még erre hivatkozva próbálták megakadályozni a temető felszámolását és földje más
formában történő hasznosítását).32 Mellette volt a város lövöldéje is.33 Fehér Jolán
kötetében tévesen mint Krisztus Szent Vérének tiszteletére szentelt kápolna szerepel,
azonban az egyházlátogatási jegyzőkönyvekben és más forrásokban a Segítő Szűz
Máriának szentelt kápolnáról esik szó.34 A Segítő Szűz Máriának szentelt kápolnát
Johann Kornfaill mészáros költségén építették fel, majd 1718-1721 között bővítette ki
Buda városa, bár a későbbi felmérések alapján elmondható, hogy az átalakítás során
sem növelték meg jelentős mértékben. Ekkor (egész pontosan 1719-ben, az alapító
halálának évében) alakítottak ki benne kriptát is, majd később, a kápolnától nem messze
remetelakot is.35 A „halotti kápolna” építésére Buda város tanácsa a közelebbről meg

nem nevezett bécsi Rochus atyától kapott adományt. Az új kápolnát 1754-1786 között
még használták.36 A kriptába az alapító Kornfaill-család tagjai temetkeztek, összesen
tizenegyen, a halottakat nem jelezte külön felirat, mindössze egy négyszögletű kő
(quadratus lapis) volt elhelyezve annak bejáratánál, mégpedig a kápolna belsejében. A
kriptában, ahogyan a temetőben is, a pestis miatt 1739-ben megtiltották a temetkezést,
következő évben pedig bezárták.37 Egy 1778-as ábrázolás szerint a kriptának három
oltára volt, szentélye a nyolcszög öt oldalával záródott. A hajó két oldalán két-két, míg a
szentély két oldalán egy-egy ablak világította meg a belsejét. A szentély előtt jobboldalt
toldaléképület csatlakozott a hajóhoz. A kápolnához a temetőben fasor vezetett,
amelynek jobb oldalán, a kápolna és a remetelak között feszület állt. A remetelak egy
piciny, háromhelységes épület volt a temető bejáratánál.38
1785-ben a kápolna méretei a következők voltak: a hajó 6 öl 1 láb hosszú, 3 öl 3 láb
széles, valamint 3 öl 1 láb magas volt. Szentélye 1 öl 5 láb 3 ujj hosszúságú, 2 öl 21 láb
6 ujj széles és 2 öl 1 láb magas volt. Szentélye boltozata alatt kisszekrény, lavatorium
volt. A templomot belülről mindössze feszület és pár kép ékesítette, kívül pedig egy
kis tornyocskája volt, két haranggal, de a kápolna egészét meglehetősen elhanyagolt
állapotban találták és sürgős helyreállításra lett volna szüksége, noha 1775 előtt pár
évvel restaurálták utoljára.39 A 18. század végén még állt az épület.40
A temetőbe utoljára az 1737–1739-es pestis idején temettek halottakat, s a járványnak
köszönhetően 1740-ben végleg bezárták, noha évtizedekkel később is számoltak
annak esetleges újranyitásával, 1775-ben pedig egy évre újra is nyitották azt. Már a
Nagyboldogasszony-templom 1761-es canonica visitatiójában utaltak a „Nagy temető”
esetleges újranyitására, és az 1775-ös orvosi szakvéleményben is több érvet soroltak
fel az újranyitás mellett a temető földjének „nem fertőző” volta, tágassága és kedvező
fekvése mellett, s mint fentebb láttuk, erre az egy évre sikerült is elérniük a temető
újbóli használatba vételét.41
1783-ban a temetővel szomszédos telkek tulajdonosai szerettek volna a sírkert üres
területéből maguknak földet kisajátítani, ezt azonban a tanács nem engedte. 42 1785ben a már nem használt temetőt karókkal és arra átlósan tett lécekkel kerítették el,
amelyeken azonban a kisebb állatok át tudtak bújni.43 Hatalmas helyen terült el, és

31. Az 1728-as összeírásban tizennégy újonnan épült lakóházat jegyeztek fel a Horvátvárosban a temető
mellett. BFL IV.1002.r 1728-as összeírás.
32. Buda város főorvosai a Helytartótanácsnak (1775. május 14.), Buda a Helytartótanácsnak (1775. június
26.). BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463.
33. 1714-ben a Horvátvárosnál szerepel 104-es számmal a temető (118-assal a városi lőtér és 119-essel
a szegényház). 1754-ben az önállóan számba vett Johannes Gassénál – a temető szám nélkül, mellette a
lövölde (Nr. 14.) és a szegényház (Nr. 15.). 1786-ban ezek a számok: Johannes Gasse 363, 376, 377. Itt
városi pestistemetőként szerepel (Gemeiner Stadt Pest Freydhoff ). A temető tehát a 18. században nem
éppen Buda legelegánsabb részén helyezkedett el. BFL IV.1009.j 1. kötet (1714), BFL IV.1009.f 14. kötet
(1754), 49. kötet (1786).
34. PL Can. vis. Lib. 76. (Vár, Nagyboldogasszony plébániatemplom, 1761) 1-5. p., Rupp 1868, 179.
35. A tekintélyes Kornfaill 1719-ben hunyt el (végrendeletét 1719. október 31-én hirdették ki, lásd: BFL
IV.1002.y I.1092). A remetelak Millernél is szerepel. PL Can. vis. Lib. 43. (Felsővíziváros, Szent Anna
plébániatemplom, 1756) 70. p., Lib. 76. (Felsővíziváros, Szent Anna plébániatemplom, 1761) 35. p., Lib.

