
DEBRECZEN A TÖRÖK URALOM VÉGÉN. 
A VÁROS HÁZTARTÁSA. 

. lf 62—1692. 

I. 
Irta : Z O L T A I LAJOS. 

Késmárki gróf Thököly Imre életrajzának írója, midőn felemlíti 
az emlékezetes debreczeni romlást, melyet Strassoldó 1675 karácsony 
havában zúdított Debreczen városára és a benne magokat megvont 
bujdosó magyarságra, mondom Thököly életírója, nem csupán az okozott 
anyagi veszteségek nagyságát látja ebben a siralmas esetben, dé kiemeli 
ennek az akkori -közállapotok megítélésére alkalmas jelentőségét is. 
„Alig volt helység — úgymond — a magyar földön, mely az ország 
közjogi szakadozottságát oly híven tükrözte volna vissza, mint Deb-
reczen." l ) 

Az ország háromfelé volt szakadva. Debreczen pedig e birodal-
maknak épen hármas határán, különösen a félhold uralmának vége felé 
mind a három úrnak engedelmeskedni, adózni volt kénytelen. Maga a 
város ősi határával és néhány új szerzeményű pusztájával együtt Bihar 
vármegyéhez és ennélfogva az erdélyi nemzeti fejedelmek fenhatósága 
alá tartozott; de egyúttal mindjárt Szolnok megvételekor (1552.) a 
török is behódoltatta.2) 

Minthogy, pedig némely adományos és zálogos birtokai Szabolcs 

*) Angyal Dávid : Késmárki gróf Thököly I. Magyar Tört. Életrajzok. 1887. 
IV. k. 131. 1. 

2) Már egy előbbeni munkámban (Vidékiek beköltözése Debreczenbe 1564—1640 
között) kétségbe vontam Szűcs Istvánnak (Debr. város történelme) Bartha Boldisár 
krónikája után átvett amaz adatának hitelességét,, mintha t. i. Debreczent először az 
1543-diki hadjáratkor hódoltatta volna be a török. Én már akkor is azt vitattam, 
hogy a behódolás valósággal csak 1552-ben Temesvár és Szolnok elestekor, .Eger 
vívásakor történhetett meg. Bartha В. a behódolás után 100—140 év múlva 
élt és írta meg a maga krónikáját, a régibb eseményekről részben szájhagyomány 
alapján. Tehát egyben-másban a történeti igazsás ellenére könnyen tévedhetett. 
A behódolás idejére nézve pedig talán czélzatos szándékossággal tévedett. Föltevé-
semet megerősíti Thúry József: „Török hódítás kezdete Magyarországon" czímű érte-
kezése (Századok: 1893. évf. 559—584. 11), amelyben Szulejmán szultán Fethnaméi" 

Gazdaságtörténelmi Szemle 1903. 19 
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vármegyében feküdtek : a magyar korona viselői, valamint dicsősége 
tetőpontján a kurucz király, Thököly hasonlóképen jogot formáltak 
ahoz, hogy a kamarai jövedelmek gyarapításához Debreczen is hozzá-
járuljon. Sőt ha igaz Kindsberg jelentése arról, hogy a város egyik 
utczája Szabolcs vármegyében épült,1) meg Szabolcs vármegyének 
1742-ben a hadi adó felvetése alkalmával felmerült követelése, hogy 
t. i. az ispotály Boldogfalván, Boldogfalva pedig szabolcsvármegyei 
területen esik :2 ) akkor egygyel több okuk volt Felső-Magyarország 
urainak, hogy a várost ők is megadóztassák. 

Ez a sajátságos, a polgárság akaratán absolut fölénynyel, vis 
majór hatalmával uralkodó helyzet szabla még Debreczen város ház-
tartásának elsőrendű szükségleteit, bizony nem a saját életének, boldo-

gulásának, hanem mások, tőle többé-kevésbé idegenek hatalmi érds-
keinek szükségleteit. 

A jövedelem legnagyobb részét, amivel a verejtékesen felszántott 
barázdáknak esőtől kövérített, meleg napfénytől megérlelt termése, 
amivel a füves legelők gulyái, amivel emberi kéz szorgalma és ügyes-
sége, emberi elme ébersége és gondossága jutalmazták a nép mun-
káját: mindazt évről-évre, nemzedékről-nemzedékre olyanok aratták le, 
akik e javak előállításában sem részt nem vettek, 'sem az általok fel-
emésztett értékekért megfelelő kárpótlást rendszerint nem adtak. 

Az ozmán uralom adórendszerének telhetetlensége és örökös éhes-
sége, a politikai zavarok, a hadi villongások nyomában járó terhes 
robotolások, fuvarozások, élelmezések, fosztogatások, sarczoltatások 
szakadatlan sora földet, állatot és embert egyformán kizsarolt, föl-
emésztett s a nyomorult népnek erejét kimerítette, vagyonosodásának, 
művelődésének szárnyát szegte. 

Ez a nyomasztó állapot arra a kétes értékű hivatásra kárhoztatta 
Debreczent, hogy a hatalomért egymással versengő fejedelmek fegy-
veres erejének zsoldpénztára és éléskamarája legyen. E kényszerű fel-

.adat előtt az életnek minden más szükséglete, mely pedig jól rendezett 
társadalmaknak munkára, szorgalomra és takarékosságra ösztökélő sár-
ból és Dselalzade, a legnagyobb és hivatalos török történetíró munkájából bebizo-

. nyitja, hogy S'ulejman az 1541. évi hadjárat után 8 évig nem tett foglalást a Tiszán-

túl, mindaddig, míg Fráter György Ferdinánd kezére nem játszotta Erdélyt és több 

bánsági várat. A Szulejmán ellen elkövetett államcsíny adott okot az 1551. és 1552. 

évi háborúkra és Temesvár, meg egyéb tiszántúli várak elfoglalására. 
E jelentésre Angyal D. hivatkozik. Idézett munka IV. k. 131. 1. 

2) Protocolum Relationum .1742—1755. 1—2.1. Városi levéltár. A városi tanács 
Szabolcs vármegye állítása ellen tiltakozott, miután az ispotály a város földén 
fekszik. . 
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kantyuja, — háttérbe, szorul. A helyi közigazgatás is nem önczél;' nem 
is kizárólag a' polgárság és az állam boldogulásának tényezője;. A török 
hatalom (még jó hogy meghagyta a polgárok kezében) - .úgy tekintette 
és ehez képest is bánt véle, mint uralmi rendszerének segéd eszközét. 
.Ily körülmények között .a jövedelmek feleslegének félrerakása, a jövőről 
.való gondoskodás, a szellemi - élet többirányú tevékenysége majdnem 
teljesen lehetetlen. Csak bámulatramélfó erőmegfeszítéssel érhető el 
némi. lassú eredmény e téren. • 

. A városi, elöljáróságnak első sorban és mindenek ¡felett a külön-
böző adók megszerzése és befizetése, az ezen felül kivetett rendes és 
rendkívüli szolgáltatásoknak, pénzben, terményekbén, közmunkaerőben 
való teljesítése volt a kötelessége. 

Debreczen történelmének eme legkeservesebb korából, a török 
uralom alkonyatából kísérlem , meg földeríteni a város háztartását. 
Tanulmányom, melyet tulnyomólag még eddig föl nem használt, úgy a 
város történetírója, mint más historikus által kevés figyelemre méltatott, 
talán nem is ösmert eredeti források alapján dolgoztam ki: két részre 
oszlik. 

Az első ama kor nemzedékére nehezedett sokféle terhek és szol-
gáltatások ismertetését tartalmazza, különös tekintettel a török uralom-
hoz való kapcsolatra. A második részben a város erőforrásaival, köz-
jövedelmeivel és ezek kezelési módjával foglalkozom. 

I. Szükségletek. 

A) Török részre. 

A z 1662. é v i b e h ó d o l ta t ás. 

Debreczen török részre fizetendő rendes adajának mennyiségét 
az a nevezetes fermán szabta meg, amelyet IV. Mehemed szultán 
képe, győzelmes Ali szerdár basa. ki a császár pecsétjét a nyakában 
magánál hordozá, 1662. május 4-én bocsátott ki a Piri basa által csi-
nált új defter alapján, midőn Temesvárott Dobozy István főbiróságában 
másodszor is behódolásra kényszerítette az eltol vonakodó debrecze-
nieket, Ugyanez okirat állapítja meg Debreczennek, mint császári khász 
városnak (kincstári birtoknak) a török katonai és polgári kormányzók-
hoz, — a basákhoz való új viszonyát.1) 

A török közigazgatás Várad eleste előtt a szolnoki nahiéhez (tör-
!) Apafi által Paskónak a vasvári békének Erdélyt illető pontjai ügyében adott 

pótutasítás is az elfoglalt tartományok állapoljára nézve a legnagyobb fundamen-

tumnak nevezi ugyanezen Ali basa hitlevelét, amelyet Várad vitéz védőinek adott. 
19 * 
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véiiykezési kerület) számította Debreczent s részint a budai, részint az 
egri beglerbégek és a szolnoki bég adófizetőjévé rendelte. A város fő-
hatósága a budai vezérbasa volt. Tartozott pedig fizetni évente a szol-
noki bégnek hétszáz, a budai vezérnek tihájával (segédjével) együtt 
kilenczszáz tallért, egy kocsit, három lovat, egy pászta posztót; az 
egri várőrség számára kétezer tallért ; a szolnoki hidat és várat is, 
egyéb kivánt szolgálatok mellett ők csinálgatták, javítgatták. Az erdélyi 
fejedelmet illető országos adó pedig 1500 tallér volt. Vagyis 1662. előtt 
a készpénzben török és magyar részre teljesítendő adózás évente 5800 
tallérra" rúgott. 

Ali basa ez eddig négyfelé járó summa adókat két helyre ren-
delte fizettetni: a váradi és egri kincstartó kezéhez. De egyúttal 
tetemesen felebb is emelte a város adaját. Sőt < lsőbbed az elöljárók 
által a városban hit alatt összeírott 1800 ház után1) 20,000 lallérnyi 
óriási összeget akart felvetni. Csak az elöljárók sokszori keserves 
rimánkodása után szállította le azt tízezer tallérra. 

S z e r z ő d ö t t v a g y s u m m a a d ó . 

E szerződött adóból — így nevezték a debreczeniek — nyolezezer 
illette Váradot, kétezer Eger végvárát. A váradi kincstartó kezébe két 
egyenlő részletben Szent-György és Szent-Demeter napján kellett szál-
lítani. Egrébe pedig egyszerre, Szent-György napján. Meghagyta továbbá 
a debreczeniek tartozásai között a szolnoki tiszai hídból, ami rájok 
esik benne, mindannak vasszeggel és faragó emberrel csinálását ; csak 
ha egészen elbomlik a híd, építi újonan ország segítségével Debreczen 
városa. Nem különben Váraddá, mikor a basa kívánja szarahorákat — 
heti szereseket — kötelesek állítani a vár javításához. 

A fentebb megnevezett szerződött summában benne foglaltattak 
mindama sokféle nagyobb és aprólékos rendes adónemek, amelyekkel 
a leleményes mozlim adórendszer gyötörte volt a szerencsétlen hódolt-
ságot. 

Benne volt 1. a fejadó (kharads, harács), vagyis a császár adaja, 
melyet a családfők kapuszám szerint szoktak fizetni. E czímen Kraszna 

x) Hogy ez az 1800 ház, melybe a papok, tanárok lakásai, söt a malmok is 
benne foglaltattak, tekintélyes szám volt, még iokább kitűnik abból, hogy a behódol, 
tátott Várad vidéki tartományban Piri basa összesen 9454 házat írott össze. (Szilády-
Szilágyi : Török-magyarkori államokmánytár VII. 244—245. 11.) Ugyanekkor Piri basa 
deftere szerint Kraszna, Kö^ép-Szolnok, Kolozs, Dóboka és Belső-Szolnok vármegyék 
4900 há'.at számláltak; de már 1674-Ьзп valósággal csak 1800 ház után adózhattak 
(Történelmi Tár; 1894: 6 8 0 - 6 8 5 . 11.) 
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vármegyében 1680. körül minden gazdától 5 frt 46 pénzt szedett a 
váradi kincstartó.1) Hasonlóképen a kapu vagy porta pénz (iszpendzse), 
mely Salamon F. szerint a szegedi szandzsákban fejenként 50 ospora; 
Krasznamegyében pedig 1680. körül 60—70 poltura és arra szolgált, 
„hogy az ellenünk'váló dolgokat költségeket az portára végben viszik." 
(Tör. magy. Okmtár VIII. 80 1.) Debreczen 1660. előtt a portapénzt is 
külön summában fizette. Ezt 1656-ban 50 tallérról 80-ra," -, 1658-ban 
pedig 100-rá emelte szolnoki Hamza bég. 

2. A forgalmi adók egyenértéke, tudniillik azon összeg, mely a 
szultáni kincstárba Debreczenből is kétségtelenül befolyt volna,-iha itten 
is maga szedi az árú-, átviteli, kiviteli vámokat, vásár- és helypénzt, 
mázsa- és kilaadót, akár bérbeadás útján kezelteti vaia, ami némely 
jövedelmeket illetőleg az első behódoltatás idejében meg is történt.2) 

3. Az iparadók korcsmák, mészárszékek után és a vágási illetékek. 
4. A caducitások egyenértéke, ú. m. : a bejt-ül-mal jövedelem 

vagyis az a százalék, amely a kincstárt az elhaltak vagyonából illette 
azután a tapu, vagy átírási illeték stb.3) 

5. A földesúri szolgáltatások : tizedek, különféle hányadok, min-
denféle mezei és kerti termés és lábas jószágok mennyiségéből.4) 

6. A mátkaadó, melyet némely helyen ágypénznek, másutt nősző-
pénznek neveztek; valamint a birsig és büntetéspénzek, amelyeket a 
török földesúr a maga birtokán esett mezei károkért, büntetésekért, a 
határban történt emberölésekért, gyilkosságokért szokott követelni — 
nem a tettesen, akit nem is üldözött, hanem az illető helység lakos-
ságán. 

D e b r e c z e n i p u s z t á k t i z e d m e n t e s s é g e . 
E fényes szultáni levél összefoglalta Debreczen városával a Piri 

basa által is a város kezében talált puszták közül : Szent-Kereszt (vagy 

!) Sz. Sz. Török-magyarkori Okmt. VIII : 80. 1. 
2) Például 1580 körűt a debreczeni boradót egy Jehszia nevű zsidó bérelte a 

török kincstártól. — 1618 márcz. 17-én kelt török nyugta szerint: „Minthogy Deb-
reczen városa lakosainak a háború kezdete óta vámbul, marhabőrből és lámpapénz-
böl (azaz korcsmaházakból) több jövedelmük van, mint azelőtt volt, 1615 márczius-
tól fogva szerződésszerűig 80,000 akcsét fizetnek, amelyet ezen folyó évről is mind 
egy fillérig beadtak." (Török okiratok a városi levéltárban.) 

3) Dr. Velics A. és Kammerer : Magyarországi török kincstári defterek II. K. 
Bevezetés. 

4) IV. Mehemed 6721 márc. 19—29. közt Drinápolyban kelt fermánja vilá-
gosan. elismeri, hogy a defterben összeíró tt 12 falu és puszta után eső ötödöket 
tizedeket, adókat, csekélyebb tartozásokat, valamint a fejadót képviseli a városra 
felvetett évi tízezer tallérnyi szerződött summa. (Török oklevelek. Vár. levéltár.) 
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a mai Cserén, vagy Elep, és Ondód pusztán feküdt) Ondód, Kösély-
szeg, Elep, Mátakut (ma Máta), Kőudvar (Elep- északi" részét hívták 
így) Czuczahát (ma Czucza), Fegyvernek (Ondód- egy része), Macsi1 

föld, Pacziföld, Fancsika és Haláp nevű, részint királyi adományul 
nyert, részint zálogban tartott puszta-birtokokat. Megengedte tehát 
a szultán, hogy debreczeni „jobbágyai" ezeket bírhassák» mint annak-
előtte s „ezektől a megnevezett pusztahelyektöl 'sem ; harácsot,1 sem 
dézmát buzájokból, sem árpájokból, sem semmi vetésekből· rie adjanak; 
avagy penig valami marhát, ökröt, lovat ott megfognáñak, senki azt 
kezekből ki ne vehesse. Annakfelette ha valami embër közülök halna, 
akár gyermek halni is meg, avagy gyermeke nem maradna is, senki 
sem eming, (kincstári hasznok felügyelője), sem kincstartó hozá ne 
nyúlhasson, mert nekiek engedte, mint annak előtte volt. Ezek felett 
mindenféle akár kerti, akár mezei veteményekből dézmát ne adjanak 
belőlök." . 

Ez a fermán Debreczent á legtöbb alföldi khász városnál aránylag 
kedvezőbb helyzetbe juttatja ; a hübértelkes mozlim urak, az iszpaják 
szertelen Önkényének áldozatul dobott falvak sorsánál pedig sokkal tűr-
hetőbb sorsot biztosít számára, ha az efféle czifra kézjegyes papír vagy 
hártyalapoknak a szultáni hatalom végrehajtó' közegei előtt a gyakor-
lati életben is elég erejök és tekinfélyök van. Csakhogy a padisák szék-
helyei Drinápóly és Istambul rigen messze estek a nagy birodalom 
széleitől s a basák, bégek önkénykedése a távolság arányában növe-
kedett. 

A mi fermánunk is nem a basákat, bégeket, agákat, nem a vitézlő 
rendeket tiltja el szigorú büntetés terhe alatt a ser (seri'at) és kanun 
ellenes (általános mohamedán kánoni törvény és országos világi tör-
vény) jogtalan adók, illetékek, ajándékok szedésétől, hanem csak ezt 
mondja: „Mindeneket megengedett a hatalmas császár, hogy sem 
szarahorát, sem ajándékot más helyre nem tartoznak adni, akár Vezér-
nek, akár basának, akárnazurnak, akár kincstartónak, akár kajmekámnak, 
àkár várbeli uraknak, agáknak, sem ajándékot, sem szarahorát magok-
nak nem vehetnek, sem a basa szekeret, sem szarahorát, mert a hatal-
mas császár elengedte, hogy az hatalmas császár dolgárul a szara-
horákban egyebet is más helyre ne vigyenek, hogy az hatalmas csá-
szár városa, Debreczen el ne pusztuljon. Ezenkívül, mikor valami 
császár-dolga vagyon, országostul kell csinálnotok, ami rátok esik."1) 

Egykorú magyar fordítás a városi levéltárban. 
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• K ü l ö n b ö z ő a d ó k a ζ e l s ő b e h ó d o It a t ä s a t a n ; 

Az első behódoltatás után, a „szakasztott summán" vagyis .a 
szerződött adón kivül, amely 1571-ben 7000, 1592-ben pedig a városra 
nehezedett sok csapás és pusztulás miatt csak 4000 tallér volt; elvétve 
némely más «'idóne'mek is kirovattak a debreczeniekre. így például 1589-ben 
a mindehházfit terhelő egy-egy pénz úgynevezett la</i1ca (viâdiku) vagy pap-
bért a bég és kadia (biró) 23—23 oszporára (1 oszpora, asper ma == 
3/s fillér ; de a régi török korban úgy látszik kétszerte is többet éri), 
körülbelől húszszorosára csapta fel. Azonban Ferhát budai b;isa ezt 
mint á szokással ellenkező zsarolást eltiltotta.2). Ugyanez idötájt (1584) 
a szolnoki kádi á holt ember marhajáért (bejt-ül-mal) felettébb erőltető 
őket, holott á megháltak hagyatékából a kincstárt illető részt, régi 
szokás szerint külön meghatározott mennyiségű adóként fizették. 1623-ban; 

a szolnoki éminek kezébe a szokásos osztoztatási jog váltságául (reszmi 
Jciszmet) nyugta ellenében 100 frtot szállít be a város. 1628-ban pedig, 
ugyané czimen a szolnoki kádik 80 tallért, egy ruhára való 4 rőf zöld^ 
istemét s egy körülbelől 4 okát (1 oka = I.281 kilogramm) nyomó tábla 
szappant kapnak.3) 

A második behódoltatás után ezen adóknak nyomát nem találjuk; 
valamint Debreczenben sem régebben, sem később azok a kisebb, mel-
lékes adók sem fordulnak elő, legalább meglévő emlékeink nem szólnak' 
ezekről, — amelyeket hasonlóképen kincstári jószágok közé sorozott 
Kecskemét, Kőrös rendszeresen tartozott fizetni: a bitpénzt, a hücset; 
(hodset) pénzt, vagyis levélváltságot, à csin'csilát (csingilat) pénzt el-
adások bejegyeztetésénél, továbbá a kalodavá'tságot és a pálczapénzt. 