165a. (Felsővíziváros, Szent Anna plébániatemplom, 1785) 17. p., Neu Aus seinem Stein-Hauffen wiederum aufwachsendes Ofen… 1733. 28–29., Miller 1760, 99., Rupp 1868, 179-180.
36. PL Can. vis. Lib. 76. (Vár, Nagyboldogasszony plébániatemplom, 1761) 1. p., BFL IV.1002.a III. kötet
665. p. (1703. szeptember 15.) és VI. kötet 487. p. (1707. június 3.), lásd Géra 2009, 1330. Jk.
37. 1775-ben, a budai kripták felmérésekor 1719-re tették az alapítás évét. Felmérés Buda város kriptáiról
(1775. december 11.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463. PL Can. vis. Lib. 165a. (Felsővíziváros, Szent Anna
plébániatemplom, 1785) 17. p., Rupp 1868, 180.
38. A vízivárosi temetőkápolna alaprajza. BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 441.
39. PL Can. vis. Lib. 165a. (Felsővíziváros, Szent Anna plébániatemplom, 1785) 17. p., Buda város
főorvosai a Helytartótanácsnak (1775. május 14.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463.
40. PL Can. vis. Lib. 165b. (Felsővíziváros, Szent Anna plébániatemplom, 1795) 23. p.
41. PL Can. vis. Lib. 76. (Vár, Nagyboldogasszony plébániatemplom, 1761) 1. p., BFL IV.1002.a III. kötet
665. p. (1703. szeptember 15.) és VI. kötet 487. p. (1707. június 3.), lásd Géra 2009. 1330. Jk. Felmérés a
budai temetőkről (1785. augusztus 26.) és Buda város főorvosai a Helytartótanácsnak (1775. május 14.)
BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463., Rupp 1868, 192.
42. Rupp 1868, 192.
43. Fehér 1933, 59.
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noha kétoldalt házak határolták, mégis könnyen áramlott át rajta szabadon a levegő. A
temető a városi szegényházban található kápolnáról Nepomuki Szent Jánosnak nevezett
térrel és az Országúttal szemben helyezkedett el, és hosszú fallal volt körülvéve.44 A
18-19. század fordulóján kaszálónak, katonai gyakorlótérnek, valamint az Eszterházycsalád falerakatának használták, majd az ingatlan a fakereskedő Luczenbacher-család
tulajdonába került és végül csak az 1920-as évek végén építették be.45
Az első vízivárosi temető bezárása után 1740-ben újat kellett nyitni (a mai Medve
utca 5-7. alatt, a szakirodalomban Medve utcai temető néven szerepel), és amelynek
korabeli neve Strasserhoff volt.46
A Strasserhoff azonban 1760 körül már megtelt, ezért a Városmajor mellett nyitottak
új városi temetőt. Egy ideig valószínűleg párhuzamosan használták a Strasserhoffot és
a városmajori temetőt, mivel utóbbi már a Vár és környéke 1749-es erődítési térképén
is szerepel, és Buda városának temetőiről készített 1780-as évekbeli kimutatásában a
Víziváros és az Országút közös temetőjének megnyitási éveként 1742-t jelölték meg
(ugyanitt a két városrész temetőjét külön területként tüntették fel, előbbi 4183 nöl, utóbbi
pedig 817 nöl volt, s mindkettőt árokkal kerítették körbe).47 Az új sírkert a mai Széll
Kálmán téren akkoriban álló téglaégetőktől nyugatra helyezkedett el, közvetlen azok
szomszédságában.48 A városmajori temetőt 1795-ben árokkal körülásottnak írták.49 Ide
temetkeztek a Vár, a Víziváros, az Országút, valamint a Tabán és a Krisztinaváros
közös temetőjének megnyitása előtt az utóbbi városrész lakói is, de itt helyezték örök
nyugalomra a város szegényházában elhunytakat is. 1783-ban már volt benne feszület,
1785-ben pedig ünnepélyesen felállították benne a nagy temetőkeresztet.50 A polgárok
többségének helyét fakereszt jelezte, de néhány vagyonosabb család kőkeresztet
állíttatott elhunyt szeretteiknek, illetve két nemesi kripta (Zichy és Sándor) is volt a
temetőben. A temetőt két sírásó gondozta, akiket a város alkalmazott és fizetett, és
éjszaka éjjeliőrként dolgoztak. II. József rendeletének megfelelően ügyeltek arra, hogy
a halottakat 6 láb mélyre hantolják el. Egy 1822-es egyházlátogatási jegyzőkönyv
44. 1754-ben az ekkor külön számon tartott Johannes Gassénál szerepelt városi temető néven, szám nélkül.
BFL IV.1009.j 14. kötet (1754). PL Can. vis. Lib 165a. (Felsővíziváros, Szent Anna plébániatemplom, 1785)
17. p.
45. A budai várparancsnokság, egész pontosan a Sztáray-féle 33. sz. gyalogezred kérte Buda városától a
temető területét gyakorlótérül, amiért az közelebb esett hozzájuk, mint a mai Vérmező (Generális kaszáló).
Buda tanácsa azonban a Helytartótanácsnak küldött jelentése szerint több szempontból is aggályosnak
találta a kérést: például nem említették, hogy valamekkora bérleti díjért vagy ingyen akarják-e a területet
használni. Attól is tartottak, hogy az ingatlan ezáltal átminősülne katonaivá. A budai várparancsnokság
Buda város tanácsának (1805. április 24.), Buda a Helytartótanácsnak (1805. április 29.). BFL IV.1002.e
1804–1805. Nr. 364., Rupp 1868, 179., Fehér 1933, 59., Bevilaqua Borsody 1960 (2005), 248–249.
46. A Medve utcai temető Millernél a Víziváros 213. sz. alatt szerepel, Buda város temetőjeként (Civitatis
Budensis Coemeterium). Miller 1760. 99. A Strasserhof említését lásd például egy 1757-es végrendeletben
(„in den burg. freithof, oder so genannten Strasser Hof”, BFL IV.1002.y I.1191.)
47. Buda város felmérése temetőiről (1785. február 7.). BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463., Fehér 1933, 58.
48. A Vár 1749-es térképén Cimetiere des Bourgeois, az 1763-ason Burgl. Freÿdhof néven. BFL XV. 16.a.
201/cop2 és BFL XV. 16. a. 203/cop1
49. PL Can. vis. Lib. 163c. (Vár, Nagyboldogasszony plébániatemplom, 1795) 19. p., Lib 165a.
(Felsővíziváros, Szent Anna plébániatemplom, 1785) 17. p.
50. Ekkor még nem volt körbekerítve – sem megáldva – az új, 1785-ben nyitott 15 hektáros temető (a mai
Kútvölgyi út és Budakeszi út közötti területen, ami 1885-ig maradt használatban). Buda város a hercegprímásnak (1785. szeptember 5.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463.