T ö r v é n y k e z é s . : 

Söt egyetlen följegyzés, egyetlen írott emlékünk nem tanúskodik 
arról, hogy Debreczenben valaha török közigazgatási vagy bírósági 
tisztviselők, nazírek, eminek, amílek és kádik (kincstári felügyelők, bér-; 
letfelügyelök, adószedők és bírák) állandóan székeltek volna, amint ez 
például Kecskeméten, Kőrösön- hosszú ideig szokásban volt.4) Debre-
czenben a közigazgatást és. igazságszolgáltatást, egy pe.rczig is nem 
ragadta magához a mozlim uralom. Hanem, miután állandóan nem is 

1) 1591-bőt való szultáni parancs egykorú fordítása nevezi így. 
2)"Török okirat a v. levéltárban. Ugylátszik a vladika vagy papbérrel azonos 

a váradi szandzsák falvaiban 1683. körül templom- vagy mecsetpénz czímén szedett 
adó, amely községenkint 1 frt 80 pénz volt. (Tört. Tár 1895: 647. 1.) 

3) Török okirat a v. levéltárban. 
4) Hornyik : Kecskemét város tört. 



lakott török a városban, — Salamon Ferenczczel szólva,, az ítélőbírói 
és végrehajtói tisztet a keresztyén lakosokra bízta, hogy »bolond szoká-
suk szerint egymás között szolgáltassanak igazságot.« Néha fordult elö 
olyan eset is, midőn debreczeni polgár és lörök kereskedő között fel-
merült vitás ügyben a debreczeni tanács ítélkezett. De mivel keresz-
tyénnek mozlimmal szemben igazságot szolgáltatni nem igen tanácsos, 
az igazhitű kádinak pedig természete a részrehajlás: a tanács többször 
jónak látta erősen tiltani, hogy a debreczeni ember hitelbe vásároljon 
a töröktől.1) 

Másfelől pedig a város területén vagy bárhol debreczeni polgár 
által mohamedanuson ejtett sérelmet a város egész közönségének ter-
hére nálunk is kíméletlenül, különféle zaklatásokkal, súlyos pénzbírság-
gal torolta meg a török igazságszolgáltatás.2) 

És ha török követett el halálos bűnt debreczeni emberen, nyilván-
való igazságtalanság esetében elégtételt adott ugyan, de mint mindig, 
ilyenkor is busásan díjaztatta magát.3) Noha Debreczen város lakosai 
törvényszéki adó czímén (reszmi káza) évente 100 frtot tartoztak fizetni 
Sz.-György napkor a váradi kádinak.4) 

Lényeges különbség volt jogilag ama viszony között, amelylyel 
Debreczen és a között, amelylyel Kecskemét, Kőrös, Czegléd, Tur, 
Jászberény császári városok kapcsolódtak a török hatalomhoz. 

Ennek oka nem Debreczennek a basák székhelyeitől messze, a 
hódolt terület szélső határán való fekvése ; nem is valami rendkívüli 
kegye a magas portának: hanem az a körülmény, hogy Debreczen 
Szapolyai Jánostól fogva, némi kevés megszakítással, a padisák védnök-
sége alatt élt Erdély kiegészítő része mindig. És minél erősebb kéz kormá-
nyozta e kis országot, a magyar alkotmány és.szabadság védőbástyáját, anná 
szelídebben bánt a török Debreczennel is. Bethlen és I. Rákóczi György 
idejében alig érezte a város a török igáját. De mikor gyenge, vagy 
Istambulban nem tetsző fejedelem ült Erdély trónjára : Debreczen felett 
is mindjárt megnehezedett az idők járása s a sok rendbeli nyomogatta-
tás áradton áradt a szegény debreczeniekre. 

Úgy hogy a valóságban igen sokszor egyre ment : akár debreczeni, 
akár kecskeméti polgár a behódoltatott magyar. 

1) Protocolum 1663: 176 és 1671 : 168 1. 
2) 1668-ban Dui Mihály a csatári szüreten egy törököt megölvén, a basa ki-

beszélhetetlen summát csikart a városon. 1681-ben a debreczeni kertek között garáz-
dálkodó két törököt meglőttek. A basa ezért 1800 frt. bírságot fizettetett a várossal. 

3) Magyar István debreczeni török tolmács esete 1682-ben. 
4) Török oklevél a városi levéltárban. Mellette fordítás. 
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É l é s a d ó k . 

Láttuk, nem tartozott volna Debreczen a fermánban felsorolt adókon 
és szolgálatokon kívül többet fizetni, az egri és váradi kincstartók mellett 
másoknak is. De tanulmányom során ki fogom mutatni, hogy a legtöbb török 
úr — a személyes felelősség elve a mohamedanizmusban ismeretlen 
lévén,1) — mihelyt hivatása vagy sorsa Debreczennel összehozta, ritkán 
szalasztotta el a zsarolásra kínálkozó alkalmat. Ilyen zsaroló természetű 

úr volt az 1656-diki szolnoki bég, akit a Budáról Szolnokról hazaérkezett 

Dobozy István főbíró versben imígy jellemzett: 
A budai Vezér piacidus volt ; 
De az szolnoki Bék igen rósz ember. 
Kévánsága ennek kettősön ezer, 
Ennél az ló ára is százhúsz tallér 
Vele ember véget csak nehezen ér. 

(Vár. jkv. 1657: 24. 1.) 
A rendkívüli adók alul pedig sem a szultán nevében rendelkező 

Ali szerdárbasa, sem utódjai vagy a szultánok közül egy is nem menté 
fel Debreczent. Ez a kötelezettség önként következett az idézett fermán 
zárószavaiból, a hódoltság állapotjából, a török államrendszer saját-
ságaiból. Legnevezetesebb, legterhesebb, a török uralom vége felé ál-
landó jellegűvé vált ilyen rendkívüli adónem az, amelyet Kammerer 
* árpapénz«- nek,2) az elviselhetetlen adóztatások miatt keservesen pana-
szolkodó szilágyvármegyei ráják „passa élésé"-nek3) neveztek. Ehez 
hasonló lehetett Kecskeméten a »buza felvetés«4) Kammerer szerint az 
árpapénzt nagyobb csapatok összevonása vagy keresztül vonulása alkal-
mával kellett kiszolgáltatni; nem ritkán készpénz helyett termények 
adását rendelték zab, árpa, széna, sőt liszt és kenyér alakjában. A török 
defterdárok (a pasalik pénzügyigazgatói) a kivetés alapjául a fej- és 
kapu-adó összeírásokat szokták venni. Debreczenben kétségtelenül az 
élésadó néven nevezett közszolgáltatás felelt meg az árpapénznek s a 
tanács a szerződött adóval együtt szedte be azt. 

Az élésadó mennyisége részint a hadi mozgalmak méreteihez 
alkalmazkodott, részint, a parancsoló török, urak szeszélyétől és önké- о 
nyétől függött. Néha helyben kívánták kiszolgáltatni, néha pedig vagy Váradra 
vagy a tábor után messze földig kellett szállítani. Olykor természetben 
követelték s ez esetben búzából, de többnyire lisztből, kenyérből, árpából 

Salamon F. Magyarország a török uralom alatt. 
2) Ve lies—Kammerer : Defterek II. К. 
3) Szilády-Szilágyi : Török okm. tár. VIII. 80. és Tört. Tár 1089. 697—699 11. 
4) Hornyik id. m. 
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vágómarhákból, juhból, mézből, vajból s nem ritkán különböző fűszerekből 
állott. _ . · ,· 

Ha lisztet követelt a török, ez már azért, is súlyosabbá tette a 
szolgáltatást, mert·a'--városban vízimalmok nem lévénj száraz malmok-
ban nagy időpazarlással és fáradtsággal tudtak őrölni. Máskor pénzben 
is megválthatták az élésadót. A pénzül .megvábtott élésadót tábori 
pénznek, is nevezték: de ez a váltságdíj többször, a zsarolás színét 
viselte, mert inkább a basák, ka,)mekárnok(helyettes a basa távollétében-
vagy a basai méltóság, ha betöltetlen) ;és tiháják zsebébe, mint a kincs-
tárba került. 

A vasvári békét követő másfél évtizedben az élésadó mérsékelt 
és tűrhető lehetett. De midőn 1681. ápr. 18:án. IV. Mehemed Apafinak 
és a bujdosóknak, ez utóbbiak által régóta, türelmetlenül sürgetett athná-
mét kiadta s Hasszán váradi basa is seregestül csatlakozván a Magyar-
országra kivonuló magyarsághoz, a békének vége szakadt: mindjárt föl 
nem számítható mennyiségű éléssel kénytelen Debreczen éveken keresztül 
gazdálkodni közelben és távolban lévő török hadaknak. Az élést és élés-
szállítást követelő parancsolatok, osztogatásánál pedig nem tekintett a 
török se nyári szorgos, munkaidőre, se a legkeményebb téli hideg idő-
járásra, se pusztító elemi csapások okozta Ínségre. Az élésnek meg 
kellett lenni, ha drága· pénzen bárhonnan is, a Nyírségről vagy Békés 
vármegyéből vásárolgatták is össze. . -..-

Milyen különböző és mennyire kínos teher volt az élésadó, meg-, 
tetszik néhány följegyzett számszerű adatból, amelyeket e helyen fel-, 
sorolok : 

1663. A váradi basának 300 juh. 

S z á z e z e r t-a tár . -

1663.; Aratás derekán, aug. 12-én százezer főre becsült tatár, 
kozák, moldovai és havasalföldi had mint sűrű sáskaraj lepi'el a város 
környékét. Debreczen három napig élélmezé e teméntelen embert. Sok 
szép értékes ajándékokon kívül csak pénzül 3600 tallérnál többet kaptak 

0 a főemberek, hogy e falánk, rakonczátlan gyülevész népet rá ne eresszék 
szabad zsákmányolásra; · " · 

A z 1 6 8 1. é v i h a d j á r a t . 

1681 márcz. 24. A Váradra jött Kajmekám 300, köböl. árpát és 
i 10Ö köböl búzát követel; de negyednapra az árpát 75 .köbölre szállítja 

le, a búzát pedig egészen elengedi. 
1681 jul. A váradi basának 40 tái szekér mindenféle élést kül-



299· 

frèteék.-Keveselvéh még,· 45 köböl lisztét, 100 oka vajat (1 oka = 1 . 2 8 1 
litér), mézet kíván. Azután 40 tallérral és egy ruhára való poszlóval 
leszegik a kívánságát. • 
: 4681 aug. A; Szolnoknál- lévő 5000 főnyi török sereg s/ám ára 
30,000 kenyeret, feles vágómarhát és egyéb élést kívánnak Kéreki alá. 
Ha-nem is mindet, égy részét el is küldik. . 4 · i ^ ; 
• .·'··':. 1681- szept. Pocsaj alá szálló váradi basa elibe 2000 kenyeret, 100 
köböl árpát ós kézbeli ajándékokat visznek. Ugyanannyit Apafi hadainak. 

- 168Í szept. 8. Az egész tábór, magyar, erdélyi, török, havasalföldi 
és moldovai hadak a város alá érkeznek, honnan csak .12-én indulnak 
Böszörmény ostromára. Angyal Dávid 25 ezer főre becsüli ez egyesült 
csapatok erejét.1) „Csak gondolni is · iszonyú — sóhajt fel a város 
krónikása — török és magyar urak nevével mennyi. praebenda . kérő ! 
Mennyi kenyér, széna, abrak, bor, élésadással, gazdálkodássál kellett 
lennünk, Isten a megmondhatója !" 2) . ' . .. 

Azután i s-míg ez a kevés dicsőséget arató kisded hádjáral. . tár-r 
tott,.Kálióhoz, ,Ecsedhez török és magyar táborba számszerint ki mutatr 
hatólag 340 köböl árpát,. 18 szekér vegyes élést, sok ezer kenyeret' és 
feles hordós borokat, sáfránt, szekfüvet. faolajt, fokhagymát, tyúkot.' 
tojást küldöttek,, nem is szólva az ostromszerekről: hordók", kosarak, 
ásók, kapákból ;. százakra menő fuvarosszekerekről. . 

. 1682 ju.n. 15. Negyven zsák liszt Váradra. , ·.,'·...:>. 
. .1682 jul..20. Harmincz,tábori szekér élés a budai vezérnek. 

-Í682.aug. 29. À budai, vezérnek Keresztesnél lévő táborára 200 
köböl árpa,.,és 2*000.. kenyér.. 

Ti ζ e z e f ki 1 a á r p"a, t í z e z e r o k a p é к s ζ m e te m e g v á l t á s a . ' 

1682 aug. 10. A budai vezér basa csauza ismét tízezer kila árpát 
ezer kila lisztet — portai kilával, tízezer oka pékszmetet,3) 200 szekeret^ 
400 gyalog embert követel három hónapig való éléssel, fúrúval, kapával. 

1) Magyar Tört. Életrajzok : Thököly I. IV. K. 1S6—244. 11. 
" ; 2) 1681. évi Diárium a városi levéltárban. - - · ·· ·; -

3) Kíle, kila, kela, kiló, gabona űrmérték Keleten. Most 1 kila Konstantiná-
polyban 36:092'8 liter, 'Szmirnában másfélszer,.. Szalonikiban' négyszer, Várnában 
hatszor akkora. A kairói kila = 2-7/s liter. De az általunk tárgyalt időben 1 kila 
körülbelöl 20—25 liter volt és 1 kila 20 okából állott. Tízezer kila árpa tehát a mi 
mértékünk szerint 2000—2500 hektoliternek felelt meg. - 'Pekszmête (pëszmëg, pëszmët 
vagy peszméte) = 1. kétszersült kenyér, piskóta. 2. fagylaltféle, amelyet úgy készítette 
hogy a szőlőt nagyüstökben megföz.ték-mindaddig, míg olyan sűrű nem lesz, mnit a ser-
élesztő. Azután leszűrik, hordókba öntik; színe, íze, mint a méhseré. Valószínű, hogy" 
a budai vezér nem italt, hanem kétszersültet követelt'a debreczeniektől a' 12000 oka 
súlyú pékszmétében. . ; : · * 
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fejszével, akik Egertül, Kassáig az utakat csinálják. Hogy e szertelen 
kívánságnak nagyobb nyomatéka legyen, a csauzt egy néhány lovas 
török és Túrról melléjek rendelt kuruczok kísérték. Hét napig kellett 
tartani őket, mialatt a város követei meglágyíthatták a budai basát s 
2300 tallérral, melyből 300 a tiháját illette s holmi éléssel azon nagy 
kívánságtól elállították. A derék csauz pedig nem ment el addig, míg 
a szomját 40 arany patkópénzzel, másként nyargalóval el nem oltották. 
Kapott ezenfelül egy csigás kantárt, egy ruhára való angliait. A vele 
lévő agák, tizedesek s egyéb vitézek is csizmával, egynéhány bokor 
késsel, töltéssel, gyújtó porral, útravalóval és abrakkal elégíttettének ki. 

Á r p a s z á l l í t á s B u d á r a . 

1682. okt. 13. Egerbül Sábán deák tolmács a Kapucsi basának 
hatalmas császár akarátjábul való szigorú parancsát hozza, melylyel 
Debreczenre 12.000 kila árpát, 10.000 tarisznyát és 3000 oka gyapjút 
intéznek. Nem ingyen, pénzért kívánták ugyan és küldtek is rá 4000 
frtot, — mégis az árpa miatt kénytelen a tanács feljebb emelni az adót ; 
a Kapucsi basának maga dicsérte szolgálatját pedig 215 darab aranynyal 
jutalmazni. Később, a szállítás sürgetésekor megint nem ment el „kéz 
kenetlen". Késő őszi rosz utakon (nov. 25. után), valamennyi ló szekér 
csak volt a városon, mind bíró uramé, mind a tanácsi rendé, mind 
akármi néven nevezendő emberé, — nagy ügygyei-bajjal vihette föl az 
árpát Budára. Szállítási költségben köblíért 80 pénzt fizetett a város a 
szekereseknek, ami körülbelől 2400—2600 köböl abraknál 2000 frt 
kiadást jelent. Ahogy felérkeztek a szállitmánynyal, aj Kapucsi basa 
megint 50 aranyat vont rajtok s midőn pedig a Kapucsi basát a porta 
megfosztotta tisztétül, az új árpamérő 3000 kilára való hiányt talált az 
árpában. Hamarosan kellett ezt is administrálni, bár a török hajlandó volt 
elfogadni pénzül is a hiányt. 

C z i g á n y o k a d a j a . 

1683. márcziusban a váradi basa ötezer tallér tábori pénz, 100 
szekér élés, mindegyiken 5—5 kila buza és árpa, 1000 pányva, ezer 
patkó, 3000 oka (körülbelől 30—32 hectoliter) vaj s ugyanannyi méz 
beszállítására küld parancsot. Sok reménkedésre mégis leenged belőle, 
úgy, hogy ő és a tihája 2200 frt tábori pénzt, ezen kívül felszerszámozott 
háromlovas szép kocsit, 300—300 oka vajat és mézet és 20 szekeret 
kapott 80 zsák éléssel. Az 1000 lóra való patkót és szeget pedig 
4Ò0 frt tábori pénzzel együtt kivetette a Debreczenben lakó czigányokra, 
(kikre külön felügyelőt tartott a török. Neve: Czigányok ura). 
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1683 junius 10. a szultán főseregéhez rendelt krimi tatár khám 
Murád Giráj, Debreczen alá szállván, a khámnak, két fiának és vezéré-
nek adott sok szép engesztelő ajándékon félül a tábor számára önként 
gazdálkodik a város 2000 kenyérrel, 30 vágómarhával és 100 juhval. 
Adtak pedig a talároknak kocsiba való két lovat, egy vég zöld közlendért, 
egy ruhára való királyszín angliai posztót, egy aranyos kardot, két örég 
mézeskalácsot, a khámnak magának, — ismét ruhának való királyszíü 
angliai posztót, három öreg mézeskalácsot a khám két fiának, aranyos 
kardot, egy ruhára való veres angliai posztót, egy vég zöld közlendert, 
egy mázsa túrót, 12 szép fehér kenyeret, nagy sajtokat, egy öreg kanta 
mézet a vezérnek. 