51. PL Can. vis. Lib. 163a. (Vár, Nagyboldogasszony plébániatemplom, 1783) 20. p., Lib. 163b. (Vár,
Nagyboldogasszony plébániatemplom, 1795) 24. p., Lib. 165b. (Felsővíziváros, Szent Anna plébániatemplom, 1795) 23. p., Lib. 354. (Országút, 1822) 21-22. p., Lib. 589. (Országút, Szent István plébániatemplom,
1846) 170-171. p.
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2. A városmajori temető (Cimetiere des Bourgeuois, lásd A) és az 1739-1740-es pestisjárvány után bezárt
vízivárosi temető (eredetileg jelöletlenül, lásd B), valamint a volt katonai téglaégető melletti egykori zsidó
temető (? Cimetieres des Croates, lásd C) a Vár 1749-es erődítési térképén
(BFL XV.16.a.201/cop2, részlet)

szerint Ignaz Stall polgár (valószínűleg az 1772-ben polgárjogot szerzett mészáros)
állíttatta a temetőkeresztet, de nem egyértelmű, hogy egy új, vagy még a 18. századi
keresztről van-e szó. Ugyanebben említik továbbá, hogy a temető felé vezető úton állt a
megkoronázott Krisztus szobra, ami lámpással is ki volt világítva (1846-ban még állt).51
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A vízivárosi kapucinusoknak saját temetőjük volt, ám annak pontos elhelyezkedése
számunkra nem ismeretes, mivel a rend templomát egy 1761-es felmérés szerint
három oldalról is kert vette körül (délen és északon – amit később II. József korában
kisajátítottak és közterületté nyilvánítottak –, valamint nyugaton), de sehol nem
jelzik, hogy ezek közül melyik részt használták temetkezési céllal.52 A temetőbe
nem csak a rend tagjai, hanem polgárok is temetkezhettek, már a 18. század elején
is.53 Hasonlóképpen a vízivárosi ferenceseknél, akiknek temetője templomuk északi
szomszédságában állt, és keleti csücskében külön ossiariumot alakítottak még ki (ezt
a temetőt 1805-ben számolták fel végleg, amikor Marczibányi István alapítványából
lábadozóházat emeltek az Erzsébet-apácák betegeinek).54
Eredetileg a felsővízivárosi Szent Anna plébániatemplom szentélye körül, tehát
a templom déli oldalában is volt egy kicsiny temető, de ezt már jóval 1785 előtt
megszüntették (1761-ben még működött).55 A plébánia 1761. évi egyházlátogatási
jegyzőkönyve szerint az összes temetőben állt temetőkereszt.56
A külvárosok közül a népesebb Tabánban mind a katolikus, mind a görögkeleti
templom oldalában temetkeztek, ugyanakkor a katolikusoknak külön temetőjük
is volt. A 17. század végén, 1697-ben már bizonyosan temetkeztek a Szent Katalintemplom oldalában. A pestisben elhunytakat ebben a városrészben is külön temették,
mégpedig a Gellért-hegy lábánál. Franz Vanossi említi, hogy a tabáni pestistemető
a Gellért-hegy lábánál, a fürdőn túl, a Szeplőtelen Fogantatás-kápolnánál volt. Ez a
pestistemető tehát nem az 1737-1739-es járvány, hanem az 1709-es idején keletkezett.57
1761-ben a Szent Katalin-templomhoz tartozó összes temetőben volt kereszt is, azaz
egy a templom körüli temetőben (ez már 1756-ban is állt), egy a templomtól messzebb,
a város szélén lévőben, valamint egy a pestisesek temetőjében.58 A második, 1740ben megnyílt temető nagyjából 300 nöl-nyi területet ölelt át, de nem volt körbekerítve,
és kicsiny mérete miatt pár évtized alatt megtelt.59 A templom körüli temetőt 1777ben bezárták, a bezárás okául annak közegészségügyileg káros voltát jelölték meg,
mivel a templom mellett állt a temető, a plébánia, az elemi iskola, valamint a katolikus
bíróság épülete is.60 A katolikusok új temetőjét 1780. március 22-én nyitották meg, ami

néhány évig párhuzamosan működött a korábbi temetővel. Az új, 980 nöl-ös temető a
lakóházakon kívül helyezkedett el, részben árokkal, részben karókkal volt körbekerítve.
A görögkeletiek ezzel szemben még a városrészükön belül temetkeztek, 1221 nöl-ös
temetőjük fallal volt körülvéve. Templomukban nem volt kripta, de a templom mellett
is létesítettek sírhelyeket annak külső oldalán, a templomfal mellett. A görögkeletiek
szeretteik földbe tett koporsóját előbb lécekkel fedték be, s arra halmozták fel a földet,
végül pedig a sírkövet („Sepeliuntur ad fossam obmuratam, quae tegitur primo crassis
asseribus, desuper terra, et supra hanc tabula lapidea.”). Ha egy másik családtag is
elhunyt, újranyitották az adott sírgödröt, s a korábbi mellé temették azt. A görögkeletiek
ilyen szokásait a város főorvosai a köz egészségügyére veszélyesnek (publicae sanitati
nocivis) ítélték, s azt javasolták, hogy inkább nyissanak római katolikus mintára
kriptát.61
A döntő többségben katolikusok lakta Budán és a Rácvárosban nagy számban
élő görögkeletiek mellett egy 1719-es folyamodványban, valamint az Országút
telekkönyvében találni utalást a zsidók temetőhelyére is 1727-ből („auff der
Landtstrassen gegen dem Juden-Freydhoff hin”).62 A zsidók sírkertje az eredetileg
a pesti Invalidus Ház építőanyagának kitermelésére létesített téglaégető mellett állt,
attól északnyugatra, mégpedig egészen 1806-ig, annak ellenére, hogy 1746-ban az
izraelitákat kiűzték Budáról. Az elhunytak csontjait ekkor Óbudára szállították át, a
mai Laktanya utcában található temetőbe.63
A Tabán és a Krisztinaváros közös temetőjét 1786-ban nyitották meg a Sas-heggyel
szemben.64 A „régi németvölgyi” temetőt,65 ahova elkülönítve a nem katolikusoknak is
volt helye, sánccal vették körül, és ellátták egyszerűbb fakereszttel (crux trabalis) is. Az
elhalt katolikusoknak kisebb fakereszteket állítottak benne, a 19. század első felében
már temetőkápolnát is építettek itt.66
A falusias Újlakon 1706-ban engedélyezték a templom mellett temető létesítését, azt
megelőzően vagy a vízivárosi-, vagy az óbudai temetőben helyezték végső nyugalomra
a híveket. Állt ekkoriban Újlakon még egy régi templom is, ami körül a 18. század elején