A g y ő r i r a b s á g és o d a v e s z e t t s z e k e r e k . 
1683 jún. 28. A tanács kénytelen-kelletlen 125 szekér élést indít 

Bécs felé, minden szekér mellé kísérőül 2—2 embert állítván. Midőn 
Magyar-Ó várnál lerakták az élést s hazabocsátott a őket a török, vala-
mely portyázó császári lovascsapat rajtok ütvén, vonó lovaikat és 
ökreiket a Dunán mind általverték, szekereiket összevagdalták, elégették, 
őket pedig Győrbe hajtották, honnan gyalogszerrel, üres kézzel eresz-
tették haza. A velők lévő tanácsbeli atyánkfiait hosszú rabságra vetették, 
holott közülök egy meg is halt. Az ekkor szenvedett kár meghaladta a 
tízezer frtot. 

Ugyancsak odavesztek nem sokkal ezután a pozsonyi katasztrófa 
alkalmával azok a debreczeni szekerek is, — másfélszáz szekér — 
melyeket még május közepe táján a Thökölyvel egyesült váradi basa 
serege után kellett küldeni. 

Z r i n y i I l o n a és T h ö k ö l y D e b r e c z e n b e n . 
1683 nov. 18. Thököly, a kurucz király, feleségével, Zrinyi Iloná-

val, gyermekével, egész lovas- és gyalogrendü hadával, a váradi basa 
is minden véle lévő török hadakkal beszállanak és semmit sem törődve 
a városbeli kimerült szegénység sürü keserves panaszával, az elöljárók 
könyörgésével, deczember 1 l -ig kénytelen a város népe élelmezni a több 
ezer főnyi kurucz és török sereget. 

É r s e k ú j v á r é l e l m e z é s e . 
1684. márczius 26. Egerből, hova a basa 500 tallér birság s nyárs-

ban való megszáraztás fenyegetése mellett még márcz. 4-én beidézett 
egynéhány tanácsbelit s ezeket ott tömlöczre hányatta, — négy ezer 
kila lisztet kívánnak Érsekújvárba, száz szekeret Eger vára építésére és 
négyszáz szarahorát ugyanoda. 
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1684. aug. 13. Szolnokon a Kapucsi basa 6000 kila lisztet paran-
csolt Eger számára; de később elenged belőle 2000-et. Minden istamboli 
két kiláért igér fél tallért. Rabságra hurczoltatással fenyegetőzik, ha a 

• szállítást a polgárok elmulasztják. A város a liszthez való búza vékáját 
•45, a rozsét 30 dénárjával szedte össze. Szept. 4-én. 60 szekeren 45,800 
oka búzát indítanak meg, a melyből a birák számítása szerint 2290 kila 
liszt őrölhető. Szept. 20-án ismét .küldtek Egerbe 2000 kila búzát. Okt 
13-án a-hátralékban maradt búzát is mind megadták. Hogy ez mennyi 

•volt, sajnós, — nincs feljegyezve. A török fortélyosság most meg vámot 
követelt rajtunk az őrlésért, minden 10 kilára egyet, — összesen 9000 
okát; de hosszas kérésre leszállították 4000·re. 

1684 végén megint nagyobb mennyiségű lisztet valának kénytele-
nek Érsekújvárba megindítani. Következő esztendőn január 4-én aztán 
hazavergődik néhány szekeres és jelentik : a marháknak nagy része a 
nagy hidegben, éhségben elpusztult, a szekerek mind odavesztek, a 
szekeresekben is sokan a hideg miatt nyomorékká lettek. 

E közben ismét 1700 kila lisztnek való búzát vetett fel a váradi 
basa. Febr. 6-án. meg is indulnak Budára. Két hét múlva küldi a 
basa a szerdár parancsát: a lisztet ott le ne rakják; az Egrén lévő 
-2000 kilával együtt szállíttassuk Újvárba. A szerdár bőkezű az ígéretben. 
Ha mindezt végbeviszi Debreczen, a fényes Portán a császár kezeírá-
sával úgy megerősítteti szabadságunkat, hogy sem Thököly, sem egri, 
sem váradi basák, a vizünkben is nem isznak. Ugyancsak a váradi basa, 
olyan ürügy alatt, hogy az élésszállítmány védelmére néki is menni 
kell, festett kocsit, hámjával, egynéhány zsák árpát, mézet, vajat, lisztet 
kívánt, hogy Szolnokba elibe vigyék. A magát jóakarónak mutató szerdár 
aligha tudta, hogy már egy héttel elébb az egri török a mi 2000 kila 
búzánk alá máshonnan kapott 80 szekérnek váltsága czímén 1200 tallért, 
nyargalóért pedig 200 tallért zsarolt a debreczenieken. Mindazonáltal a 
tanács szalasztja Szabó András uramat a Budán járó szekerek után, 
hogy ott le ne rakják a lisztet és ugyanaz nap 23 szekér élést, abrakot 
is küld a kocsisok számára, meg a váradi basának. 

Szegény szekeresek, ők sem kerülhették el szomorú sorsukat. Mert 
Vácz mellett egy részöket szekerestül, marhástul elhajtották a labanczok ; 
a többiek a várba rekedvén, iszonyú éhínség, nyomorúság között vesz-
tegeltek ott. Lovaik annyira eléheztek, hogy „szíjat, kötelet mit vagdal-
nak elejekben, azt is megennék". Majd a budai vezérbasa tihája, karó-
zással fenyegetve hajtja őket Újvár felé. De midőn V.eröcze nevü falunál 
a hegyen vonszolják fölfelé szekereiket, hirtelen nagy bódulás támad a 
kisérő törökök-tatárok soraiban. Menekül ki merre, hova lát.. Mindenükből 
kifosztva, kettenként-bármankint szállingóznak haza megint a debre-
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czeniek. Nyolezvan szekerükből çsak 15 maradt meg; vonólovaikbó 
pedig negyven. 

1685 márcz. 27-én új, bágyasztó, igen erős parancsolat jön az 
egri basátul 40Ó0 kila lisztnek. Újvárba szállítása és 100 szekér iránt. 
(Az eddig felsorólt adatok legnagyobb részét az 1680—85. évi Diárium-
ból vettem.) 

A v á r a d i z e n d ü l é s . 

Ez évnek végén, valamint az egész kővetkező esztendőben Caraffa 
execiitioj.a miatt nem zaklathatja Debreczent a hanyatló török uralom. 
1687-ben Eger vára visszakerül a keresztyének kezébe. De még félholdas 
lobogó leng Várad erős"bástyáin. És útóljára vad kegyetlenséggel érezteti 
Debreczennel karmainak, fogainak erejét, a halálos sebben vérző oroszlán. 
Az.l691-diki sikertelen ostrom után a váradi törökök éjnek idején 
magukkal hurczolják Komáromi István főbírót néhány öregebb esküdttel 
együtt. Odabent a szultán elleni pártütéssel, engedetlenséggel, az elmúlt 
évekről járó adófizetés elmulasztásával súlyosan vádolják és a felbőszült 
katonák csaknem hogy agyonverték őket. Jancsárok mentették meg elöl-
járóinkat a kínos haláltól. Míg. ezek Váradon történtek, a lakosság nagy-
része elfutott, a várost csaknem üresen hagyván, arra a riasztó hírre, 
hogy Galga tatár szultán nyolczvanezer főnyi sereggel közeledik. 

G á l g a s z u l t á n s a r c z a . 

Hiába könyörgött az öreg Komáromi István a szultán előtt: kímélné 
meg Debreczent a látogatásától. Hiába próbálta bosszúállással fenyegető 
haragját ajándékokkal lecsillapítani. A fölkért váradi basais vonakodott 
közbevetni magát a kétségbeesett város érdekében. Néhány zászlóalj 
tatár a városban foglalt helyet, a tábor zöme pedig kívül a városon 
telepedett meg. E tömérdek tatárt 12 napig volt kénytelen tartani az 
Ínséges város. Csak midőn a török kincstartó tanácsára összeszedett 
tízezer arany értékű , ajándékot, jobban mondva sarczot átadták a kincs-
szomjas szultánnak, takarodott el a sáskahad. 

< Mennyi gyötrődés, bú emésztette az elöljárókat, mennyi kedves 
jószágától fosztatott meg a polgárság, míg ez a nagy summa egybegyűlt, 
könnyű elképzelni. Nem is telt ki mind aranyul, de még ezüstül se. 
.A· sarcz hátralévő részét posztóval, selyemmel s más értékes árúkkal 
pótolták. A defterdár a maga részére szolgálataiért külön ezer tallért 
kívánt. Meg is kapta. -

. Hogy egyes polgárok mennyivel járultak a sarczhoz, azt emléke-
zetben hagyá azjj „Anno 1690. Tatár sancz" feliratú lajstrom. Tizenkét 
utczából 372 egyén nevét tartalmazza, akikre összesen 21,450 frt vettetett 
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fel. Legmagasabb összeggel terheltettek meg: Komáromi Györgyné, 
Barak Mihály, Báthori Szabó András, Szíjgyártó Miklósné egyenként 
400 frttal; Takács István, András deák 300—300, többen 250, 200, 
150, 100 frtot fizettek. Legkisebb összeg, mely egy emberre jutott 
25 forint. 

A z u t o l s ó t ö r ö k a d ó . 

Egyik jaj alig múlt el ; s ime másik következett — mondja Szűcs 
István. Még nem messze távoztak a megrakodott tatárok, — már is a 
váradi törökök, mint a zsákmányra feltátott szájjal váró oroszlánok, a 
várost nagy dühösségel megrohanták. És a népet az elöljárók veretése, 
kínzása által addig gyötörték, míg az elmúlt négy évről való negyven-
ezer tallérnyi adót, pénzül, gabonában és abrakban ki nem csikarták. 
Ez az utolsó adó, amit Debreczen világverő hatalmas Padisák kincstá-
rába fizetett! 

A j á n d é k o k . 

A török uraságnak nem kevésbé sokszor panaszolt, soha meg nem 
szűnő terhe a tömérdek ajándék. Valamint a fényes porta küszöbén 
belül, a basák és körülöttük ülő díván elibe is csak úgy juthattak a 
panaszosok és esedezők, ha nem felejtették otthon a kit-kit megillető 
ajándékokat. Mert a legutolsó ajtónálló szolgától fel a legmagasabb 
méltóságot viselő mozlim úrig: mindenki nyitva tartotta a markát a 
baksis előtt. Minél súlyosabb a baksis, annál könnyebben megnyílnak 
az ajtók és fülek. 

De a legsúlyosabb, a legcsillogóbb, a legdrágább ajándéknak is 
megvolt a török kezében az a gyengéje, hogy nem tette tartóssá a 
megígért jóindulatot. Sokszor a csizma koptatását sem érte meg, amit 
az ajándékért adott a török. 

A debreczenieknek bőségesen volt alkalmuk kitapasztalni ennek a 
mohamedán szokásnak minden jó és rossz oldalát. 

Az új biró — biró választás pedig minden évben történt — köteles 
volt tisztelegni a basa előtt s nem volt illő, még tanácsos sem volt, 
üres kézzel állani elibe. A kincsszomjasabb basák, — és melyik uem 
volt kincsszomjas ? — e szokást császári rendelet ellenére akként alkal-
maztatták, hogy amint elfoglalták váradi székhelyűket — mindjárt magok 
elé rendelték a bírót s noha ez új esztendőben az új basa elődjénél, 
már eleget tett a kötelességének — magok számára is követelték a 
bemutatkozás sallangját. Mert azt is meg kell jegyeznünk, hogy Murád 
szultánnak rendelete szerint a basák csak egy évig maradhattak ugyan-
azon székhelyen és egyik a másikat rendesen tavaszszal váltotta fel. 



3 0 5 · 

Igen kedves a basáknak a debreczeni szép festett, felül-belül 
posztóval borított, háromlovas kocsi, fékestül, hámostul. De egyéb kéz·* 
beli ajándékot, aranyos pallost, hímezett paplant, úrnak való gyöngyös 
kardot, színes londist és angliai posztót, tarka kamukát, tüzes paripát, 
rárót, de még néhány oka vajat, mézet, fűszerszámot sem vetettek 
meg. Minden apró szívességért dukált valami a basának és környezeté-
nek és minden alkalommal. Ha nem tudták a debreczeniek idejében 
bevinni az egész summát és némi várakozást kaptak ; ha tatár közele-
dése hírére csauzok jöttek a várost védeni ; ha más szandzsákbeli hatal-
masok erőszakoskodásai ellen közbevetette magát a gondos basa ; ha 
szertelen kívánságaiból leszegett ; ha a sanczoltatások ellen hozott csá-
szári védleveleket elolvasni kegyeskedett ; ha commendatóriát adott a 
fényes portára induló követ atyánkfiainak ; ha portyázásra vagy a dézsmás 
földek látására vagy az elfutott eminges, iratos jobbágyok keresésére 
kijáró s a városon kényük-kedvük szerint kvártélyozó lovas, gyalog 
vitézeket innen kiparancsolá ; ha valamely jobbágyi kötelesség, például 
a németek hadmozdulatairól való hírtétel elmulasztásáért nem akarta 
szigorúbban fenyíteni az elöljárókat1); és ha Bajrám ünnepe következett, 
a mecset padlójára gyéként, a basa asztalára tyúkot, libát, ruczát, 
pulykát s egyéb élést is elvárták, hogy a debreczeni bíró küldjön be 
hozzájok. 

Ritka, 'mint a fehér holló, az olyan török méltóság, ki, ha kínálják 
is, nem veszi el az ajándékot.2) 

P a t k ó p é n z . 
A kénytelen osztogatott ajándékoknak nagyon is törökös ízű alakja 

volt a nyargaló, amelyet a debreczeniek néha pathópénznok neveztek. 
Ez a különféle ürügyek és fortélyok alatt bejött lovas törökök fáradsá-
gának díjául járt. Ha jancsárok kapták, talpa fáradsága volt a neve. 

K ö v e t s é g e k a p o r t á r a . 
Igen sok költségbe kerültek a fényes portára, Drinápolyba, vagy 

Konstantinápolyba, összehalmozódott sérelmek orvoslása végett küldött 
követségek. Ezek a kapitihaságok — portán lévő követségek — pedig 

1) Szinán basa 1663-b~n Vígkedvű Mihály főbírót a futár által elferdítve elő-
adott tábori hírért megfojtatta. Az 1680-dik évi basa már csak 600 frtot követelt a 
debreczenieken azon fortélylyal, hogy . a vásárbíró a labancz táboron keresztül ment, 
mégis a bíró erről néki nem adott hírt. 

2) 1670. Jun. 3. In Varad. Az Dévánban a Kapucsi Pasa az Császár leveleit 
publicalván, az Urak approbálták s az leveleknek engedelmeskedtek. Az Pasa az 
ajándékot el nem vötte. (Városi jkv. 1670., 766. 1.) 

Gazdaságtörténelmi Szemle 1903. 2 0 
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egyáltalában nem maradhattak el olyankor, midőn a hatalmas császár 
•személyesen vezetett hadjáratot Magyarországra. Akkor sem. ha a nagy-
vezér lépett a budai vilajet földjére. Így például 1683 május 1-én tisz-
teletes Komáromi István főbíró'uram, Bartha Boldisár, Fényes. István, 
Csatári Bálint, Bernát János és Gönczi István tanácsbeliekkél együtt 
Nándorfejérvárra indult, högv'Debreczen városa nevében köszöntse IV· 
•Mehëmed szultánt, vivén magukkal ajándékúl szépen elkészített bontott 
-kocsit, három lóval, egy aranyos kardot, egy vég zöld londist, egy.ruhára 
•való öt sing angliai posztót,· 12 fejér szép kenyeret a hatalmas : császár 
számára; ugyanilyen ajándékokat Kara Musztafa nagyvezérnek. 

C s á s z á r l e v e l e i n e k é r t é k e . 

Ez esedező és tisztelgő küldöttségek szép fermánokkalj erős leve-
lekkel, kegyelemmel teljes resolutiókkal és imperiale mandatumokkal 
-tértenek haza. Olykor császári szép kaftányokba is felöltöztették a 
Padisah elé bocsátott követ uraimékat.1) 

Hanem, mint az imént mondám, a hosszú, fárasztó és néha vesze-
delmes követségjárások temérdek pénzét is elnyelték a debreczenieknek. 
Néha ideig-óráig tartott a sikerök, néha pedig addig se. Némely basa 
illő tiszteletben tartá a szultán tugráját ; de akárhány is semmibe 
vette azt. t 

L e g r o s s z a b b b a s á k . 

Kuczuk basa 1663-ban egyszerűen a maga zsebébe vágta a szent-
.györgynapi summát, a négyezer tallért, melyet a kincstartónak még 
egyszer megkellett fizetni. E miatt a tanács kétszer küldött a portára; 

.követei kétszer járták meg Érsekújvárát is, miután Kuczuk basát oda-
rendelték. Pénzüket még sem kapták meg, de az adóslevelet vissza-
kívánták tőlük ; mindössze szóval biztosították őket, hogy ennek utána 
a 4C00 tallérért nem háborgattatnak. 

Az ajándék követelése valósággal zsarolássá fajult. És ez ellen az 
általunk ismertetett kor első harmadában évről-évre eredménytelenül 
járták követeink a portát. Szinán, Husszain, Kuczuk, Hamza és Juszuf 
basák egymással vetekedtek kegyetlenség és zsarolás tekintetében. 

1661 elején az uj bírótól Vígkedvű Miháiytól Szinán basa álno-
koskodással 1200 tallért csikar ki. Ugyanez évben a váradi kadia 

•három debreczeni polgárt valamely görög kalmár vádja következtében 
3000 tallér megfizetésére ítélt s öke.t fogságba vetette. Hogy kiszaba-

!) 1683. évi Diárium. A lándorfejérvári követség útjának leíiása. 
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dúlhassanak Vígkedvű Mihálynak kellett érettök 2500 tallért fizétni a. 
basának. 

1668-ban Dui Mihály debreczeni polgára csatári szüreten a hegy-
közújlakiak áltál támasztott- zavarban megölt egy törököt. Kimondha-
tatlan búsulást és rettenetes sanczot — úgy látszik 500 tallérig menői 
— hozott ez által a városra. Ugyanez évben Oláh György senatori a 
püspökiek valamely váddal terhelték a basa előtt, aki Oláh uramat 
bezáratta, a városon pedig 1669-ben 600 tallért hajtolt be. 

E g y b a s a , ki a s z u l t á n l e v e l é t - s e o l v a s s a i n g y e n . 

Holott Pataki Albert és Jóna István 1667 jan. 24-én Konstanti-
nápolybul császár levelét hozták arról, hogy a debreczeniek a váradi 
basának semmit ne adjanak s más levelet is arról, hogy az iszpáják a 
jobbágyokat Debreczenbői ki ne vihessék. Sietve küldték a szultáni 
rendeleteket Váraddá az olt épen megtartóztatott biró, Erdődi János 
után. De a ravasz basa kezébe sem vette addig a leveleket, míg ked-
vét nem töltötték; mint az előtti basák, valamit elvonhatott, elvont és 
megsEnczoltatott. Csak ennek utána olvasá el a császár leveleit, 
mire így mordult fel : lehetetlen, hogy váradi basának ne fizessen a 
város! A váradi kádia is vesztegette ő kegyelmeket; az is pénzt, aján-
dékot kívánt, hajtogatván : új basa, új biró, a kádiának is kedvét kell. 
keresni.1) 

Eb s z á j á b ó l k i v o n t p r é d a . 

Végre a magas portán is megsokalták sok keserves panaszát a 
debreczenieknek. Vizsgálat megejtésére 1670. elején egy Kapucsi (Kapudsi) 
basát2) küldöttek ki, természetesen a debreczeniek költségén, mert 
feljegyeztetett, hogy „a Kapucsi basának járása s fáradozása csak kész-
pénzül 1160 tallérba, azonkívül fegyver, ló, posztó s egyéb költségbe" 
került. Mégis kevesebbre rúgott, mint a minémü fizetéssel annak előtte 
az új biró esztendőnként volt kénytelen járulni a basa elé. Egyszer-
egyszer kétezer tallérra is felment az uj biró tisztelgésének költsége. 

Bartha. Boldisár és Jóna István uraimék ezután a Kapucsi basával 
együtt Drinápolyba utaztak, ahol is őket a Kajmekám, a Nagy vezér-
helyettese magánkihallgatáson fogadta s a debreczeniektől erővel-hata-
lommal, tömlöczözéssel elvont summát visszaadatni megparancsolta. 

*) A török közigazgatási és bírósági szervezetben a kádi-k közjegyző szerepét 
is betöltötték. 

2) Kapudsi basi, (kapucsi basa) tulajdonképen a szultáni palota őrizöinek 
főnöke. De politikai küldetésekre is alkalmazták őket. A porta egyéb, főként bizal-
mns feladatokat is ruházott reájok. 

20* 
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Juszuf basa, kit tisztélül meg is fosztottak, csakugyan visszaadott har-
madfélezer tallért, két lovat, négy ruhára való posztót. „Isten sok 
fáradságunkat megtekintette, és az eb szájából a ragadt praedát ily 
formán rész szerént kivonta, kiért Istennek dicsőség adassék." — így 
fejezi be az egykorú krónikarovó a thessalonikai útnak leírását.1) 

A k ö z m u n k á k r ó l á l t a l á b a n , m e l y e k e t a t ö r ö k k ö v e t e l t . 

Már Salamon Ferencz megjegyezte, hogy a töröknek semminemű 
munka nem került pénzébe, a hadi erők mozgóvá tétele alkalmával 
olyan sok pénzt kívánó fuvarozás sem.2) Az ostromlott várak alatt a 
földmunkákat, kő- és vesszőhordást, lecsapolásokat gyakran keresztyén 
jobbágyok végezték. A basák és bégek, kiknek főfeladatuk a hadi erő 
jó lábon tartása, leginkább várak erődítésének ürügye alatt vették 
igénybe a hódoltság népének testi erejét. És nem csupán az alsóbb-
rendű munkások, hanem czéhbeli mesteremberek, ácsok, kőmívesek, 
fazekasok, kovácsok, lakatosok előállítását is parancsolták. Olyan esetek, 
amilyeneket a defterekben Velics is közöl a hódítás első korából, hogy 
tudniillik a vármunkáknál alkalmazott ráják, napszámosok és mester-
emberek napidíjat kaptak a kincstártól, elvétve a mi emlékeinkben is 
előfordulnak. Például 1663-ban az Érsekújvárba élést szállító debre-
czeni szekereknek egyenkint 18 frtot igért a török; 1682-ben pedig a 
Buda felé követelt harmincz szekér mindegyike után havonta 5 tallért 
fizetett. Ám ez kivétel s általános szabálynak egyáltalán nem mond-
ható. Bevett szokásnak látjuk, hogy a szekeresek vagy a magok vagy a 
város pénzét költötték s a magok tarisznyájából étkeztek. Ha hosszabb 
ideig tartó, messzi útra kívánta szolgálatjokat a török, legalább volt 
annyi figyelemmel irántuk, hogy megmondta, 1—2 vagy 3 hónapi 
eleséget vigyenek magukkal. Arra is volt eset, hogy meghagyta : minden 
társzekér mellé 2—2 ember álljon és minden szekéren tartalékban 
egy-egy új tengely és kerék legyen. Söt az is előfordult, hogy a 
szekereken kívül szekérszámszerint bizonyos összeget követelt. Például 
1683. május 29-én a Bécs felé indítandó ötven szekér megrendelésekor 
•a Kapucsi basa megparancsolta, hogy minden szekértül 1—1 tallér és 
1—1 timon3) is ott legyen. 

1) Városi jkv. 1670. 669. 775. 11. 
2) Török hódítás Magyarországon. 
3) Egy 1675. évi memoriale szerint 1 tallér a legjavából 2 frtban, az alább-

való pedig 192—180 pénzben (dénár) járt. Egy timont ugyanekkor 18 pénzével szá-
mítottak. A kapucs basa tehát .hihetőleg két egész frt útiköltséget értett 1 tal·ér és 
1 timon alatt. 
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Arról még kevésbbé lehetett szó. hogy a terhes robotmunka közben 
esett sokszor igen érzékeny károkért, ha mással nem, legalább némi 
adóleengedéssel könnyítsen a török kincstár a kárvallott embereken. 
Hogyan is vállalt volna szavatosságot, midőn azt sem tekintette állami 
feladatnak, hogy az adófizető ráják vagyon- és életbiztonságáról akár 
fegyveres ereje, akár megfelelő más intézmények által gondoskodjék. 

Megjegyezhetjük mi is e helyen, hogy a mozlim államalapítók a 
meghódított nép anyagi jólétével épen úgy nem törődtek, mint Magyar-
országon belső lelki életével, a vallásával. Sőt az által igyekeztek minél 
gyöngébbé tenni, hogy à földet elpusztították, a pór népet rabszíjra 
fűzve vásárra hajtották, a megüresedett falvakat fölégették, azon meg-
győződésben lévén, „hogy csak egy ország romjain lehet egy másikat 
felépíteni." 

Ezt az országpusztító bűnös rendszert egyik jeles török histo-
rikus is. Pecsevi Ibrahim effendi, ki a XVII. század első felében élt, 
kíméletlenül elítéli és azokat teszi felelőssé Isten színe előtt, ennyi 
igazságtalanságért és zsarnokságért, akik a pór népet nem kímélték, 
-vagyis egyenesen a török államférfiakat, vezéreket és basákat.1) 

Lássuk a különböző közmunkákat és robotokat. 

A s z o l n o k i h í d f e n n t a r t á s a . 

Ali szerdár basa a szultán nevében a debreczeni lakosok állandó 
rendes közmunkatartozásává tette a szolnoki híd javítását, amely 
egyébiránt annakelőtte is reájok nehezedett. Súlyos, felelősséggel 
teljes közmunka volt ez ; mert Szolnok távol esik Debreczenlől és 
mert az igen élénk forgalmú s ezen kívül a jégzajlás rombolásainak 
kitett fahíd sűrűn rászorulta javításra; nagyobb hadtestek mozgósítása 
idején gondosan meg kellett erősíteni, 1663-ban szélesíttették is, még 
pedig olyan vigyázattal, hogy a nehéz ágyúk, a megrakott társzekerek, 
a fegyveres gyalog- és lovascsapatok kár nélkül mehessenek által rajta, 
különben veszedelem éri miatta városunkat, vagy más fenyegetés 
szerint: „Biró uramnak 40 vagy 50-ed magával meg kell halni." 

A híd fenntartását pedig a török úgy értette, hogy a város faragó 
embereken, ácsokon és más hozzáértő míveseken kívül vasszegeket, 
mindenféle anyagot, tehát láb- vagy bálványfákat, padlódeszkákat is 
küld Szolnokra. Mindezekről az ottani bég számadással tartozott. 

Bizony a debreczeni mesterek, hetiszeresek egy vagy két tanács-
beli felügyelete mellett néha heteket eltöltöttek a Tiszánál a város 

i) Századok. 1892. 480—481. 11. 
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költségén és kenyerén, mialatt az ellenőrző műszaki török tiszteket, a 
Budáról leküldött híd „czirkáló" agát is tartani kellett. 

Még töhb időt, munkát és embert elfoglalt tőlük a török 1662 
előtt, amíg tudniillik a vár jókarban tartására is rászorította őket. 

A v á r o s S z o l n o k o n h á z a t v e s z . 

Éppen ez a körülmény késztette a debreczenieket farra, hogv 
Szolnokon dolgozó polgártársaik számára ott házat szerezzenek. 

A megvásárolt ház a Tisza vize és rz országút között kél török 
viléz szomszédságában feküdt s annakelötte Rahime bintu Abdullah 
nevü meggyilkolt asszonynak Musztafa nevű fiáé és Fatime bintu D/ul-
fikar nevü leányáé volt, akiktől a szultáni vásár alkalmával 3 napig 
tarlóit árverésen kertjével és udvarával együtt az ezen háziul évenként 
járó kegyes alapítvány (vakuf) kikötése mellett 200 fri on az árvák 
gyámja Szalih odabási (szakaszvezető) vette meg. De a vételárból vajmi 
kevés maradt Rahime asszony gyermekeinek. Mert a derék szakasz-
vezető 54 frtot Szeszuvár basa alapítványának fizetett, 50 tallér, amely 
hihetőleg adósság volt, a debreczeni elöljáróknak jutott, akik meg abból 
9 tallért valami Musztafa nevű töröknek ajándékoztak. Szalih odabási 
nyomban ezután szép nyereséggel túladott a házon. Eperjesi Islván és 
Nyakas István debreczeni polgárok vették meg a város számára 190 
talléron, körülbelől 380 frton, ők is magukra vállalván a vakuf-alapnak 
évenként fizetendő 1 frfot. 

E deszkafedelű, tornáczos házat, mely 2 szobából, 2 kamarából, 
egy boltból állott, és melynek istállója is volt, 1642 jun. 19-én vette 
meg Debreczen városa. Meddig maradt a kezében — adataink nem 
mondják.1) 

(E helyen említem meg, hogy Debreczennek városának Váradon 
is volt saját háza, a várbeli Szent-Márton-utczában. Ezt azonban 
Husszain basa 1662-ben elvette s. Olaszi külvárosban adott helyette 
más házat.) 

A z i g a z s á g o s J a n c s á r-A g a. 

A budai és egri basák ösztökélésére 1683 végén a szolnoki bég 
személyesen jött Debreczenbe, hogy a romladozó szolnoki vár épiiésére 
szorítsa a debreczenieket. Dicséretére legyen mondva az épen akkor 
magát és hadait Debreczenben élelmező váradi basának, védelmébe 
vette a debreczenieket, amiben bizonyosan az önzés is szerepet játszott. 

Török okirat és fordítása a városi levéltárban. 
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A bég a debreczeniek újabb kelelű védleveleivel szemben csak régi, 
30—40 esztendős levélre tudóit hivaikozni. 

A Váradon tartott nagy „dívánkozás" megállapodásához képest 
decz. 19-én a bég is, a debreczeni követek is, Báthori János és Király 
Mihály megindulának a portára, mivelhogy „amit ott fognak paran-
csolni újonnan, annak kell végbemenni." 1684 jan. 21.· Szolnok épít-
tetése felől Lándorfejérvárrói jó válaszszal érkezének vissza követeink. 
A Jancsár-Aga, aki az új nagyvezér kinevezéséig vezette a birodalom 
ügyeit, előttük szemtül-szembe megpirongatta Szolnok- parancsnokló 
bégjét, és meghagyta: császár levele ellen· я debreczenieket ne hábor-
gassa. Ezek, élvén a kínálkozó jó alkalommal, a váradi basa rendkívüli 
adóztatásai ellen is erős levelet eszközöltek ki a jóindulatú Jancsár-
Agától. Ám a helyzet jellemzéséül azt is fölemlíthetem, hogy az óvatos 
tanács ezúttal nem inerte az utóbbi levelet felmutatni a basának, hogy 
annál is inkább fel ne gerjessze, míg új vezér lép a megfojtott Kai a 
Musztafa méltóságába, amikor is „jobb fundamentumot vethet reá". 

' A n y a g o k a h í d h o z . 

Szolnokból . .ezután nem sokáig zaklatták robotért eleinket. Hanem 
utoljára ugyan kijutott nekik a híd javításából. 1684 márczius 25-én 
szomorú hír érkezett. A jég elrontotta a hidat, — elvitte 12 s/emét· 
A bég tehát 300 embert parancsolt, hogy csinálják meg a „bontság"-ot. 
A tanács szatmári ácsokat küld Szolnokba, kik csak az imént fejezték 
be a scholások számára rendeltetett chorus csinálását az öreg tem-
plomban. Nem érdektelen tudni, hogv a török a lábfáktul való fizetést 
2 frt 60 dénárba, — a híddeszkáktul pedig 60 dénárba számítolta fel 
a város számára. Még októberben is folyik a munka. A tanács ekkor a 
szatmármegyei szaniszlai erdőről hozat feles költséggel, fáradtsággal 
biizlág-пак vagyis támasznak való öreg fákat .a szolnoki hídhoz. 

1685 elején, hóolvadáskor, jégtöréskor megint a megrongálódott 
híd körül bajlakodnak a debreczeniek, mivel az áradás a híd deszkáit 
elsodorta, a hídnak két vége rossz bálványi pedig megtörtek. Harmicz 
szál lábfát meg is indítanak hazulról; — épen izeni Bányai Péter Uram, 
Szolnokról: „az híd most talán megállja, — fel sem bonthatni a mos-
tani sok járók miatt." De 40 szál kemény tölgydeszkát mégis küldeni 
kellett. 

Ez márczius első napjaiban történt. És ugyanezen évi október 
18-án Mercy altábornagy vonul be diadalmasan Szolnokba, melynek 
karcsú minaretjein 1552 óla ragyogott az ezüstös félhold. 
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A s z u l t á n é s b a s á k s z o l g á l a t á b a n t e l j e s í t e t t k ü l ö n -
f é l e r ó b o t o l á s o k . 

A török uralom gyalogszeres és szekeres robotokkal békében csak-
úgy mint háborúban egyformán nyomorgatja, sanyargatja debreczeni 
jobbágyait. IV. Mehemednek már többször idézett fermánja ezt rendeli : 
„ezek után Váradra mikor szarahorát kémek, más helyre nem tartoznak 
kiadni. Ezeken kívül szarahorát más helyre nem tartoznak adni, akár 
vezérnek, akár basának, akár názurnak, akár kincstartónak, akár 
kajmekámnak, akár várbeli uraknak, agáknak, magoknak szarahorát ne 
vehessenek, sem az basa szekeret, sem szarahorát, mert az hatalmas 
császár elengedte." 

Mégis, mint a felhozott példákból látni fogjuk, a vár erősítésének, 
javításának sokféle nehéz munkáin kívül a basák saját személyök kiszol-
gálására is gyakran igénybe vették a debreczenieket, hiába tiltották ezt 
újabb császári védlevelek. 

Azoknak az ökrös, különösen pedig lovas fuvarozásuknak pedig, 
amelyeket a portyázó kisebb-nagyobb janicsár-csapatok, az ide s tova 
küldözött csauzok (futárok) és ezek fegyveres kísérete alá volt kénytelen 
adni a tanács, — se szeri se száma. Hogy háborús időkben ez az iga 
még inkább nevekedett, — szinte felesleges mondanunk az eddigiek után. 

Nem csoda, ha olykor elfogyott a végkimerülésig zaklatott nép 
türelme. Csakhogy a török uralom túlerejével szemben meg nem tagad-
hatta nyíltan az engedelmességet ; fegyver által fölkelni még kevésbbé 
volt tanácsos. Az elégedetlenség, a zúgolódás és pártütés tehát maga-
választotta elöljárói ellen tört ki. Vagy pedig elbujdosott, egyszerűen meg-
szökött a nép az elviselhetetlen teher-hordozás alól. A végső kétségbe-
esésnek sem egyik sem másik eszköze nem hozott szabadulást. Mert a 
két tűz közé szorult tanács a makacs és lázongó engedetleneket, úgy a 
szökevényeket is, — közös járom alá erős fegyelemtartással vissza-
kényszerítette. 

Ez történt 1681 okt. 4-én. Az egyesült erdélyi, bujdosó és török 
hadak Kálló várát ostromolták és a váradi basa ismét feles vonólova-
kért sürgette a várost. Ekkor az utczák kapitányai, kiknek tiszte volt a 
fuvarok előállítása, nyíltan fellázadtak Pataki Pál főbíró ellen, amiért 
ez a szekerek és egyéb kívánságok késedelmes előállítása miatt őket 
megfeddette. A vonólovak mindazonáltal elküldettek a basa táborára. 

Más eset. 1683 május közepén a rémítő hírre, hogy a váradi 
szandsákra kivetett 1000 tábori szekérből 200 Debreczenre esik, — 
melyet ötvenével útnak is kezdett indítani a tanács, — sokan a pol-
gárok közül elszökdösének. Ezeket aztán a bíró utczánként, házanként, 
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söt erdőkön, mezőkön, falukon is kerestette. Akiket megtaláltak, kötözve 
vitték el a szekerekkel. Mikor így is nem telt ki a Kapucsi basa által 
erősen sürgetett szekerek száma, elhatározta a tanács, hogy a kik el-
szöktek és a szekerek mellé esküdni vonakodnak, ha házok van, tülük 
elvétessék, s annak adassék, aki felveszi a robot terhét, ha pedig lakó, 
cselédjével, családjával és jószágával együtt kiüzetessék a városbül.1) 

Mielőtt az új b"hódoltatásról való szerződés Temesvárott megköt-
tetett volna, mindjárt Várad elestét követő esztendőben (1661 decz.) 
Húszain basa 1000 szálfát követelt a debreczeniektől a váradi palánk 
építéséhez. A tanács utczák és tizedek szerint osztotta ki az éppen 
akkor takarmány és igavonó marha nélkül szűkölködő lakosságra az 
ezer palánkfa szállítását ; a szekereknek minden darabért 1 frtot fizetvén 
a közpénztárból. Egész éven átal pedig 200, néha több hetiszeres 
feles számú szekerekkel szakadatlanul kénytelen foglalatoskodni a vár 
erősítésében. 

1662-ben Piri basa egyszerre 30 négylovas szekeret parancsol 
Váraddá, és hat téglavetőt a mecset építéséhez. 

1663-ban haladéktalanul kétszáz ágyúdeszka kellett. 1664-ben 
Kuczuk basa által parancsolt 100 négylovas szekér megszerzésében, a 
váradi felvonó kapuhoz híddeszkák és 200 palánkkaró megszerzésében 
fáradozik a tanács. „Másképen bizony megbusulják." 

Ettől fogva hosszú ideig alig furdulnak elő feljegyzések a robot-
munkákról ; bár aligha szüneteltek. Talán kisebb mértékben kívántattak 
Tagy pedig elveszlek az erről való írások. Annál sűrűbben jegyezte be 
naplójába 1680--1685 között valamelyik nótárius minden napnak ese-
ményeit, — a városra felvetegetett szolgáltatásokat is. 

Lássunk néhány jellemzőbb adatot. 

K ö z m u n k á k és m u n k á s o k a v á r a d i v á r n á l . 

1681 ápr. 30. Hasszán váradi új basának képtelen kívánsága 
érkezik : a vár építéséhez 60 ácsot, 60 kovácsot, 60 . kerékgyártót, 40 
fazekast, 50 kőmívest, 1000 darab ágyúalá való híddeszkát, 500 bál-
ványfát és 300 hetiszerest követel. Hatodnap múlva, mert több nem 
telhetett, 30 kovácsot, 10 kerékgyártót, 10 fazekast, 10 ácsot 1 kőmívest 
és 100 heti szerest küld a tanács. Másnap a város déli. részén 1900 
épület porrá ég ; mégis csak egy hétig való pihenést engedni van szive 
a basának, azután ismét az egész kívánság teljesítését parancsolja. 

Bartha Boldisár hiába igyekszik leszegni a szertelen teherbül. 