52. Fehér 1933, 60., az 1761-es, a Víziváros központját bemutató ábrázol.ást lásd BFL IV.1002.e 1761 Nr.
797.
53. Lásd például Hans Christian Maier végrendeletét (1702. január 30., kihirdetve: 1702. február 10.). BFL
IV. 1002. y I.459.
54. BFL IV.1002.e 1761 Nr. 797. A polgári lakosság a 18. század elején már bizonyosan temetkezett
ide, lásd például Matthias Janoschiz végrendeletét (1712. április 28.). BFL IV.1002.e I.997. A temető
megszüntetéséről lásd Horler 1955, 656.
55. PL Can. vis. Lib 165a. (Felsővíziváros, Szent Anna plébániatemplom, 1785) 1. p., BFL IV.1002.e 1761
Nr. 797. Lásd például egy 1752-es végrendeletben („in der Wasserstadt Pfarr Kirchen ad Sanctam Anna
min den Freÿdhoff”), BFL IV.1002.y I.1930.
56. PL Can. vis. Lib. 76. (Felsővíziváros, Szent Anna plébániatemplom, 1761) 35. p.
57. Neu Aus seinem Stein-Hauffen wiederum aufwachsendes Ofen… 1733. 33-34., Fehér 1933. 60., PL
Can. vis. Lib. 76. (Tabán, Szent Katalin plébániatemplom, 1761) 64. p.
58. PL Can. vis. Lib. 76. (Tabán, Szent Katalin plébániatemplom, 1761) 64. p., Felmérés a budai temetőkről
(1785. augusztus 26.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463., Miller 1760, 106.
59. 1780-ban árokkal elkerítettnek írták, öt évvel később körbe nem kerítettnek. Felmérés a budai
temetőkről (1785. augusztus 26., 1780. február. 14.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463. és 481.
60. Fejérdy 2013, 388.

61. 1780-ban az akkor létesített, város határában lévő temetőül kettőt jelöltek meg (valójában ugyanazon
terület két részét), 996-, valamint 490 nöl-lel. Buda város felmérése temetőiről (1775. június 26.) és Buda
a Helytartótanácsnak (1775. december 11.), Buda a Helytartótanácsnak (1780. február 14.). BFL IV.1002.e
a. 1785. Nr. 463. és 481.
62. BFL IV.1009.c 5. kötet fol. 46.
63. Állítólag Vácról és Komáromból is temetkeztek ide izraeliták. A 19. században a budai zsidók Újlakon,
a Pál-völgyben temetkeztek, amit 1831-ben jelölt ki számukra a város tanácsa (Büchler tévesen 1830at ír a terület megvásárlására). A Pál-völgyi temetőt lásd Pest-Buda 1833. évi vízrajzi térképén: BFL
XV.16.d.241/5a. BFL IV.1002.j 1831 Nr. 1126. Büchler 1901, 221., 261–263.
64. Egész pontosan 1786. szeptember 7-én, „infra montem vulgo Spiesberg” PL Can. vis. Lib. 166. (Krisztinaváros, Havas Boldogasszony plébániatemplom, 1795) 1. p. Térképen lásd például Pest-Buda-Óbuda
1833. évi vízrajzi térképén: BFL XV.16.d.241/5a.
65. A mai Hegyalja-, Avar-, Csörsz utca és Budaörsi út által határolt temetőt 1885-ig használták. Gál 1972.
190.
66. 1846-ban egy Szentháromság-oszlop állt a temető kerítése előtt, a temetőben a Csáky-, az Antalfycsaládnak volt kápolnája, illetve megemlítették még az ún. Petrichevich Horváth-féle kápolnát. PL Can.
vis. Lib. 167b. (Tabán, Szent Katalin plébániatemplom, 1795) 15. p. és Lib. 589. (Tabán, Szent Katalin
plébániatemplom, 1847) 436. p., BFL IV.1002.oo 7. kötet (Víziváros, Szent Anna plébániatemplom, 1846)
és 8. kötet (Krisztinaváros, Havas Boldogasszony plébániatemplom, 1846)

130

131

06_Simon_OK.indd 130-131

2015.09.09. 10:05

3. Buda temetői Miller János Ferdinánd 1761-es kötetének térképmellékletére vetítve (BFL XV.16.d.241/cop14)
a térképen jelölt és a leírásban is említett temetők: 1. Tabán, katolikus temető, valamint plébánia, iskola,
katolikus bíróság (SS) 2. Tabán, görögkeleti temető (Nr. 334.) 3. Víziváros, ún. Strasserhoff (Nr. 213. – ma II.
Medve utca 5-7.) 4. Víziváros, az 1739-ben bezárt pestistemető a Segítő Szűz Mária-kápolnával (EE)
a térképen jelölt, de nem említett temetők: 5. katonai temető 6. városmajori temető és kápolna 7. újlaki temető
a térképen nem jelölt és nem említett temetők: 8. Tabán, egykori tabáni pestistemető (Nr. 525 ½ - 526 között)
9. Vár, Nagyboldogasszony-templom mögötti temető 10. Víziváros, kapucinus kolostor temetője 11. Víziváros,
Szent Anna templomtól délre elterülő temető 12. Víziváros, ferences templom északi szomszédságában álló
temető és annak délkeleti végében álló ossiarium 13. Országút, zsidó temető
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még temetkeztek. Ennek emlékét őrzi az 1702-es Zaigerben szereplő Freythofgassen
elnevezés is. 1714-ben még a régi és új temető is megvolt.67 Utóbbi egy 1728-as
végrendeletben Kirch Hoff Maria Hilff auff der Neÿstüfft néven szerepel.68 Az újlakiak
mellett országútiak is temetkeztek ide.69 Vanossi az új templom melletti temetőt 1733ban nagy, egészen a hegyig elterülő temetőnek nevezte („In der ersten Gassen rechter
Hand ist die Pfarr-Kirchen zu Maria-Hülf mit ihrem grossen gegen dem Gebürg
ablauffenden Freythof”).70 A városrészben 1745-ben épült fel az új templom, innentől
kezdve 1780-ig e körül temetkeztek a lakosok, illetve az épület alatt végighúzódó
kriptában.71 Ezután új temetőt létesítettek (2292 nöl telken), amit árokkal kerítettek
67. Az 1714-es összeírásban a(z új) temető 70-es számmal, a régi 95-össel szerepel (a plébánia a 83. sz.,
míg a templom a 99. sz. telken feküdt). BFL IV.1009.j 3. kötet, BFL IV.1002.a VI. kötet 398-399. p. (1706.
december 20.), lásd Géra 2009, 1089. Jk. BFL IV.1009.b 7. kötet, Fehér 1933, 62-63., Jankovich 1963, 160.
68. Veit Sidell (Sitl) végrendelete (1728. február 26.). BFL IV.1002.y I.2352.
69. Veit Langeckher végrendelete (1715. július 4.), BFL IV.1002.y I.1330.
70. Neu Aus seinem Stein-Hauffen wiederum aufwachsendes Ofen… 1733. 38.
71. Ezt a temetőt látni a Miller Epitoméjához készült térképen is: a sírkert a plébániatemplomtól nyugatra
terült el, a hegy felé.
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4. A Víziváros központi részének felmérése (BFL IV.1002.a 1761 Nr. 797.)