!) 1683· évi Diarium. 
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„Az égés/ város, ha mind elégett volna is, mégis károsabb .-volna a vár 
romlása és építésének elmúlnia" — feleli könyörtelenül a basa. · De 
mindjárt meglágyult, mihelyt egy erszény pénzt — 500 frtot. .— nyúj-
tottak neki és lecsendesülnek, helytelen kívánságai Nagyságos Hasszan 
úr egy hónap múlva ugyanezen módszerhez folyamodik. Az imént csak 
30 társzekeret kívánt mindenféle éléssel és egyéb tábori készülethez való 
vonóökrökkel, . de később száz 3 lovas szekérhez köti magát, s a tete-
jébe magának három erszény .pénzt;.a libájának pedig 250. tailért követel. 
Ahogy a pénzt megkapja, mindjárt leengedi a szekerek számát negy-
venre ; sőt az aratásra való. tekintettel a várnál dolgozó gyalog heti 
szereseket is haza bocsátja. 

1682 jun. 15. liszttel megrakott 18 .társzekéren kívül 60 kaszást 
és 15 fahordó szekeret kívánnak. .Szept. 28-én Seres Pált a. tanács 
ácsokkal, kovácsokkal, .kerékgyártókkal és hetiszerekkel küldi. Váradra. 

1683 jún. 21-én a kajmekám 300 hetiszerest, 6 kovácsot, 6 
kerékgyártót,. 10 ácsot, 2ü fejszét, 20 . szekeret?· parancsol a vár árka 
tisztításához, ismét 50 embert a basa rétjeit kaszálni. A. 300 sz.arahora 
közül száznak kaszával kellettmenni, hogy a víz. al atta'nád at, gyékényt: levág-
ják; a többinek szerszáma : gereblye, ν ásó,. kapa. Négy-öt nap alatt kitisz-
tították a vár .árkát; azután pedig a várbeli malmok javítására, kutak 
kotrására, bástyákon való kasok fonására hajtották őket. A kasok meg-
töltéséhez is DebreczeütőJ kívántak 30 :vagy'40 szekeret. 

Ezt már a debreczeniek is megsokalták.. Csak 10 szekeret küldöttek 
3—3 hetiszeressel és kilencz mesterembert; de.átment velők öt tanács; 
beli úr is a menedéklevelekkel, melyek szerint Debreczen az ország 
népével együtt tartozik építeni V.árad.várát. A méltóságok és kádia részszerint 
igazat is adtak nekünk ; maguk is azt mondották, hogy csak a császár 
várát építsük, se basának, se másnak se kaszással, se egyéb szolgálattal 
nem tartozunk. A harmincz szekeret elengedték, sőt a becsületes kaj-
mekám 3 ruhára való posztóért 25 napig, — takarás ideje lévén — a 
szarahorákat is ha/.abocsátotta. 

1684 jul. 31-én 300 hetiszeres és 100 szekeres megy a várat 
erősíteni. A basa ugyan 500 szarahorát és 300 szekeret kívánt ; de 500 
tallérért megelégedett kevesebbel is. Sőt a kincstartó aug. 12-én az ott 
lévőkből is hazaengedett száz kézinapszámost. Aug. 14-én más 200 
ember és 85 szekér áll munkába. Négy nap múlva 10 ácsot, 6—6 
kovácsot és kerékgyártót küld utánuk a tanács. Aug. 21-én az előbbi 
csapatot- 100 hetiszeres, 43 szekér váltja fel. Szept 16-án megint 6—6 
ács, kovács,·'lakatos ;és kerékgyártó indul Váraddá. 

A váradi kisebb, törvénytelen szolgáltatások közé tartozott a basa 
jégvermének megtöltése, a melyet a város hol saját munkásaival végez-
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tetett,'liòl pedig 40 fri bérért, valamelyik Váraddal szomszédos helység 
lakosaira bízta.1) : 

V- ^ ,1л; ; · _ ' , · : 
K Ö z m u n k á k id e g e n s z á n d s á k o k t e r ü l e t é n . 

Áz 1^82-ben megindult s a félhold magyarországi hatalmát össze-
törő *nagy hadjáratok alatt, mig Várad,. is fel nem szabadult, néhányszor 
a váradi szandsák területén kívül ,is. kénytelen Debreczen költséges és 
veszedelmes·,:tábori fuvarozásokkal segíteni a török seregek élelmezésén. 
Ámbár IV: Mehemed Lándorfejérvárnál a váradi szandsákra esendő hadi 
terhek ¿¡viselései alul felmentette és a szandsáktul külön szakasztotta, 
miért gis .a debreczeni főhjjtó küldöttség a város nevében hűsége jeléül 
•önként, egyszersmindenkorra 1000 kila árpát, 1000 kila lisztet, a főtisz-
teknek, p.edig 20. szekér élést ajánl ott. meg. 

A sors és a basák önkénye mégis másként határozott. Míg a követ-
ség a szultánnál járt, .— hozta a Kapucsi basa a még elébb kiadotl 
császári parancsot,, mely szerint. Debreczenre 2—2 emberével és 4—4 
ökrével 200 társ^ekeret vetettek fel. Három izromban, május 19. és 26. 
között igen nagy ügygyel-bajjal .128 szekeret útnak is indítottak, adván 
minden szekér mellé . 1—1 tallért is. A többi szekér elengedéseért pedig 
10 — 10 tallért vett á Kapucsi basa. Az újabb császári menedéklevelet 
jun. 1-én elkésve hozták haza bíró uraimék, a mikor a szekerek már messze 
ballaghattak Buda felé. 

Midőn az élés felvetésekről szólottam, már akkor hivatkoztam az 
eger—kassai út javítására kirendelt 200 szekérre, 400 gyalogszeresre; 
a Dunántúlra, Budára, Érsekújvárra éléseket szállító, nagyobb részben 
odaveszett szekerekre. 

A legutolsó időkben néhányszor az egri basa is 'kívánt volna 
100—200 szekereket,' 200—400 szarahorákat az egri vár erősítéséhez. 
Szerencsére az elöljárók fermánokat mutatva, s a, hasonlóképen érdekelt 
váradi basák' által "is védelmezve, éppen úgy meg tudtak menekülni e 
törvénytelen kívánságok teljesítésétől, mint Ali basa hitlevelének erejével 
némely váradi b.as.ának. аща követelésétől, hogy az elromlott pocsaji 
hidat is débreczeniék csipaíják. 

Persze a tiltakozásnak kellő súlyt móst is ajándékok adtak! 

A,z é r m e l l é k i s z ő l ő k d é z m á j a . 

Л debreczeni polgároknak már régtől fogva nagykiterjedésű szőlő-
birtoknik voltak az Érmelléken, különösen a püspöki, bihari, szentimrei 
csatári, diószegi hegyeken! Boldvai Márton székelyhídi várkapitány is 

!) Id. Diárium. 



316. 

azt írja 1664-ben Apafinak, hogy „a jobb hegyeket mind debreczeniek 
bírják.1) 

A török, aki minden termést, minden kerti veteményt megadóz-
tatott, tized alá vetett, — dehogy mellőzte volna ezt a kitűnő adó-
alapot. Mihelyt megfészkelte magát Váradon, mindjárt hozzáfogott az 
érmelléki bortermés megdézmálásához. Ezt a jövedelmet nem foglalta 
be a város által fizetendő szerződött adóba; sőt azt sem állapította meg 
állandó szabályul, — természetben fizessék-e a hegybirtokosok a tizedet, 
vagy pedig pénzben váltsák meg, avagy átalány-summa jár-e a szőlő-
termés után? Örökös huzalkodás, pörpatvarkodás támadt e bizonytalan-
ságból egyfelől a visszaélésre mindig hajlandó török, másfelől a deb-
reczeniek között, akik már csak ezért is kénytelenek voltak újra meg 
újra a fényes portátul kérni orvoslást a bübértelkes iszpaják, ziamet és 
tímár birtokos urak és a Miitavellik (kegyes alapítványok gondnokai és 
kezelői) zsarolásai ellen, a szerint, amint a szőlők ziamet és timár 
hűbéri biríokon vagy vakuv-alapítványi területen feküdtek.2) 

A d é z m á l á s a l a k j a i . 

A később elmondandók könnyebb megérthetése végett jó lesz ha 
néhány szót ejtünk e helyen a török dézmaszedés formáiról. Biztos 
vidéken természetben szeret dézmálni a török; a gabonát elcsépelted, 
a magot raktárba szállíttatja, a szalmát pedig értékesíti. 

A tizedszedést eléggé lelkiösmeretesen eszközli, tízből csak egy 
részt vesz ; de a tízen felül maradt hányadból is egy egészet kiván. 
De nem volt ritka és épen a mustnál találkozunk ezzel leginkább, — 
a szalanje-féle kezelés, vagyis az az eljárás, mikor a földesúr tíznél 
nagyobb hányadot követel a termésből, például nyolczból 21/2-et, száz-
ból 30°/o-ot. 

Másik alak, midőn természetben határoztatik ugyan meg a tized, 
de átvenni már nem akarja a török, hanem felbecsüli s a felbecsült 
árát veszi meg. 

Harmadik a bedel asr, vagyis tizedváltság, midőn a várható ter-
méshez képest évről évre vagy hosszabb időre is átalány-összegben 
egyezik meg a mozlim földesúr jobbágyaival s bizonyos határnapon a 
váltságot követeli.3) 

A debreczeniek úgy látszik a tized szedés valamennyi módjával 

!) Török-magyarkori Okmt. VI. 148—161 11. 
2) Ziamet, nagy hűbérbirtok, amelynek jövedelme a 20,OCO akcsét (500 tallért) 

meghaladta ; timár = 20,000 akcsénél kevesebbet jövedelmező hűbér birtok. 
3) M. o. török kincstári defterek. II. Bevezetés Kammerertől. 
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megismerkedtek. Sőt abban is volt részök, hogy a török hűbérúr nem 
elégedvén meg a must után szedett dézma-jövedelemmel, furfangosan 
egyéb törökös adókkal, — például a mohamedán szőlömüvelőtől szedetni 
szokott szólókért- és szölóbér-adóval is megterhelte őket. 

K ö v e t s é g e k a p o r t á r a s z ő l ő d é z m a d o l g á b a n . 

1666 decz. 8—18. között Drinápolyban kelt császári parancsolát 
eltiltja az iszpajákat a szölöbér nevezetű járulék szedésétől s meghagyja, 
hogy a Csatáron, Biharon és Diószegen lévő szőlők terméséből a deb-
reczenieken, miután ezek a szokásos tizedet megfizették, semmiféle más 
dolgot ne követeljenek.1) 

1672 ápr. 23-án a portárul megjött követeink útjának eredménye 
felől tett feljegyzésből az látszik, hogy ekkor, legalább némely helyen, 
természetben fizették a must-tizedet. „A szőlő dézmáját, amit a föld 
terem, abból adjuk" — mondja egykorú jegyzőkönyvünk. Ugyanaz 
évben más császári levél a méhser árulást felmenti a tizedkötelezettség 
alul, melyre az iszpaják az érmelléki és hegyközi debreczeni gazdikat 
kényszerítették. Néhány évvel később, 1679-ben és 1680-ban talán 
azért, mert már a vakuf-alapok is több szőlőbirtokhoz jutottak Várad 
tartományának területén, évről-évre megszabott összegben fizették a 
szölődézmát: csebritül 2 frt 80 dénárt. Horribilis összeg, háromszoros 
szalarije, ha egybevetjük az ugyanazon évi piaczi borárakkal. Ugyanis, 
például 1680-ban a Kardosházi borbírák vegyesen kerti és hegyi , boro-
kért 18,950 cseber után 51,173 frtot fizettek ki a boros embereknek, a 
termelöknek. A csapiárok pedig [ugyanezen bormennyiségből, a seprőt 
is beleszámítva, 74,475 frtot árultak. Amott egy cseber bor ára átlag 
2 frt 70, — emitt 3 frt 90 dénár.2) 

Nem csoda, ha már 1681 elején a portára megint panaszra men-
tek a debreczeniek. A váradi basa 130 aranyért adott nekik consensust, 
hogy a dézma ügyében követséget küldhessenek. A szultán nevében a 
budai vezérbasa állította ki a váradi begler-béghez czímzett császári 
parancsot, amely magyarul így hangzik : 

„Debreczen városbeli jobbágyok a váradi tartományban lévő 

kisebb- és nagyobbrendű hűbértelkesek földjén és helységek határain 

fekvő szőlőikből a törvény és rovatkönyv szerint fizetendő tizedet 

önként beszolgáltatták, mindazonáltal az említett hűbértelkesek és föld-

!) Török okirat a városi levéltárban. 

2) 1680. évi számvizsgáló könyv. ; 
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birtokosok1) őket törvényellenes" és káros halású követelésekkel" ter-
helték és háborgatták. Ennélfogva rendelem, hogy nem tévesztvén szem 
elöl az alattvalók jogait, a rovatkönvv értelmében járjanak el. A tör-
vényes tizedel, .úgy a mozlimek, mint a keresztyének szőlőjéből be-
szedvén, arról engem tudósítván, felügyelj (te, váradi beglerbég!) még 
arra is, hogy többször hasonló .panaszt okozó törvény- és rendelet-
ellenes követelések és háborgatások ne történhessenek.2) 

A l k u d o z á s o k a M ü t a v e l l i v e J . 

Λ dézmálás ideje elérkezvén, a szőlős emberek és tanácsbeliek 
portárai hozott-leveleinket bevitték Váraddá s ezek alapján kérték az 
iszpájákat meg a Miitavellit, hogy a dézmát nem pénzül, hanem borul 
vegyék be. A török urak duzzogva bár, hajoltak a vezérbasa paran-
csához ; hanem azzal is fenyegették a debreczenieket, hogy szüret után 
ki vágd altatják szőlőiket; inkább legyen szántóföld belőle. 

A kegyes alapok gondviselője, a Mütavelli azonban most sem 
állott a borul szedendő dézma mellé. Saját szempontjából nein is 
rosszul érvelt, okul adván : 

1. hogy a portán mindenkinek megadják a levelet, csak pénze 
legyen ! 

2. a szőlők urához kellett volna menniök a debreczenieknek ; ha 
attól hoznak vala parancsot, akkor ö is engedelmeskednék^ 

3. a Mütavelli jószág Isten dicsőségére a hoccsák (hodsa = tanító, 
vagy egyházi alkalmazott a mecsetnél) számára vannak rendeltetve 
hová tennék ezek a bort? 

4. török nem szokott borral kereskedni. Mindezeknél· fogva ő is; 
mint az előtte való Mütavellik, péhzül kívánta a dézmát; hiába vetette 
közbe magát a kincstartó a debreczeniekért, akik csebritöl ismét 2 frt 
60 dénárban tudtak megegyezni. 

A kővetkező évben részint a maguk oktábul, részint Memhet nevű 
hoccsa tanácsára, új tárgyalást kezdettek a debreczeniek a szőlődézma 
évi állandó összegének megállapítása végett. A Mütavelli maga sem 
idegenkedett ettől. Felettes hatóságánál javaslatot is tett ez irányban. 
Másfelől a debreczeniek a fényes portához fordultak támogatásért. 
Á tanács követeink visszajöveteléig erős büntetés s a bornak a város 

A török a fegyverrel meghódított területen minden földet állami, illetőleg 
szultáni birtoknak tekintett, azelőtt akármilyen jogi természetű volt is az és ebből 
kapta jószágait a hűbéres katonaság. A kincstári és hűbéri birtokokon lakó keresz-
tyének csak jobbágyok az igazhitű török szemében. 

2) Török okirat a városi levéltárban. 
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•kapuján kirekesztése mellett eltiltotta a hegyi szőlősgazdákat a meg-
dézmálástul. November 10-én aztán'a Mütavellível 2 frt 80 dénárban 
igazították· el a dézmát. • ·-·.•·.' 

D u l u m s z e r i n t v a l ó déz'm.á lás . 

Ez összeg az. előző évieknél is fnagasább lévén, hogy valamit 
leszeghessenek belőle, 1683 . márcz. 9-én Bonyhádi Jánös és Nyéki 
István ebben és más sérelmekben a fényes portára mennek, honnan 
május 10-én érkeznek haza. Utjök' eredménye á krónikás tollában 
maradt. Csak későbbi feljegyzésekből következtethetjük azt, hogy a 
portán a terület arányában való dézmálást megengedték, ami Kam-
merer által sem említett új álakja volt a szőlődézma szedésének. 
1683 jul. 24-én Bonyhádi, az egyik portai kövei és Báthori János 
Aradra mennek az odavaló Mütavelliért, mint akire bizattatott a sző-
lőknek du^um-mai1) való elmérése a bihariak és püspökiek jelen-
létében. A dulumozó Mütavelli maga mellé vévén a hoccsákat, haccsi-
kat (hadsi = vallásos kötelességeit teljesítő szent életű igaz hívő, 
zarándok) és egyéb török urakat, a győzhetetlen császár mértékével 
elébb egy olyan püspöki ember szőlőjét, mérte meg, aki termést vagy 
más bort nem vett, hanem csak magárul dézmált. Miután ennek 1 ér-
mését a tavalyi regestrumból megállapították és a területhez arányosí-
tották, — Ígértek a debreczeniek 1 dulumtól 15—16, majd 20 osporát, 
amit a császár birodalmában általában adni szoktak. De a Mütavelli 
ezt keveselte, anélkül, hogy a maga kívánságát megjelentette volna, 
Ekkor követeink ajánlatára a debreczenieknek a szentimrei hegyen 
lévő összss szőlőit mérték fel dulummérő kötéllel és találták azt·995 
dulumnak. Az egyezség nem sikerült. A Mütavelli azzal vált meg tőlük : 
„No már látom, hogy titeket meghagyhassalak abban, amit ígértek, 
nincs módom benne; hanem valósággal az uramnak megírom, ha 
titeket 10 pénzben meghágy is, nem bánom." 

Bonyhádi és Báthori tehát megint a portárul hoztak új paran-
csolatot a Mütavellire arról, 1. hogy a dézmáért többet ne vegyen, 
hanem a mint a község között valujan (való-ján) indul; 2. hogy a 
szegénységet ne várakoztassa, hanem borait elbocsássam 

Nov. 23. Bonyhádi és Tolnai János panaszosan jelentik haza? 

hogy a Mütavelli igen keménykedik; a bihariak 2 frtot csebritül már 
megígértek, de ő kegyelmek többet nem másfél frtnál. 

!) Dutum, helyesebben dönüm = egy mércze alá való föld ; egység az adók 
megállapításánál. Területét közelebbről nem ismerem. De 100' •-méternél nagyobb 
aligha volt. : 
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Még deczember közepén is bajoskodnak a dézma miatt a kegyes 
alapok gondviselőjével, aki se a basa közbenjárására, se defterre, se a 
kádiától hiteles alakban kiadott törvénylevélre, se új szultáni parancsra 
nem akarta magát az igazsághoz tartani.1) 

így ment ez évről-évre. Sőt 1683-ban a szentimrei és diószegi 
boros gazdáidul csebrenkint 4 frt 80 dénár hallatlanul magas dézmát 
vett a Mütavelli, semmit nem használván az ez évi portai út. 

Utolsó ismert emlékünk a debreczeniek bordézmájáról az 1687-ben 
kelt kiváltság·levél, mely megparancsolja a váradi kádinak, hogy a 
császári javadalmak és hübérbirtokok területén fekvő helyréállított (fel-
újított) szőlőik után azok, akik a reájuk kivetett szőlődézmát pontosan 
fizetik, semmiféle közmunkával ne terheltessenek és ez évtől fogva egy-
egy helyreállított szőlőtől 300 pénzt fizessenek. Ezen kívül rajtok 
semmiféle adó nem vehető.2) 

P u s z t á k bére,· a d ó j a . 