körbe, de az új helyet, fekvése miatt, nem tartották túl szerencsés választásnak.72 1795re már gondoskodtak a temetőkeresztről is. Fehér Jolán szerint az 1780-ban létesített
temető a kiscelli domboldalon helyezkedett el, azonban az újlaki plébánia 1846-os
egyházlátogatási jegyzőkönyve három temetőt különböztetett meg egymástól: eszerint
az 1780. június 2-án megnyitott, legrégebbi a József- és a Mátyás-hegy között terült el,
a Rupp-féle kereszttel szemben. (Az újlakiak szegénységére jellemző, hogy ebben 1795ben – a temetőkeresztet leszámítva – csak három kőkereszt volt, a többi elhunyt helyét
fakereszt jelezte.)
Az 1780-tól működő mellett külön említenek egy másik temetőt a vámháznál, Újlak
és Óbuda határában (a Zöld Fa- és Királydomb utca – mai Bécsi út és Nagyszombat utca
– találkozásánál, azaz a mai Doberdó út mentén elterülő egykori Kiscelli temetőt).73
Ez 1837-ben telt meg (bár ennek ellenére később is használták), s ennek köszönhetően
nyitottak egy új sírkertet 1837-ben, a plébániatemplom és a Segítő Szűz Máriakápolna közötti területen, ahova a katolikusok mellett más felekezet tagjait is temették.
Mindegyikben volt feszület, körbekerítve azonban – az előírásokkal ellentétben – csak
a legújabb temető volt.74

Országúton az első, 1707-ben épült templom északi falánál állt a temető, amiben
Tolentinói Szent Miklósnak szentelt kápolna is volt.75 A kápolnát lebontották, az
1770-es években készült felmérésekben már nem szerepelt. Buda temetőinek 1785-ös
összeírásában az Országútnál említenek két, akkor már elhagyott temetőt. A nagyobb
(20x15 öl), régebbi sírkertet 1722-ben létesítették az országútiak, ennek ellenére nem
fordítottak gondot annak elkerítésére, 1777-ben mindössze árokkal volt elválasztva
környezetétől. A másik az ágostonos szerzetesek templománál volt (15x7 öl), attól
szekérút választotta el, fallal volt elkerítve. Utóbbit 1734-ben alakították ki, de tíz
év múlva már meg kellett szüntetniük a Helytartótanács temetkezéssel kapcsolatos
reformjai miatt.76 A Vár és környezete 1749. évi felmérésében az országúti téglaégető
mellett (tuilleries des invalides), attól északnyugatra szerepel egy ún. „horvát temető”
(Cimetieres des Croates).77 A fekvése alapján inkább az izraeliták temetőjét lehetne
itt elhelyezni. Az elnevezés azért is figyelemre méltó, mert a Horvátváros, Horvát utca
még a városfalon belül terült el, ez pedig már azon túl van.
Buda főorvosai (Persa István és Joseph Wilhelm Dallmüller városi főorvosok,
valamint Gabriel Veza, a budai parancsnokság főorvosa, majd országos főorvos) 1775ben készítettek szakvéleményt a vízivárosi temetőről, s ezzel kapcsolatban részletesen
ismertették a korabeli temetési szokásokat is. Beszámolójuk szerint a városban ekkor
már bevett szokás volt, hogy a hullákat vagy a városfalon kívül temették el, vagy az
élőktől jól elkülönítve, mégpedig jó mélyre (6 láb).
Még arra is ügyeltek, hogy frissen eltemetett hulla mellé ne temessenek egyhamar,
nehogy a bomló hulla „felszínre kerüljön”. Az 1740-ben bezárt pestistemetőt nem
tartották járványügyi szempontból veszélyesnek, hiszen már évtizedek óta nem
temettek el benne senkit. Egészségügyi okokból ritkán temettek templomban, mert a
tanács óvakodott attól, nehogy az épületet átjárja a hullaszag. A templomokban ritkán
nyitották meg ezért a kriptákat, céljuk az volt, hogy a kripta levegője ne jusson ki a
templomtérbe, a kinti levegő pedig ne jusson be.78
Kripták
A városi polgárság krémje, valamint néhány szerzetesrend tagjai engedhették meg
maguknak a templomon belüli temetkezést. Ezen belül legelőkelőbb nyughelynek
a Nagyboldogasszony-templom számított, ahol a század első felében részben a
templom talajába, részben pedig önálló kriptákba temetkezett a lakosság. A templom
három kápolnája, a Szent István-, a loyolai Szent Ignác és a Szent Angyalok (1736-

72. 1780-ban és 1785- ben mindössze 46x19 öl méretűnek írják az újlakiak templom utáni temetőjét, amit
kétoldalról fal, a többiről pedig a lakóházakhoz kapcsolódó szőlők, azok kerítése, valamint árok vett körül.
A temető méretét a korabeli jelentés szerint nemigen leheett tovább növelni, „köszönhetően” a sziklás
talajnak. Ezen temető alapításának idejét nem tudták megmondani, ám mindkét összeírás idején hozzátették, hogy „legalább 38 éve megvan”. Az új temetőt 1780-ban 2512 nöl-nek, öt évvel később 2292 nöl-nek
írták. Felmérés a budai temetőkről (1785. augusztus 26. és 1780. február 14.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr.
463. és 481.
73. Lásd Pest-Buda-Óbuda 1833-as térképén: BFL XV.16.d.241/5a.
74. PL Can. vis. Lib. 168a. (Újlak, Sarlós Boldogasszony plébániatemplom, 1783) 34-35. p., Lib. 168b.