A második behódoltatás már elpusztulva találta mindama falvakat, 
amelyeknek határai az idők során Debreczen területébe olvadtak be. 
Sőt az általunk ismertetett időben mindezek a város zálogos birtokába 
jutottak. Mégis ezeknek a török uralomhoz való viszonyában az a fel-
tűnő, sajátságos körülmény vehető észre, hogy míg némely elpusztult 
község földjei, némely praediumok Ali basa által Debreczenhez tarto-
zékul elismertetnek, vagyis az 1662-diki alapokmányban mint e császári 
khászbirtok alkotó részei soroltatnak elö : ugyanekkor hasonlóan Deb-
reczen kezében lévő, részint már 50—60 évvel, részint csak kevéssel 
azelőtt lakatlanná lett néhány helység határát nem számítják Debre-
czenhez. 

Ilyen földek a 15-éves nagy háború alatt (1592—1608) elpusztult 
Ebes, Szepes, Hegyes és a valamivel tovább élt Boldogfalva. 

Nem gondoljuk, hogy a török ez intézkedése miatt valami sokat 
veszítettek volna elődeink; miután az elpusztult hűbéri falvakat, — mint 
Salamon Ferencz mondja — a szomszédos városok és helységek aránylag 
kedvező feltételek mellett vehették haszonbérbe, akár mérsékelt összeg-
ben megsummálhattak érettek és e haszonbéren vagy summaadón kívül 

1) Diárium. 
2) Török oki. a városi levéltárban. »Egy felújított szőlő« alatt valószínűleg 

olyan területet értettek régen, amennyit egy ember egy nap alatt megmunkálhatott. 
Innen eredhetet a szőlők területének mennyisége meghatározásánál szokásos eme ki-
fejezés : »egy ember müve szőlő«. Ma ezt igy mondják a debreczeniek: »egy kapa 
szőlő« és körülbelől 200—220 Π-ölet értenek alatta. 
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egyebet ne m fizettek. A hűbéres iszpája is örült, ha elnéptelenedett 
pusztáit bérbeadhatta. 

A Debreczen körül fekvő puszták részint szultáni khászhoz tar-
toztak, részint hűbéri birtokok. De egyik sem hozott török pénzszámítás 
szerint 20,000 akcse ( = 500 tallér) évi jövedelmet, ennélfogva önálló 
ziametet nem alkothattak, még önálló timárbirtoknak is kicsinyek voltak. 
Adózási beosztás tekintetében egyik Szolnokhoz, másik Váradhoz tar-
tozik ; sőt ugyanazon puszta is egyszer ide, máskor amoda adózik, 
aszerint, amint hűbéres ura. a szolnoki vagy váradi őrségben szolgál. 

1663-ban Hegyes és Boldogfalva taxáját Váradra rendelik; mind-
azonáltal e második hódításnak csaknem egész idején keresztül Szol-
nokon fizettek érette taxát a debreczeniek. Holott Boldogfalva közvetlen 
a város tövében feküdt. 1665-ben Ali Csorbadsi szolnoki szandsák-emin 
ád nyugtát Boldogfalva császári khász falu összes jövedelmeiért fizetett 
40 ezüst tallérról. 1672-ben a portárul hozott szultáni parancs szerint 
Debreczen az eloszlott Boldogfalva után semmivel nem tartozik; mégis 
a sok futkosásnak, fáradozásnak, császár levelének semmi haszna nem 
lett. „Tömlöczczel is megvötték minden adaját/ 

Később is a Boldogfalváért bevitt 20, majd 30 frtot Mahmud bölük 
kási szolnoki emin nyugtázza. 

Hasonlóképen külön adóztatás, illetőleg taxaitatás alá estek Ebes, 
Szepes, Szent-György és Bánk puszták. 1666-ban Mehmet szolnoki bég 
a szepesi és ebesi praediumok bérit feljebb akarja csapni, az előtti 
adóval nem elégszik meg. 

1672-ben Musztafa szolnoki miraláj a debreczeniek által évről évre 
szántott-vetett Ebestül és Szepestül 70—70 tallér summa adó (makíu) 
felvételét ismeri el a saját tezkerejével. Ugyanekkar 20 tallért kap a 
kisebb Szent-György puszta summa adójában. 1691-ről is fennmaradt 
az ebesi summa adó nyugtája, a melyet Hasszán Zám és Ebes akkori 
hűbérura állított ki öt aranyrul, 1 ruhára való zöld rásárul és 1 tábla 
szappanrul. Restanciában maradt még 30 arany és öt tallér. Bánkért 
pedig 1679-ben és 1680-ban török részre évi 44 frt bért fizetett a 
város.1) 

Annak, hogy az 1670-es évek végén zálogba vett Ohat és Zám 
pusztákért külön adóztatta volna meg a török Debreczent, nyomát nem 
találtuk. Ellenben néhány feljegyzés arról tanúskodik, hogy a debreczen-
váradi országúiba eső Pocsaj helysége határán használt föld után taxát, 
vagy bért szedett a török Debreczentől. 1682-ben az egykorú napló 
szerint a tanács zálogba vette a-pocsaji földet. 1683-ban már bérletről 

Török levetek, nyugták fordításai és városi jegyz. könyvek. 

Gazdaságtörténelmi Szemle 1903. 21 
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van s/.ó; 1684-ben pedig a pocsaji föld bérét azoktul kérik az emingek. 
akik megbérlették volt. 

Pocsaj vámszedő hely lévén, a Váradra és a hegyi szőlőkre sűrűn 
járó debreczenieknek szükségük föld a pihenőnek nagyon alkalmatos 
poesaji földre.1) 

T ö r ö k k e d v e z m é n y e k . 

A török kormányzati politika keveset törődött a szultán alattvalói 
megélhetésének feltételeivel s majd semmit a ráják anyagi jólétével. 
A mozlim államrendszer keretébe, amelyet karddal faragtak meg, csak 
hiányos, fejletlen, institutiók illeszkedhettek be a közgazdaság nagy ter-
melőágainak, a földmívelésnek, az iparnak és a kereskedelemnek elő-
mozdítására; fejletlen institutiók még arra a feladatra is, hogy a munka 
és termelés a külső háborgatásoktól lehetőleg megóvassék: 

Némely török államférfiúban sem hiányzott az érzék és jóindulat 
a hódoltság gazdasági érdekei iránt, amelyek felől ők is úgy valának 
meggyőződve, hogy azok istápolásával a birodalom is nyerni fog. Imé 
Debreczen is számos olyan fermánt és temesszüköt kapott a portátúl, 
amelyekből ez a felfogás kiérezhető. Visszaéléseket, ser- és kanun-
ellenes zsarolásokat, sanyargatásokat többször azzal az indokolással til-
tanak a szultánok, hogy azok által a kincstár kárára pusztul Debreczen 
a császári khász város s hogy tehát ez be ne következhessen, a 
beglerbégek és más méltóságok szeretetteljes védelmébe ajánlják Deb-
reczeni. Ha annyi erély volt volna a török központi kormányzatban, 
mint a mennyi jóindulat árad a virágos keleti nyelven fogalmazott tugrás 
levelekből : talán nem fűződnék e korhoz annyi siralmas, borús emlék ! 
Jósika is nem hasonlíthatná Debreczennek ezidőbeli történetét haramia-
regényhez.2) 

De a török a 140 év alatt, míg jármát nyögte Debreczen, egyetlen-
egyszer sem kelt védelmére a városnak, valahányszor ellenségei, akik 
pedig sokkal inkább valának ellenségei a töröknek, fosztogató, gonosz 
szándékkal törtek reá. A városnak nagy és kicsiny ellenféllel szemben 
magának kellett helytállani. Pedig megtörtént, hogy oltalmaztatási díj 
czímén a császári vitéz portyázó őrség élelmezése végett külön 1000 
frt rendkívüli adót szedett a város lakosságától.3) A fegyelmezetlen, 
rablásra mindig kész tatár segédhadak ellen jó pénzért ugyan mindig 

Városi jegyzőkönyvek, török okiratok és „Vidékiek beköltözése Debreczenbe 
1654—1640 között" czímű dolgozat után: 

2) „Zrínyi a költő" cz. regényében írja Debreczenről Jósika : „e korbeli tör-
ténete nem sokat különbözött egy folytonos haramiaregénytől." 

3) Török nyugta 1609. illetőleg 1602-ből. 
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szívesen küldtek a basák csauzokat, némi fegyveres kísérettel együtt ; 
de minden csauzi tekintélynél nagyobb súlylyal esett a kapzsi, kincs-
szomjas tatár khámok serpenyőjébe a debreczeniek sok szép drága 
ajándéka, melyekkel hol kíméletre, hol más utat választásra bírták azokat, 
amint ezt az 1683-diki események is igazolják. Kérdés, vaijon ha 1657-ben 
kedvök lett volna a Bereget és Szatmárt pusztító lengyeleknek Debreczenig 
kalandozni, a frissen kapott szultáni oltalom-levél megakadályozza-é a 
lengyel-boszú véres, gyújtogató fosztogatásait ?. . . 

Hogy a debreczeniek sohasem építhettek komoly török oltalomra, 
arra nézve a következő esetet mondom el : 

MLdön 1681 őszén Apafi, Teleki Ecsed alul Erdélybe visszament, 
Thököly pedig a bujdosókkal együtt tőlük elszakadt: Caprara német 
generális sietve kelt át Tokajnál a Tiszán, hogy könnyű szerrel vissza-
vegye Kálló várát. 

Lön a német közeledésének hírére roppant bódulás a város népe 
között, élénk emlékezetben lévén még Strassoldo járása s rettegvén . Gap-
rara bosszújától. E félelmetes napokban (okt. 28—nov. 6)· a megrémült 
város, miután egy éjjeli tanácsgyűlésen a helybenmaradás mellett 
nyilatkoztak, „mert ha elfutunk, Debreczen többé nem lészen", — min-
denfelé küldött segítségért : Váradra, Budára és Thökölyhez. A budai vezér 
basátul Ormós Mihály csak puszta biztatásnál egyebet nem hozott. Az 
új váradi basa ígérte, hogy felkél mellettünk, és ellenáll : az Alajbég 
kilencz zászlóval csakugyan Pocsajhoz szállott. Thököly közel volt, 
Bagosnál táborzott, söt a vele lévő főrendekben, tisztekben és szolgákban 
felesen be is jövének a városba, mint Petróczi István úrfi, Ibrányi 
László feleségestül, Sennyei úrfi, Pécsi Gáspár és többek. Mégis senki 
nem mérte össze kardját Caprara koszperdjével. A generális haragját a 
magára hagyatott polgárság most is a sokszor kipróbált adom-mai csi-
lapítgatá.1) 

A v á s á r o k o l t a l m a . 

A vásárokat járó, kalmárkodó rendeknek sem adott különb védelmet 
a török kormányzat. Holott a vásárok a török által is lakott városokban 
közvetlen, egyéb hódolt helyeken pedig közvetve jelentékeny jövedelmet 
hajtottak a kincstárnak. 

írott intézkedések a vásárosok érdekében is gyakoriak ; de a gyakor-
lati élet lerontja értéküket. Hasszán temesvári basa már 1566-ban mene-
dék-levelet ad a debreczenieknek az olyan török kereskedők erőszakos-
kodásai ellen, akik eladott portékáik árát olyanokon követelték, kik a 

i) 1681. évi Diárium. 
21* 
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vevő debreczeni kalmároknak sem társaik sem kezeseik nem voltak. 
Mindazonáltal a tanács többször kénytelen tilalmazni, hogy hitelbe vásá-
roljanak töröktől a polgárok.1) Mert a török hitelező a maga követelé-
seért az egész várost is keményen megzaklatta, amint ezt Balyk János tanács-
beli kereskedő esetéből (1684) látjuk. 

A török és más nemzetbeli vámszedők visszaéléseitől2), a vásári 
és helypénzek kezelőinek, bérlőinek zsarolásaitól, a portyázó török 
katonáktól, hajdúktól és mindenféle nyúzó-fosztó emberektől való félelem 
meg-meg akasztotta a kalmárkodó debreczenieket a vásárok látogatá-
sában. 1656-ban Eperjesi Istvánt a rablók Túron megölték, javait pedig 
a török harminczados lefoglalta ; hasonlóképen árestalta Varsányi Mihály 
árúit, melyeket csak a budai vezér parancsa szabadított ki. 

Ilyen körülmények között nem voltak feleslegesek a főbb török 
hatóságok biztató körlevelei, hogy a nép bátran látogassa a vásárokat. 
Imé a túri eset után is, a budai basa a közeledő szegedi vásárra vezéri 
leveleivel hívogatja mindenfelől a kereskedőket, minden bántalom ellen 
biztosítván őket.3) 

V á m m e n t e s s é g e k . 

Sőt bizonyos· helyeken vásári vámmentességben is részesítette a 
török a debreczenieket, ami azért is figyelmet érdemel, mert a hódító 
mozlim az elfoglalt földön talált történelmi jogrendet felforgatta, a régi 
kiváltságokat és szabadalmakat lábbal .taposta. 1571-ből két török 
oklevelünk maradt fenn, amelyek a debreczeni kereskedők vámmentes-
ségéről tanúskodnak. Az egyiket Husszein bég, a császár pesti íródeákja 
állította ki arról, hogy a debreczeni kereskedőkön, sem vásárokon, sem 
városokban a törvény ellenére — amint ez mostanában Túron, Fegy-
verneken történt — vám ne szedessék. A másik hasonló ehhez és a 
debreczenieknek Túr és b'egyvernek városokban való, jegyzőkönyvbe is 
beiktatott, szabadság-levéllel biztosított vámmentességöket igazolja. 

Egy évszámnélkül való levél, Mohamed levele a gyulai begler béghez 
hagyta emlékezetben Szép Péter, Tamás deák és Mező Mihály debreczeni kereskedők 
jellemző esetét. Ezeket a bég tömlöczbe vetette, 3000 tallér értékű portékájukat pedig 
lefoglalta, amiért Ahmed agának a tőle vásárolt árúczikkek árát, melyeken veszítettek, 
nem tudták megfizetni. Mohamed (hihetőleg budai vagy temesvári basa) e jogtalanság 
ellen tiltakozik s a lefoglalt árúk visszaadását kívánja, hogy 'a megrettent kereskedők 
ama védelem alatt álló vidéket el ne kerüljék és ez által az adózás kárt ne szen-
vedjen. 

2) 1570-ben Musztafa budai basától védlevelet kapnak a debreczeniek arrul, 
hogy senki adósságáért senkit meg ne tartóztasson, a harminczadosok pedig a meg 
nem fizetett vámot a debreczeni bírákon ne követeljék. 

3) Városi jkv. 1656 szept. 6. 
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A fontosabb átkelési helyeken lévő hidak és révek használatát 
szinte természetes, hogy vám mellett engedte meg a török a debre-
czenieknek is. Ezek már 1589-ben panaszos hangon sorolják fel a szol-
noki kádia, több zaim és voivoda előtt, mennyi költségbe kerül nekik a 
Szegzárd felé esö baranyai nahieben szűrt bornak szállítása, nem lévén 
szőlő városuk határában.1) A borvétel helyén hordópénzt (reszmi 
fucsi), a Dunán való áthozatalnál vámot (gömrük), ismét Szolnoknál híd-
pénzt (reszmi gecsüd) kell fizetniök. Itthon pedig Jehszia nevű zsidó, 
ki nálunk a borból való jövedelmet, bérli, megbízott emberei által bor-
adót (reszmi khanir) és megint hordóadót (reszmi fucsi) követel rajtok.2) 

A török vámszedők és bérlők épen így megvették a vámot az igen 
sűrűn használt pocsaji, székelyhídi s néha más kisebb hidakon is. 1681-ben 
végre felmentették őket a diószegi vám fizetése alul s 1682-ben Gürcsi 
Mehmet basa által Váradon kiadott szabadalom-levél akként rendelkezik, 
hogy a debreczeni rájáktól a kanun és defter értelmében s a bevett 
szokáshoz képest csak a pocsaji és székelyhídi hidakon szedessék vám, 
Diószegen és másutt pedig ne. 

V i d é k i j o b b á g y o k D e b r e c z e n b e n . 

Debreczen népesedésére, gazdasági erősödésére nagy befolyással 
volt a vidékiek beköltözködése. Csakhogy a mozlim földesúri jog se 
tűrte a jobbágyok szabad költözködését s a török földesúr bármikor 
visszavihette szökött, vagy más helységbe, városba húzódott jobbágyát.3) 
Ez a törvény sok zaklatást és bajt okozott Debreczennek is, éppen az 
általunk tárgyalt korban, midőn Erdély fejedelmi székében nem oly erős 
kezű férfi tilt, amilyen Bocskai, Bethlen és Rákóczi volt, akiknek ural-
kodása idejében száz meg száz vidéki család talált minden nagyobb 
akadály nélkül új otthont a bátorságosabb Debreczenben.4) Akkor még 
a török maga módja szerint védelmébe is vette a bevándorlottakat, nem 
csupán a királyi területről valókat, hanem azokat is, akik bárhonnan 
eredtek, de itt benn már tűzhelyet raktak. 

Nevezetesen a budai díván az egri begler-béghez és a szolnoki 
szandsák-béghez czímezve újra kiadja Debreczen császári khász város 
lakosainak folyamodására Szulejman szultánnak 1566 jún. 8—18. között 

!) E kifejezés, hogy szőlő nincs a debreczeni határban vagy azt akarja jelen-
teni, hogy szőlőtermő hegye nincs a debreczeni határnak, mert hiszen szőlőskertek 
már akkor is voltak nálunk ; vagy pedig a fordítás nem tökéletes ; az eredetiben talán 
szőlőhegy van írva. 

2) Török okirat fordítással együtt a városi levéltárban. 
3) Salamon F. id. m. 
4) V. ö. Zoltai: „Vidékiek beköltözése 1564—1640. között." 
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kelt fényes rendeletét, amelynek értelmében akái' régi rája légyen kö-
zöttük valaki, akár az ellenséges várakból s falvakból menekült hozzájok, 
azok személye, családja, birtoka, vagyona, jószága egyaránt sérthetet-
lennek nyilváníttatott. Felhívja tehát a budai díván az említett méltó-
ságokat, hogy az ilyen ráják személyét, családját, vagyonát megtámadni 
ezentúl se engedjék és senkinek el ne nézzék, ha ezt ser-, kanun- s az 
ezek alapján kiadott régibb, vagy újabb császári parancsok ellenére 
megkisérlené.1) 

A debreczeni tanács e szabadsághoz ragaszkodott, midőn 1662-ben 
vonakodott kiadni a város oltalmához folyamodott egynéhány nádudvari 
atyafit, miután ezek, még a békességes időkben jöttek be ide s azóta 
szolgálatjokat., adójukat itt teljesítették, előbbeni lakóhelyükön pedig sem 
vassal, sem marhájokkal földet-vizet nem éltek.2) 

Keményebben beszélt a debreczeniekkel Husszain váradi basa a 
hódolt területről befutott piskoltiak, szaniszlaiak dolgában. Allah-ra eskü-
dött, hogy ha ezeken csak egy pénzadót is veszen a debreczeni bíró, 
— ötezer tallér lesz a büntetése. Sietett is a tiszteletes tanács vissza-
adatni a befutottaknak, ha netalán valami adót szedtek volna már tőlük 
az exactorok; egyúttal figyelmeztette őket arra is: kiki mihamarébb 
hurczolkodjék vissza a maga falujába, mert ha önként nem mennek, 
rabul fogja őket elvitetni a basa.3) 

Ugyancsak Husszain cselekedte meg azt is, hogy valamelyik heti-
vásáros napon vitézeivel elállotta a város kapuit, az elöljárókat maga 
elé rendelte s a hódolatlan helyekről vásárba jött vidékiek kiadatását 
követelte. A borbélyokat pedig megkínoztatta, azzal vádolván őket, hogy 
ellenséges katonák sebeit gyógyították. A basának ekkori látogatása 6400 
tallérjába került a városnak. 