(Újlak, Sarlós Boldogasszony plébániatemplom, 1795) 34. p., Lib. 589. (Újlak, Sarlós Boldogasszony plébániatemplom, 1846) 82. és 95. p., BFL IV.1002.oo 6. kötet (Újlak, Sarlós Boldogasszony plébániatemplom,
1846), Buda város felmérése temetőiről (1775. június 26.). BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463. Fehér 1933, 63.
75. Nyárádi 2013, 229.
76. A két – egyidőben keletkezett – ív közül az egyiken 1734-, a másikon 1774 szerepel, míg az 1777-esen
1734, az 1774 tehát valószínűleg csak elírás. 1777-ben még bővíthetőnek mondták, és használták. Felmérés
a budai temetőkről (1785. augusztus 26. és 1777. november 29.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463. és 481.
77. BFL XV.16.a.201/cop2
78. Buda város főorvosai a Helytartótanácsnak (Buda, 1775. május 14.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463.
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tól Xavéri Szent Ferenc) kápolnái alatt létesítettek kriptákat.79 Utóbbi a város
vagyonosabb polgárcsaládjainak, míg a második az egyháziak nyughelye volt.80 A
kripták használatának általános szabályozása, 1780 után a fentebbi kriptákat bezárták,
helyette az özvegy gróf Zichy Miklósné Berényi Erzsébet ezer forintos adományából
létesítettek új, száz holttest (külön rekeszekben történő) befogadására alkalmas,
ám szükség szerint bővíthető kriptát, amit 1781. június 28-án nyitottak meg, az új
szabályoknak megfelelően külső bejárattal a templom északi szentélyénél. (A korábbi
kriptáknál statikai szempontból nem lehetett megfelelő külső bejáratot kialakítani.)
Az új létesítmény már nem annyira a város polgársága, mint inkább a Várban egyre
nagyobb teret nyerő nemesi családok – így az alapító – végső nyughelyéül szolgált. Az
új kriptában, ahova a jezsuiták kertjéből lehetett belépni, feljegyezték az ide temetett
személyek teljes nevét, foglalkozását, életkorát, valamint temetésének idejét.81 Kriptát
létesítettek a Várban a ferencesek a Mária Magdolna-, valamint a karmeliták a Szent
József-templomban. Utóbbiaknál két kripta volt, egy a szentély, és egy a sekrestye alatt,
külső bejárat nélkül.82 A budai kripták 1775-ös és 1777-es felmérése szerint a Mária
Magdolna-templomnál a ferencesek négy különálló kriptát alakítottak ki a 18. század
második felében, amelyből három a rend tagjainak készült, míg a negyedikben, az
1752-ben, a szentély északi oldalán kialakított Lorettói kápolnánál az alapító Horányi
Gábor és családtagjai temetkeztek. A temetkezés szabályozásának köszönhetően 1775ben ebből már kettőt – köztük a Horányi családét – nem használtak. A ferencesek
számára a templomtér (10x5 öl), valamint a Szent Anna-oltár (5x2,5 öl) alatti kriptát
használták.83 A karmeliták kriptájába csak a rend tagjai temetkeztek, a klarisszáknál
vegyesen az apácák, valamint világiak. Utóbbiaknak volt a kolostorukban, valamint
a templomukban is kripta, de a másodikat 1775-ben már rég nem használták, részben
azért, mert külső bejáratot nem tudtak hozzá építeni. A kolostor kriptáját meghagyták,
mert arra szükségük volt az apácáknak.84 Később, a nagyszombati egyetem Budára
költözésekor pár évig az egyetemi templom kerületében is kialakítottak egy kisebb
kriptát (10x5 öl) az 1769-ben felépített Szent Zsigmond-templomban, aminek kegyura
az uralkodó volt (azaz a későbbi nádori kriptát, ahova ekkor még a palota személyzete
és azok családtagjai közül temetkeztek néhányan).85
79. Fehér 1933, 54., Némethy 1876, 151.
80. Fehér 1933, 54., Némethy 1876, 151.
81. 1777-ben már – a Helytartótanács egészségügyi rendeletére hivatkozva – nem is nyitották ki az ismételt
felmérés kedvéért a korábbi kriptákat. Felmérés Buda város kriptáiról (1775. december 11. és 1777. november 29.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463. és Nr. 481., PL Can. vis. Lib. 163a. (Vár, 1783) 1. p., Fehér 1933,
55., Némethy 1876, 195-196.
82. Buda város felmérése kriptáiról (1775. december 11.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463., Fehér 1933, 57.
83. A kripták a hajó keleti fele, valamint részben a szentély, illetve az említett Lorettói kápolna alatt húzódtak. A hajó alatti kripta dongaboltozatos helység volt, ahol rekeszekbe helyezték el a halottakat, így a Zichycsalád szobrászát, Bebo Károlyt. Felmérés Buda város kriptáiról (1775. december 11. és 1777. november 29.)
BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463. és 481., Szebeni – Végh 2002, 433-434., 445. és Szende 2013, 412.
84. Az 1777 utáni felmérés szerint a karmeliták külső bejáratot alakítottak ki kriptájuknak. Egy 1777-es
táblázatban a kripta méretét 8 öl szélességben és 8 öl hosszúságban határozták meg. Felmérés Buda város
kriptáiról (1775. december 11.) és a levélhez becsatolt táblázat (s. d., 1777 után), valamint ismételt felmérés
a kriptákról (1777. november 29.). BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463. és 481.
85. 1775. december 11-i levélhez becsatolt táblázat (s. d., 1777 után) és táblázat (1777. november 29.). BFL
IV.1002.e a. 1785. Nr. 463. és 481.
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5. A vízivárosi temetőkápolna alaprajza (BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 441.)
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A jezsuiták a Nagyboldogasszony-templomhoz hasonlóan a vízivárosi Szent Annaplébániatemplomban is létesítettek kriptát, mégpedig nem sokkal a templom felépülte
után, 1746-ban.86 A budai kripták 1775-ös felmérésekor 15x9 öl volt, alapzat nélkül, kis
cellácskákkal. Az eltemetett személyek kilétére nem utaltak semmilyen jellel (kővel vagy
felirattal). A kriptába a templom belsejéből lehetett bejutni. 1775-ben már nem használták.87
A vízivárosi kapucinusok Szent Erzsébet-templomában három kriptát alakítottak
ki, egyet a rend tagjainak (3,5x2 öl), egy nagyobbat pedig a világiaknak (5x4 öl). A
harmadik kriptát 1775-ben már nem használták, a kapucinusok ekkor a rend kertjében
lévő új kriptába temetkeztek. A kriptáknál nem jelezték semmivel (kő, stb.) az elhunytak
kilétét. Kettőnek kívülről volt a bejárata. A világiak kriptája kis rekeszekből, cellákból
állt, a barátokat viszont elkülönítés és megkülönböztetés nélkül földelték el. A felmérés
idején a háromból kettőt már nem használtak, ebből az egyik, szerzetesi kriptát az 17371739-es pestis idején zárták le, mert a járvány alatt felmerült a gyanú, hogy két pestisben
megbetegedett testvért is oda temettek el.88 A rendeknek, így a kapucinusoknak sem
tetszett a Helytartótanács rendelete a kripták működésének szigorú szabályozásától.
1781-ben ezért kérték – eredménytelenül – a korábbi állapotok változatlan formában
történő megtartását. A kapucinusok az érintett kriptáknál arra hivatkoztak, hogy
azokat úgyis a rend használja, így nem tartották egészségügyileg veszélyesnek azt. A
külső bejárat véleményük szerint az épületet romba dőléssel fenyegette volna. A levél
mellé csatolt október 26-i vizsgálat szerint az egyik kriptát valóban csak a barátok
eltemetésére használták, míg az oratóriumban lévő boltozott kriptában a testeket nem
falazták be, hanem csak felhalmozták a földön, amire a rend tagjai azt válaszolták,
hogy náluk ez a szokás. A szakvélemény szerint a templom alatti, külső bejárattal
ellátott kripta viszont megfelelt az előírásoknak.89
A vízivárosi obszerváns ferencesek is nyitottak kriptát a templomukban. A
nagyobbikba kívülről lehetett bemenni, a templom hajója alatt futott végig (kb. 19x9
öl), míg a kisebbik annak előtere alatt húzódott (kb. 4 ölx1öl 3 láb) és cellákból állt, de
1775-ben már megtelt és be volt falazva. Ugyanekkor már a nagyobbik bezárásán is
gondolkoztak, lévén az is tömve volt, s ritkán temetkeztek oda. Mindkettőt a rend pénzén
emelték a rend, valamint világi hívek számára, s temetkezni is a saját szabályzatuk alapján
lehetett benne. Mindössze kettő itt nyugvó világi hívőre emlékeztetett márványtábla.90
Az országúti ferences (Szent István) templomnak szintén volt kriptája, amit egyházi és
világi személyek egyaránt használtak. A nagyobbik kripta a templom alatt helyezkedett
el és 18x13 lépésnyi volt, míg a kisebb a temetőkápolnában és 7x6 lépés. A kriptákat
még az ágostonos atyák alakították ki. A temetkezés a kapucinusokhoz hasonlóan a
rend szabályzata és díjszabása szerint történt. A templomiba kívülről lehetett bejutni,
86. Schoen 1930, 41., Fehér 1933, 58.
87. Felmérés Buda város kriptáiról (1775. december 11.) BFL IV.1002.e a. 1785 Nr. 463. Az 1777 utáni,
ugyanide csatolt táblázatban 13 öl 3 láb x 8 ölre pontosították a méretét.
88. 1777-ben a kapucinusoknál a templomtér alatti méretét 5 öl 2 láb x 6 öl 2 lábra, míg a sekrestye alattit
3 öl 2 láb x 2 öl 3 lábra pontosították. Felmérés Buda város kriptáiról (1775. december 11.) BFL IV.1002.e
a. 1785. Nr. 463. és 481.
89. Chrysologus custos a Helytartótanácsnak (1781. szeptember 24.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 506.
90. Az 1777 utáni táblázatban már csak a nagyobbik kripta szerepel (19x7,5 öl), ami ekkor még használatban volt. Felmérés Buda város kriptáiról (1775. december 11.) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463.
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benne egy emlékkő volt, Mathias Leinvatteré, míg temetőkápolnában lévőbe belülről
(1777 után már kialakították a külső bejáratot is). Utóbbiban befalazott cellákból állt a
kripta. Mindkettő használatban volt 1777 után is.91
Az újlaki Sarlós Boldogasszony plébániatemplom kriptája 1775-ben 28 rekeszt,
cellácskát foglalt magába, az 1777 után keletkezett táblázatban közepes méretűnek
mondták (6x4 öl). A kripta nem volt lealapozva, viszont bejárata a templom külső
oldalán helyezkedett el, miután az eredeti, belső bejáratot elfalazták, hogy a hullaszag
és az esetleges „káros kigőzölgések” ne áradhassanak szét a templom terében. Az
elhunytak nevét itt a falba vésték, amíg tudták (donec lamella aut lapides fiant). A
tabáni Szent Katalin-templom kriptája viszonylag nagyobb méretű (20,5x4,5 öl) volt,
s a templomtértől vaskapu választotta el, de 1777 után már kívülről is meg lehetett
közelíteni.92
Amint azt láthattuk, Buda visszafoglalása után a 18. század folyamán a városba
betelepülő új lakosság igyekezett elhunyt szeretteiknek is méltó végső nyughelyet
biztosítani. Ennek színhelyei a város lélekszámának növekedésével fokozatosan
szorultak ki a mindennapi élet szakrális színtereiből, azaz a templomokból és az azok
melletti piciny sírkertekből a város perifériáján, majd a városfalakon túl létesített
temetőkre. A század végén megnyitott új tabáni és vízivárosi temetők már a modern,
nagyvárosi igényeknek megfelelő temetők közvetlen elődei lettek.

Levéltári források
BFL IV.1002.a=Budapest Főváros Levéltára. Buda Város Tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek.
BFL IV.1002.j=Budapest Főváros Levéltára. Buda Város Tanácsának iratai. Tanácsi levelezés.
BFL IV.1002.e=Budapest Főváros Levéltára. Buda Város Tanácsának iratai. Helytartótanácsi rendeletek.
BFL IV.1002.r=Budapest Főváros Levéltára. Buda Város Tanácsának iratai. Különféle népesség- és
ingatlan-összeírások.
BFL IV.1002.y=Budapest Főváros Levéltára. Buda Város Tanácsának iratai. Végrendeletek.
BFL IV.1002.00=Budapest Főváros Levéltára. Buda Város Tanácsának iratai. Egyházlátogatási
jegyzőkönyvek
BFL IV.1007.c=Budapest Főváros Levéltára. Buda Város Alkamarásának iratai. Templomszámadások.
91. 1777 után a templom alatti méretét 7x5 ölben, a temetőkápolna alattiét 3x2 ölben határozták meg.
1775. december 11-i levélhez becsatolt táblázat (s. d., 1777 után) BFL IV.1002.e a. 1785. Nr. 463., PL Can.
vis. Lib 354. (Országút, Szent István plébániatemplom, 1822) 22. p.
92. A Szent Katalin-templom kriptáját 1777-ben 20,5 öl hosszúnak és 4 öl 5 láb szélesnek, az 1777 utáni
felmérésben 20 öl hosszúnak és öl 5 láb szélesnek írták. Felmérés Buda város kriptáiról (1775. december
11.) és ugyanide becsatolt 1777 utáni táblázat, illetve 1777-es felmérés (1777. november 29.). BFL IV.1002.e
a. 1785. Nr. 463. és 481.
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BFL IV.1009.b=Budapest Főváros Levéltára. Buda Város Telekhivatalának iratai. A Kamarai
Adminisztrációtól átvett telekkönyvek.
BFL IV.1009.c=Budapest Főváros Levéltára. Buda Város Telekhivatalának iratai. Teleklevelek
jegyzőkönyvei.
BFL IV.1009.f=Budapest Főváros Levéltára. Buda Város Telekhivatalának iratai. Telekkönyvek.
BFL IV.1009.j=Budapest Főváros Levéltára. Buda Város Telekhivatalának iratai. Telekhivatali vegyes
könyvek.
BFL XV.16.a/201=Budapest Főváros Levéltára. Gyűjtemények. Térképtár. Buda szabad királyi főváros
térképei. Buda áttekintő térképei.
BFL XV.16.a/203=Budapest Főváros Levéltára. Gyűjtemények. Térképtár. Buda szabad királyi főváros
térképei. Vár térképei.
BFL XV.16.a/204=Budapest Főváros Levéltára. Gyűjtemények. Térképtár. Buda szabad királyi főváros
térképei. Krisztinaváros térképei.
BFL XV.16.a/205=Budapest Főváros Levéltára. Gyűjtemények. Térképtár. Buda szabad királyi főváros
térképei. Víziváros térképei.
BFL XV.16.d/241=Budapest Főváros Levéltára. Gyűjtemények. Térképtár. Pest-Buda-Óbuda áttekintő
térképei.
PL Can. vis.=Esztergom,
jegyzőkönyvek.