Ugyanekkor hol szép Ígéretekkel, hol fenyegetéssel a váradi pol-
gárokat csalogatja vissza elhagyott városukba. Ezek a vár eleste után 
Debreczenben vonták meg magokat. Pár év múlva nagyobb részök csak-
ugyan kénytelen volt hazamenni, akinek szekere volt, a magáén, akinek 
nem volt, az olyant Debreczen költöztette vissza. Mert már azzal is 
fenyegetőzött Husszain, hogy a várostól külön fogja megadóztatni őket.4) 

A basák példáját követték a kisebb urak, a hűbéres iszpáják is. 
Jobbágyaikat ezek is kényszerítették kimenni a városból. A debreczeniek 
ez erőszakoskodás ellen ismét a szultántól kértek védelmet. 1667 jan. 
24-én Pataki Albert, Jóna István atyánkfiai Konstantinápolyból jó válasz-

Török okirat évszám nélkül a v. levéltárban. 
2) Városi jkv. 1662. 44. 1. 
3) Városi jkv. 1663. 165. 1. 
4) Városi jkv. 1663: 168., 171. 175. 1. 
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szal érkezének haza. E válasz haszna következő évben Ambrus Pál nevű 
jobbágy felszabadításában meg is látszott.1) 

1682-ben sok baja és búsulása esik a városnak a Derecskéről, 
Kábáról és más emenges (kincstári adófizető) helyekről bejött jobbágyok 
miatt, akiket ezúttal a magok falujabeli bírák panasza következtében 
keresnek a váradi eminek. Szegényeket meg is rekesztik. De a tanács 
követei által sikeresen tiltakozik Váradon e „szokatlan dolog ellen", az 
ellen, hogy a város szabadságának sérelmével eminek ¡-zedjenek adót 
Debreczenben. A basa mindjárt el is ereszteti a megfogott falusi embe-
reket. De már kevés idő múlva (ápr. 12.) a basa levelével feles számú 
török érkezik megint az emenges jószágokból beszármazott jobbágyok 
hazavitele végett. Hatvan ilyen embert persequaltak, de többet tizen-
kettőnél nem találtak, ámbár felkutatták az egész várost, mialatt nagy 
zenebonát csaptak, a bírót és tanácsbelieket éktelenül szidalmazták, 
szakálluknál fogva felakasztással fenyegették, — közülök kettőt meg is 
tömlöczöznek.2) 

Máj. 15-én pedig egy részeg török pribék Magyar Istvánt, váro-
sunknak török nyelven való tolmácsát, afeletti felgerjedésében, hogy őt 
arra figyelmeztette : nem szokott a török bort inni, puskájával úgy meg-
ütötte, hogy meghalt „egész városunknak nem kevés kárával és szomorú-
ságával, minek utánna 18 esztendők alatt a fényes portát tizenhétszer, 
Bécset egyszer, vezéreket, basákat számlálhatatlan sokszor városunk 
megmaradásáért megjárta volna". 

A tanács elégtételt követelt az ártaUanúl kiontott vérért s már-
már a portára készült ezért követséget küldeni, midőn a váradi basa 
hajlandónak mutatkozott a gyilkos törököt megbüntetni, ha csak egyetlen-
egy igaz hitű tanút tud a város előállítani. Találkozott' is egy török 
tanú. Mire a basa, különösen a tihája rábeszélésére a gyilkost a maga 
istállójában megfojtatta s azután holttestét kívánságukra csauzával meg 
is mutatta Bonyhádi János, Sárándi Dániel, Vecsei Péter követeinknek 
és városunk hites deákjának. Azonban az ítéletért maga részére 400, 
a tihájának 100 frt jutalmat csikart a városon.3) 

A t ö r ö k g ő g j e . 

A török uralkodásának egyik legsötétebb foltja a gög, amelylyel 
lenézte keresztyén alattvalóit; a kegyetlenség, amelylyel emberi méltó-
ságukban vad gyönyörűséggel alázta meg őket. Debreczen város évkönyvei 
telvék a méltatlan, igazságtalan gyötörtetésekkel, bántalmazásokkal, kínoz-

1) Városi jkv. 1667 : 28. és 1668: 238. 11. 
2) 16 52. évi Diárium. 
3) 1682. évi Diárium. 
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tatásokkal és tömlöczöztetésekkel, amelyeket a község előtt legnagyobb 
tisztességben álló és sok esetben, magyar nemesi rendhez tartozó pol-
gárok, a bíró, tanácsnokok, esküdtek valának kénytelenek elszenvedni a 
török uraktól. És ez embertelen bánásmódnak halottai, ártatlan halottai 
is valának. Igen kicsiny ok, gyakran ál-ürügy ís elegendő a basák harag-
jának felgerjedésére. Említettük a megfojtott bíró, Vígkedvű Mihály 
tragikus halálát. A török büszkeség és fenhéjázás azt sem tűrte, hogy 
a rája kardot viseljen. Erről Kecskemét történetírója is panaszolkodik. 
Murát, budai kajmekám üzente a Thököly által felkelésre hívott kecske-
métieknek : „Szultán Szolimán botot, szántóvasat engedett nektek és 
ostort kezetekben, nem szablyát." De hasonló esetet nálunk is jegyeztek 
fel. 1662-ben (szept. 2.) Szőcs Bálint debreczeni polgárt Biharnál megvag-
dalták a törökök és fejét elütötték, azt adván okul, hogy kard volt nála. 

A bevett szokás mégis az volt, hogy a török inkább az elöljárókat 
gyötörte, kínozta, börtönözte és tartotta magánál túszul, így akarván 
minél többet zsarolni a szegény népen. Mert a török Debreczenbeii állan-
dóan zsarolt. Arra, hogy a szó szoros értelmében rabolt volna, városunk 
történetében ritkán fordul elő eset.i) Portyázó csapatai se nyájakat, 
gulyákat nem hajtottak el a mezőkről, se a szántóvető polgárok ekéi 
mellől nem fogták ki erőszakkal a vonó jószágokat; se élésházaikat, 
pinczéiket nem verték fel és nem fosztották ki; se magukat és cseléd-
jeiket rabságba el nem hurczolták. Debreczen szultáni khász város lévén, 
efféle gonoszságokra a legrosszabb török is csak elvétve mert vetemedni. 

A rablás és fosztogatás ilyen nemét átengedték segédseregeiknek : 
a tatároknak, meg ellenségeiknek : a labanczoknak . . . 

B) Erdélyországhoz való szükségletek. 

A hosszú, romboló országos vihar, amelyet II. Rákóczi György 
nagyravágyása, szerencsétlen lengyelországi vállalata által aratott, az 
ellenfejedelmek, Rákóczi és Barcsai, Barcsai, Remény és Apafi seregei-

Hogy ilyen esetet is lássunk, felidézem Csirke nevű török pribék kétrendbeli 
garázdálkodását. Ez a pribék 1682 decz. 18-án néhány lovassal és janicsárral együtt 
megrészegedvén, a gazdákat házaikból kiverte, őket sanczoltatta. De a basa, hűül 
adatván néki, a tanácsot felhatalmazta, hogy az ilyen alkalmatlankodó törököket szaba-
dosan megfoghassa és vagy Váradra vitesse, vagy a város tömlöczébe vettesse. 
1683 szept. 29. Csirke vitéz vezetése alatt váradi és szentjobbi törökök csaptak nagy 
lármát, mivel az általuk kért harmincz szekeret a város hamarosan elő nem állít-
hatta. Dühökben a vásárra jött palóczokat, újvárosiakat jószágaiktól, fegyvereiktől, 
puskájuktól megfosztották; helybelieknél is raboltak. Kamarákról a lakatot leverték, 
a bort korsókba töltögették ; egy brassai embernek 2 lovát, szablyáját, 32 forintját és 
másfélezer frtról való adósleveleit elvették. De harmadnap múlva mindent visszaadatott 
a tanács által értesített basa. (Diárium.) 
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nek, a törököknek, tatároknak és németeknek martalékául dobta Debre-
czent is. Amelyik fél felülkerekedett, vagy amelyik éppen Debreczenhez 
közelebb juthatott, mind lenyírta, kitépte fürtös, selymes gyapját a deb-
reczeni báránynak.1) 

K e m é n y J á n o s u r a l m a . 

Várad török kézbe jutása után a német pártfogására támaszkodó 
Kemény János parancsolt legtöbbször Debreczennek. 1660 őszén, miután 
Ali szerdárpasa Temesvárra vonúlt vissza, Kemény János téli szállásra 
Debreczenbe rendelte fogadott hadait. Következő évi okt. 10-én ismét 
azt írja ide : „Hatezer íőnyi lovas és gyalog, német és magyar hadainak 
Debreczent adja téli kvártélyul." „ Vana intentio sine Deo", jegyzi meg erre 
a város pennája. 

Csakugyan megrakodék a város a fejedelem feles mezei hadaival. 
Az itt való szabad szállásra és kész gazdálkodásra minden nap jöttön 
jött a sok nyúzó-fosztó, gyilkos, pajkos, aki csak egy kardot, vagy egy 
puskát szerezhetett is. És úgy megélték a házigazdák télire készített 
eledel ecskéj ét, hogy a szegény gazdák cselédestül kény szeri ttetének 
elmenni és házokat a katonának hagyni. Kemény János csak 4000 frt 
lefizetése után rendelte ki a városból időközben 48 zászlóaljra szaporí-
tott hadait. 

S z é k e l y h í d i v á r k a p i t á n y , B o l d v a i M á r t o n 
k ö v e t e l é s e i . 

Kezdetben Apafi országlásával is éles közjogi összeütközésbe jutott 
Debreczen, amire a hódoltsági fermánnak ama rendelkezése adott okot, 
hogy a város ezentúl az erdélyi adót is Váraddá fizesse. A különféle 
régi adók megsummálásánál az addig Erdélyt illető 1500 tallért Ali basa 
valósággal beleszámította a török részre járó tízezer tallérba. Később 
aS soha le nem engedtek belőle. 

Amint 1663 végén Székelyhíd vára Apafi birtokába került, az új 
kapitány Boldvai Márton nyomban érvényesíteni kezdte Debreczenben 
is Erdély adóztatási és dézmáltatási jogait. Mert a debreczeniek Bihar-
ban fekvő birtokaik után a búza- és bor-dézmát, az élést is megtagad-
ták, azzal védekezvén, hogy a „hatalmas császár őket Erdélyhez való 
adóztatástól elszakasztotta". 

Boldvay pedig, akinek a várőrség számára se elég pénze, se élése 
bőven nem vala, — váltig biztatgatta leveleiben a fejedelmet, jöjjön ki 
személyesen ide a végvárba és csináljon rendet, vagy pedig erősen 

J·) A város czímerében húsvéti bárány látható. 
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parancsoljon rájok az adózni nem akaró biharmegyei helységekre, meg 
Debreczenre. 

A zsold miatt szorongatott Boldvai a töröktől tanulta, miként kell 
bánni a nehezen fizető néppel. Két debreczeni tanácsnokot tehát Székely-
hidon tömlöczbe veteti s felhatalmazást kért az urától, hogy ahol tanál-
hat még debreczenieket, azokat is megfoghassa. Azonban Apafi ebbe 
nem egyezett bele. 

Azt is jelenti a kapitány a fejedelemnek, hogy az erdélyi harmin-
czados Debrec/.enben nem merte kitűzni harminczadosi zászlaját, mivel 
Dobozy István bíró törökkel és felföldiekkel ijesztette a tiszteket. „De 
bár föltette volna ! — kiált fel Erdély szuverenitásának védője — hiszem, 
látta volna, ki veszi le Nagyságod zászlaját! . — Nagyságos Kegyelmes 
Uram, ne felejtse el a debreczeni harminczad dolgát, mely mindig 
Erdélyhez való vòlt. Ha ez a harminczados nem merész a zászlót fel-
tenni, felteszi más!" így biztatja urát jogai érvényesítésére a derék 
Boldvai. 

A debreczeniek pedig addig írogattak, addig járogattak Erdélybe, 
hogy megértették egymást a fejedelemmel. Ök az adót végre ide is meg-
fizették; — Apafi pedig megengedte nékik, hogy az élést, búzát, vágó-
marhát, szalonnát, vajat, Végszékelyhíd várába kapuszám -szerint szol-
gáltassák ; mert így kevesebb esett rájok.1) 

R e n d e s és r e n d k í v ü l i h a d i a d ó k . 

A rendes erdélyi adó évi 1500 tallér, melyet 1589-ben 2000, 
Boldvai idejében pedig 3000 frtban számítottak. A város elég pontosan 
fizette, — csak a legzaklatottabb években kellett miatta sollicitalni a 
tanácsot. Ennek felette néha a váradi, néha a székelyhídi vár őrségének 
adott évenként 1000 frtot,2) míg tudniillik ez erőségek is fejedelmi 
kézben voltak. Ilyen rendkívüli adókkal olykor Apafi alatt is megter-
helték Debreczent. 1667-ben az erdélyi országgyűlés „harminczad végett* 
4000 frtot vetett fel a városra s annak tűzzel-vassal való behajtásával a 
somlyói kapitány bízatott meg, aki elöljáróban is a hozzá küldött pol-
gárokat betömlöczözte. Hiába keresték meg, hiába kérték a fejedelmet, 
meg kellett ígérni a summa pénzt ; árestált atyánkfiái addig nem is 
szabadúltak ki a somlyói börtönből, míg elsőben 1000 frtot le nem 
fizettünk.3) 

Az 1683-dik évi hadjáratban a várőrségek számára 2500 frt rend-
kívüli adót vetettek Debreczenre. 

Török-Magyar Okm.-tár. VI. k. Boldvai M. levelei és Szűcsi, id. m. II. 428.1. 
2) Török-Magyar Okm.-tár. VI. 236. 1. 
3) Városi jkv. 1667 máj. 23., okt. 15., nov 2. 
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A z e n y e d i k o l l é g i u m o t i l l e t ő 2000 f r t c e n s u s . 

Erdélyi részre számítható állandó természetű járulék az a 2000 
frtban megszabott földesúri census vagy taxa, melylyel a mindegyre 
több-több szabadalom és kiváltság birtokába lépő Debreczen már igen 
régtől fogva magát mindennemű jobbágyi szolgálat alul megváltani szokta. 
Midőn Bethlen Gábor enyingi Török István halálakor Debreczent, mint 
magvaszakadt jószágot a fiscus számára foglalta el, — a földesúri 
censust előbb a kincstárba fizettette; majd 1629 szept. 2-án kelt alapító 
levele által „lelkiért" a gyulafejérvárí kollégiumnak rendelé, — hogy 
ezt ezentúl a megnevezett kollégium szegény diákjainak fizesse Debreczen 
városa. A békés, boldogabb időkben késedelem és hiány nélkül be is 
szolgáltatta. Azonban az 1660-as évek sokféle nyomorúságai és hallatlan 
erőszakos adóztatásai miatt meg-megakadt a 2000 frtok pontos bevitele. 
1607-től 1665-ig pedig egészen el is maradt. Ekkor a fejedelmet, aki 
1662-ben Nagyenyedre költöztette át a kollégiumot, arra kérte a tanács, 
hogy mentse fel Debreczent az összehalmozódott tartozás alul. Apafi 
nem engedett, hanem a következő évben országgyűlésre menő követein-
ket, a meghívó-levél ellenére börtönbe záratta, amiért a kollégium 
pénzét magokkal nem vitték. A tanács más követeket küldött utánok 
azzal az útasítással, hogy évi 500 frtot ígérjenek meg a kollégium 
számára. Hosszas tárgyalás után a város hátralékos tartozását le hagyta 
a fejedelem 2500 frtra, melyet még abban az évben (1666.) be kellett 
fizetniök. „Jövendőben pedig miképen kellessék contribualnunk s a porta 
miben hágy bennünket, Isten s az idő megtanít.1) 

A Bethlen-kollégium most már egyideig egész összegében, 2000 
frtban megkapta a censust; utoljára 1683-ban. Ezután 1693-ig megint 
adós maradt véle a város. Ettől fogva pedig szabad királyi városi 
kiváltságlevelére hivalkozva, következetesen megtagadta a földesúri kor 
maradványának, a censusnak fizetését, amiből Debreczen és a Bethlen-
kollégium között félszáz évnél tovább tartott pörösködés keletkezett.2) 

É l é s a d ó k a m a g y a r o r s z á g i h a d j á r a t o k i d e j é b e n . 

Felségjogánál fogva, természetes, hogy Apafi Mihály is mindannyi-
szor igénybe vette a parciumban eső Debreczen városnak éléssel, fuva-
rozással és másként való szolgálatait, valahányszor erre szükség volt. 
Ez a szükség többnyire háborúk alkalmával merült fel. Egyszer 1663-ban 

1) Városi jkv. 1665—66 : 98., 185., 309., 327., 377. 11. 
2) L. „Domokos Márton főbíró és kora" cz. tanulmányomat a „Debreczen" 

1903. ápr. 28. és köv. számaiban. 
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máskor midőn Apafi a magyarországi fölkelők, majd a török hadak 
támogatására szállott ismételten táborba. 

1681 szept. 3-tól okt. ő-ig, mialatt Böszörmény, Kálló, Ecsed 
ostroma tartott, a fejedelmi sereg élelmezésére több száz köböl árpával, 
sok szekér vegyes éléssel, néhány ezer kenyérrel, hordós borokkal adó-
zott Debreczen. Ostromszereket is küldött a várak alá. A böszörményieket 
400, a kállaiakat 100 szekéren költözteté. Hogy kézbeli ajándékokkal 
is kedveskedett a fejedelemnek, kivált a mindig haragos Teléki főgene-
rálisnak, — felesleges mondanom. Mégis a cancellár folyton szidalmazta, 
becsmérelte a debreczenieket; Bárányi Mihály és Ladányi János tanács-
nokokat tömlöczre vetteté, ágyúkhoz köttetve hurczoltatá őket. Maga az 
ellenek felingerelt fejedelem is „mocsokkal teljes levelet küld a város-
nak, rossz emberezvén mind bíráinkat, mind tanácsot, vádolván ben-
nünket engedetlenséggel, holott tehetségünk szerint minden tőlünk telhető 
jóakaratunkat mulatjuk, kit Isten tud, hogy el is fáradtunk alatta a 
nagy tehernek."1) 

Elemi csapások és hadak járása pedig nagy drágaságot támasztott 
a városban. Inczédi Pál is panaszkodik e miatt Bornemisza Anna feje-
delemasszony előtt, aki egy és más bevásárlásával bízta meg: „Debre-
czenben, minden valamit ki tud gondolni Kegyelmes Asszonyom, az 
árúsoknál sokkal drágább, mintsem Erdélyben." 2) 

Ismét 1682 aug. 13—17. között, midőn Apafi újra Debreczennél 
táborozik, se szeri, se száma kenyér-, bor-, pecsenye-, széna-, abrak- és 
fabeli gazdálkodásnak; a sereg után is 5000 kenyérnél többet 
küldöttek. A fejedelemnek pedig a hódoló tisztelgésnél „egy igen szép 
varrott bársonynyereggel és czafranggal felékesített lóval és egyebekkel" 
kedveskedik biró uram. 