Prímási

Levéltár.

Egyházkormányzósági

iratok.

Egyházlátogatási

Nyomtatott források
Neu Aus seinem Stein-Hauffen wiederum aufwachsendes Ofen…
[Vanossi, Franz]: Neu Aus seinem Stein-Hauffen wiederum aufwachsendes Ofen, Oder kurtze
Beschreibung, Wie diese Königliche Hungarische freye Haupt-Stadt zu jetzigen Zeiten bestehe, Mit
einem Kurtzen Anhang, Von Ofnerischen Gesund-Bäderen. Ofen, 1733.
Linzbauer II.=Linzbauer, Franciscus-Xaverio: Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Tomus II. Budae
1852
Linzbauer III./I.=Linzbauer, Franciscus-Xaverio: Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Tomus III.
Sectio I. Budae 1853
Miller 1760=Miller, Joannes Eleemos Ferdinandus: Epitome vicissitudinum et rerum memorabilium de
libera regia ac metropolitana urbe Budensi, ab ejus nativitate, anno quippé MCCXLII ad praesentem
usque annum MDCCLX. Budae, [1760].
MOE IV.=Magyary-Kossa Gyula: Magyar Orvosi Emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem
köréből. IV. kötet (Az adattár II. fele, 1700-tól 1800-ig és pótlás). Budapest, 1940.
Rupp 1868=Rupp Jakab: Buda-Pest és környékének helyrajzi története. Pest, 1868.
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Katalin Simon
“Sincerus erga antenatos nostros amor”
Burial and cemeteries in Buda in the 18th century
Abstract
After the recapture of Buda from the Turks, the dead of the newly Christian town had also to be buried.
At the beginning, they were interred traditionally on the precincts of the churches (in the small garden
next to them): in the earth surrounding the church or in the crypt (if there was one for entombment).
In gardens next to monastic churches civilians were also buried, e.g. in that of the Capuchins and the
Bosnian Franciscans of Víziváros. The largest cemetery of the town was along the townwall in Víziváros
opened at the end of the 17th century where people were buried from whole Buda, the most prestigious
people being laid round the so-called red cross of the cemetery. Butcher Johann Kornfaill even built a
chapel in the graveyard which also served as the burial place of his family. The Víziváros cemetery was
used for the inhumation of the victims of the plague during the epidemic in 1739-40, so after the plague it
had to be closed down (in 1775 it was re-opened for a year, but in the early 19th century it was liquidated
and used as a depository of timber).
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There was another, far smaller, burial ground for plague victims on the southern slope of Gellért Hill
designated for use in the Black Death epidemic of 1709-10 (with a lazaretto next to it). The casualties of
the siege of Buda and later the dead guards of the castle were buried in the military cemetery in the area
of the later South Railway Station until the end of the 18th century when the graves were transferred to
the cemetery in Városmajor where Eva Theresia von Frümwagnerin founded a chapel in 1756. In addition
to the Roman Catholic burial grounds, those of the Orthodox people of Tabán (right next to their church
and later to the west, in the area of the town), the Ottoman cemeteries which were abolished in the early
18th century (Péter Pál Franzin built the Chimneysweeps’ Chapel in place of an Ottoman graveyard) and
the Jewish cemetery next to the brick-yard along the main road need to be mentioned. With the increase
in municipal regulations concerning inhumation and cemeteries, and the shrinking of space in graveyards
within populated areas, large gardens of remembrance available for diverse denominations appeared in
the outskirts (e.g. the “old Németvölgy cemetery”), which are the direct forerunners of today’s burial
places.
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