Fülek vára alól. visszajövet okt. 7. és 8-án Teleki tízezer kenyeret, 
egyéb élést, abrakot, vonólovakat, szekereket rendelt meg Debreczen-
ben. A város mindezt a nagy kívánságot teljesítette, mégis Teleki az 
elinduló tábor kalauzolására bocsátott debreczenieket lovukról leszállí-
tóba, helyökbe németet ültetett, hátukra muskatélyt adatott s gyalog a 
seregek előtt hajtotta őket. Kegyelmes Urunknak Ö Nagyságának is 
feltűnt ez a kegyetlen bánásmód; meg is kérdezte: „micsoda emberek 
ezek, hogy így kell velek bánni? De Teleki uram csak elütötte holmi 
játékkal, daliással."3) 

A Bécs ellen kezdett nagy hadjáratra is Debreczen közelében, 
B.-Újfalun keresztül vonult el a nagyvezér mellé kiparancsolt Apafi. 

!) 1681. évi Diárium. 
2) Tör. Magy. Okmt. VIII. 164—165. 1!. 
3) 1682. évi Diárium. 



333 . 

Komáromi István föbiró a tanács élén Monos-Petrinél köszönti hódo-
lattal a fejedelmet Aranyszegnél pedig 20 négyökrös tábori szekeren, 
13 háromlovas és kétökrös szekeren, 62 vonólovon 4300 kenyér várja 
seregét. Ö nagysága számára 40 zsák árpát, 1 átalag meggyest, 1 átalag 
fejér bort, 6 vágómarhát, 4 zsák lencsét, petrezselymet, vereshagymát,-
ugorkát, tárkonyt, foghagymát, meggyet, baraczkot, retket, dinnyét, 
tormát bőségesen; egy zsák kását, tyúkokat, ludakat; főgenerális Tele-
kinek is a felül megírt éléseket mindazon mértékben küld ajándékul a 
tanács. Ráadásul csináltatott hevedernek ezüst csattját, felrántó szíjjá-
nak új karmasin bőrit ; az Ur (Teleki) süvegének új posztóját kamuka 
bélésével ; továbbá a táborba csebreket, vízmerítő edényeket, vedreket, 
léhókat, mind vasasokat, 12 gyékényt, 4 istrángot, 20 gyeplőkötelet. 
Hasonló módon kedveskedett a főtiszteknek is. Vesselényi Pál, Mikes 
Kelemen, Székely László, Serédi Benedek, Kende Gábor, Nemes János, 
Bethlen Miklós, Inczédi Pál, Orlay Miklós, Inczédi György, Madarász 
Mátyás, Inczédi Mihály, Rácz István, Komáromi János, Balku Pál kap-
tak 2—4 zsákjával 36 zsák árpát, 41 fejér kenyeret, 12 korsó bort; a 
többi főrendek is néhány zsák árpát és fejér kenyeret. Vesselényinek 
még baraczkot, Inczédi Pál hopmesternek hat bőrös tábori széket és 
2 kerek tábori asztalt küldtek.1) 

Újfaluhoz ismét 2000 kenyeret a katonáknak, Győr alá élést, bort, 
árpát, mézet, vajat, eczetet, fejér kenyereket, dinnyét szállítottak a 
fejedelemnek. 

A lotaringiai herczeg és Sobiesky fényes diadalai után hazafelé 
siető Apafi visszavonulása, bár Szolnoknál Arad felé vette útját, megint 
4000 kenyeröket fogyasztott el a debreczenieknek. Okt. 19-én szekéren 
küldték ezt Szolnok felé. Teleki ugyan tizenkét ezeret követelt tőlük, 
de felét se adták meg. 

S z é k e l y h í d v á r á n a k l e r o n t á s a . 

Az Erdélynek teljesített szolgálatokból még csak egyet említek. 
Szomorú sírásó, robotmunkát. A szégyenletes vasvári békekötés egyik 
fölháborító pontját a debreczenieknek verejtékes munkájával, hajtották 
végre. A török kívánta, Leopold pedig beleegyezett, hogy Székelyhíd 
— Nádasdi Ferencz szavaival élve — „ Erdély felől Várad helyett való 
szép és kiváltképen való erősség" lerontassék. Apafi kénytelen volt bele-
nyugodni s teljhatalmú megbízottja Bánffv Zsigmond Debreczentől kívánt 
a bástyák széthányásához 500 szekeret, tíz-tíz ökrével, ácsot, kovácsot, 
asztalost is. Majd 300, ismét később 1000 gyalognapszámosért küldött 

1683. évi Diárium. 
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parancsot Az Er vize mocsarai közepébe épített erős végvár lerombo-
lásánál Stépán Ferencz parancsnoksága alatt 500 derék székely volt 
jelen temetési díszőrségül. 1665 jan. 31-én másfélszáz szánat küldött 
innen a tanács Székelyhídra, — febr. 21-én pedig Kozma Ferencz 
szenátor uram jelenthette: „Székelyhíd funditus eltöröltetett, — solo 
aequatum est." 

A p a f i j ó i n d u l a t a D e b r e c z e n i r á n t . 

Ha talán országos érdekből, talán politikai okokból, vagy talán a 
maga könnyen fellobbanó, gyanakodásra hajló természeténél fogva 
olykor szigorúan, sőt kíméletlenül bánt is Apafi a debreczeniekkel s 
nagyon nehéz körülmények között viselt fejedelmi méltóságának gondjai 
között, ezektől mintegy kényszerítve súlyos terheket rakott vállaikra : 
mégis mindvégig hűséges szerető alattvalói maradtak ők a velők egy-
hitü fejedelemnek. Apafi maga is szerette Debreczent s kegyelmességét 
gyakran éreztette a várossal. 

Jól ismerte, néhányszor személyesen is megfordulván benne, min-
denfelől mennyi keserves adóztatás, sarczoltatás és nyomorgatásnak 
van folytonosan kitéve „e kőfalak nélkül mezőben épült város". Rom-
ladozásán igyekezett is atyai gondossággal javítgatni; annyival inkább, 
mert a debreczeniek nem szűnnek meg bizalommteljesen, szívreható 
leveleik által, esedező követeik által2) kérni tőle terheiknek könnyítését ; 
emésztő bajaikban — ha mást nem — legalább közbenjárását. Valóban 
Apafi követei a szultánnál, Thökölynél, sőt Leopoldnál is gyakran fára-
doznak Debreczen érdekében. Kiváltságok és anyagi támogatás adomá-
nyozásában is inkább bőkezű, mint fösvény. 1668 aug. 17-én kelt ok-
levele által megengedi a városnak, hogy a külső helyekről bejövő 
üzérek- és kereskedőktől vásári vámot szedhessen ; a czéhek régi sza-
badalmait újra megerősíti; 1683-ban a város sok adózásainak és ter-
heinek könnyítésére megengedi, hogy minden magyarországiaktól, kik 
bort kivisznek innen, minden csebertől egy polturát és minden lábas 
marhától is egy polturát szedhessen.3) 

1) Vár. jkv. 1665 : 16. 23. 32. 11. 

2) Debreczen elfogyatkozott, végromlásra jutott állapotját igen élénken ecse-
teli a fejedelemhez 1684 febr. 21. és közvetlen a Carafa-executio előtt 1685 októ-
berben írott két levele a városi tanácsnak. (Tör.-Magy. Okmt. VIII. 389—391. és IX. 
97—100. 11.) 

3) 1683. évi Diárium. 
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A k o l l é g i u m n a k t e t t a l a p í t v á n y a i . 

Fejedelmi alapítványokkal biztosítja Debreczen város főiskolájának 
a. „Celeberrimutn Collegium"-nak megmaradását. Már 1664 jul. 14-én 
egyszersmindenkorra 2000 kősót rendel az iskola szükségeire; 1667. 
jún. 21-én ezt a segélyt harminczadmentesen állandósítja; 1675 máj. 
31. és 1676 jul. 11-én már 5000 darab kősó alapítvány felől intéz-
kedik, hogy abból 3000 az általa megnemesített Mártonfalvi György 
tudós professort illesse ; 2000 pedig a deákoké legyen. Ugyancsak a 
debreczeni kollégiumnak adományozta szentimrei egész birtokának 
minden tizedét, — a micskei birtokból örök időkön át 50 frtot s végül 
1683-ban az iskola építésére évente 100 frt értékű kősót rendel ki-
adatni.1) 

A vallásos Apafi azzal is könnyíteni akart Debreczen városán, 
hogy midőn hírét hallotta a Komáromi Csipkés György fordítása szerint 
való biblia kinyomatására irányuló készületnek, megüzente az ebben 
buzgólkodó tanácsnak, hagyjon fel e költséges szándékkal, mert ő maga 
kívánja újonnan kiadni a szent bibliát.2) 

A fejedelem ennyi bőkezűsége nem maradt hatás nélkül a város 
közpénztárára; különösen pedig a kollégium fenntartásának terhein köny-
nyített. Bár az is igaz, hogy a sóaknák gondnokai a háborús 
idők závarai között pontosan nem mindig szolgáltathatták be a kollé-
giumnak a sóbeli jövedelmet. Például a dési akna 1688-ban négy évről 
összesen 15,170 darab kősóval volt hátralékban.3) 

Apafi a debreczeni főiskola egyik legnagyobb jóltevője. Illik, hogy 
kegyeletünk hálásan őrizze az ő emlékét! 

C) A bujdosók és Thököly Debreczenben. 

Az okok, amelyek a királyi Magyarországon az elégületlenséget 
és elkeseredést katholikus és protestáns szívében egyformán felgerjesz-
tették, s a melyek a gyanúsított, jószágaiktól megfosztott, halálra üldö-
zött hazafiakat százával és ezrével bujdosásba kergették ; Zrinyi, Nádasdi, 
Frangepán felfedezett összeesküvését követő véres rémuralom ; Magyar-
országnak politikai és vallási szabadságától megfosztása: mindezek 

Egy 1689. évi kamara-ispáni kimutatás a kősó darabját 15 dénárral értékelte 
(Tört. Tár. 1895. 370—372. il.) így 5000 darab kősó 750 frtot ért. A bécsi kormány 
a leopoldi diploma ellenére már 1700 körül megvonta a debreczeni kollégiumtól 
Apafinak összes örökalapítványtermészetü járadékait. Csak néhány évvel ezelőtt 
sikerült évi 4000 frtot Apafi-sóalapítvány czlmén a kincstártól barátságos egyezség 
utján megnyerni. 

2) 1683. évi Diárium. Deczember 9. 
3) Tört. Tár 1895. 370. 1. 
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nagy befolyással voltak Debreczen város sorsának alakulására is. A buj-
dosók mozgalmaiban kezdettől fogva fontos szerep jutott városunknak 
és ezért a szerepért rettenetes módon kellett két ízben is bűnhődnie. 

A f ö l k e l é s k e z d e t é n . 

Debreczen éveken keresztül adott szállást a számkivetett magyar-
országiaknak. Míg a főbb rendek Erdélyben, Apafi és Teleki körül 
szőtték terveiket, szervezték a fegyveres betörést irtóztatóan elnyomott 
hazájukba: az alsóbb vitézlő rendek, a közép- és kisnemesek a 
széleken, legörömestebb Debreczenben vonták meg magokat, honnan 
könnyű volt apró portyázó csapatokban felverni egy-egy labanczpárti 
urnak, helységnek éléskamaráit, borospinczéit, elhajtani marháikat. 
E bujdosó magyarok közül többen házat is szereztek Debreczenben, 
például Balku Pál, Jaksó Dénes. Az ilyenek, de a bérelt szállásban 
lakók is egész családjokkal együtt a városban húzódtak meg.1) 

Feles számmal szorultak a debreczeniek vendégszeretetére a gyü-
lekezeteikből elűzött prédikátorok és tanítók s miután családjokkal 
együtt a város nem birta mindnyájokat kellően eltartani, igen nagy 
ínségbe jutottak szegények.2) Egvnek-kettőnek biztos kenyeret adott a 
tanács ; de valamennyiről képtelen volt ily módon gondoskodni. Báthori 
Zsófia és fia által elkergetett sárospataki kántort a mai kislemplom 
helyén ekkortájban épült, s közönségesen „színnek" nevezett imaháznál 
alkalmazta; Kabai Gellért Kassáról kizavart papot pedig negyedik 
prédikátornak hívta meg. A sok nélkülözést szenvedő lelkipásztorokat 
Apafi 1675-ben, az utánok később bejötteket a 80-as évek elején 
Erdélybe parancsolta be innen.3) A pataki kollégium menekülő diákjai 
Pósaházi János és Buzinkai Mihály tanáraikkal együtt 1671. telén ugyan-
csak Debreczenben tartózkodtak, 1672. tavaszáig, amikor Erdélybe 
vándoroltak. 

A fegyveres bujdosókat azonban a debreczeniek, bár hitsorsosaik 
voltak, s bár vérfagyasztó üldöztetésök, szenvedéseik őszinte részvéttel 
töltötték is be lelköket, kedvetlenül sőt aggodalommal látták magok 
között. Arról pedig szó sem lehetett, hogy cselekvőleg, kardot kötve is 
részt vegyenek a fölkelésben. Midőn 1669 végén Rákóczi Ferencz 
valósággal kitűzte a harczi lobogót, Debreczen azt felelte rá : „csak 
pápista practica", melyet a katholikus Rákóczi és Zrinvi nem a haza 

Jaksó Dénes feleségét azután is Debreczenben hagyta, midőn visszatért a 
császár hűségére. Felesége itt is halt meg 1684. telén. 

2) Szilágyi S. Magyar Nemz. Tört. VII. к. 
3) 1675. évi városi jkv. és az 1680—85. évi Diárium. 
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javára, hanem a protestánsok megrontására indított. Rákóczi had-
nagyainak fegyverre hívása elől pedig azzal tért ki a polgárság, hogy 
a város Erdélyhez tartozik : — nem állíthat hadat.1) Emebben tökéle-
tesen igazuk volt. De más okok is járultak ahoz, hogy Debreczen lehe-
tőleg megőrizze semleges jellegét, legalább is a semlegesség külszínét. 
-Debreczennek közvetlenül a török parancsolt Váradrul, és Ahmed basa 
ellensége a magyaroknak. Ezenkívül a város erős kőfalakba, széles 
bástyákba se bízhatott. A befogadott fegyveres exulok miatt ki volt 
téve a német generálisok könnyű prédájának és véres bosszújának. 

Spork generális meg a labancz Csáky Ferencz már 1670 aug. 
11-én fenyegetéssel követelik a debreczeniektől, hogy adják ki a hozzájok 
befutott rebelliseket és főrendeket. Debreczen e követelés ellen a feje-
delem leveleivel oltalmazza magát.2) . 

Rövid idő -múlva már nemcsak sejtették, hanem előre látták a 
megtorlást. Mert Spankaú nyíltan fenyegeti őket, hogyha a Debreczenbe 
menekült magyarországiak erumpálni fognának, veszedelem követi miatta 
a várost; 1672-ben tehát felhatalmazást kér Apafitól a tanács, hogy ne 
Jegyen köteles befogadni a napról napra szaporodó bujdosókat. Bánfi 
Dénes ellenzi e kérelem teljesítését, mert abból az látszanék, hogy a 
fejedelem elveszi kegyelmes protectióját a bujdosók ügyéről, „mely. is 
sem- az Isten dicsőségére, sem a Nagyságod méltóságára nézve nem 
jól esnék" — írja fejedelmének.3) 

Bethlen János pedig, a másik tanácsos, fundamentum nélkül való 
garázdakeresést látott Spankau fenyegetésében, mivelhogy, — amint ö 
gondolkodik — a német nem a Debreczenben nyomorgó közönséges 
renden lévő számkivetett magyarországi emberektől várhatja a kitörést. 
Az Erdélybe futott főrendek által lészen — úgymond — az eruptio, ha 
valahogy lészen. Ezt a németek is jól tudják, debreczeni uraimék is e 
szerint megmondhatták nekik. Súlyosabb bajnak tartá Bethlen azt, ha 
a német közel szállana hozzájok táborba. Ez ellen óhajtott gondviselést 
a tanács ur oly formán, hogy a debreczeniek megjelentsék a dolgot Váradra 
is, Budára is a töröknek, mert ezt a fejedelem magánosan meg nem 
orvosolhatja.4) 

Csakhogy a német nem a Bethlen János uram eszével gondol-
kozott. Ezt mindjárt látni fogjuk. 

Nem tartozik munkánk keretébe, hogy lépésről lépésre kisérjük a 

1) Szilágyi S. Magy. Nemz. Tört. VII. к. 262. 1. 
2) Városi jkv. 801. 1. 
3) Tört. Tár IV. k. 73 1. 
4) Tör. Magy. Okmt. VII. 134. 1. 

Gazdaságtörténelmi Szemle 1903. 
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"bujdosók 1672-diki vérbefojtott felkelését, se későbbi rezgelődéseiket 
és vitézi vállalataikat. 

Csak arra mutatunk rá, hogy a debreczeniek lelkök mélyéből óhaj-
tották a fölkelés diadalát. A legelső kedvező hírek hallásakor, midőn a 

• hajdúk tömegesen csatlakoztak zászlók alá és Szuhai, Szepesi Polgárnál, 
Kende Gábor pedig Löknél által költöznek a Tiszán, kétszer is örömmel 
írják be a. jegyzőkönyvbe: „Isién igazgassa őket!„ És midőn a szatmári 
német őrség sok szép derék vitézt levágott a kuruczok közül, búsan 
kiált fel e szomorú hírre a debreczeni nótárius: „Isten ne engedje 
büntetetlen!"1) 

Debreczen nagyon szúró szálka a német generálisok és a bécsi 
kormány szemében, minthogy a kuruczok állandó téli szállást találtak 
benne. Leopold király maga is azzal vádolja a debreczenieket, hogy a 
rebellisek mindenfelől ide. hordják a •zsákmányt, itten adják ázt el, itten 
tartják foglyaikat, és innen indítják ;ki portyázó csapataikát. 

Spankau ismételten rájuk ír a debreczeniekre 1675 elején, hogy 
jobb lesz, ha nem tartják városukban a felkelőket. Ekkor valahogy ki 
is.^tudtak ezeket magok közül.2) 

A bécsi-hadi tanács gyökeresen, barbár módon akarta megsem-
misíteni a bujdosók fészkét. 1675 június 12-én utasítja Spankaut, hogy 
gyújtassa fel Debreczent, ha lehet gyújtogatok · segítségével, alattomban, 
de ha másképen nem lehet nyilvános erőszakkal. Ilyen hitvány, gyalá-
zatos cselekedettől talán még Spankau is vissza riad, ha életben marad. 

, Gsakhogy.még ennek az évnek a nyarán meghalt. 

S t r a s s o l d ó D e b r e c z e n b e n . .. , 

: ; . Őszre fordulván az .idő, a váradi basa 5000 tallérért megengedte 
r.a ibujd.osóknak, hogy Debreczenben és Bihar vármegyében, teleljenek. 
. Spankau utódja, Strassoldó generalis ηoyember . közepe. táján értesül, 
hogy a fölkelők már gyülekeznek Debreczenben, a környékről lovat, mar-
hát,, embert óda hurczólhak, mégis a debreczeni bíró (Dobozy István) 

. erről nem adott hírt a Kallóban tartozkodó Schmidt generálisnak. Nosza 
több ezernyi horvát, német és magyar haddal sietve indul Strassoldó 

.jDebfeçzen. felé, Nánáson Schmidttel-és Barkóczyval elhatározza, Ihogy 
megtámadja a várost. Maga mellé veszi tehát, gazdag zsákmánynyal 
kecsegtetvén őket, a.hajdúkat is, akik az 1672-diki leveretés után a 
császár hűségére állottak." Deczember 6-án3) hajnalban egy német 

1) Városi jkv. 1672. . . . . ' • 
2) Tör.-Magy. Okm. IX. 554 1. . ' . 
3) Cserei és utána Szűcs István, valamint Katona és -mások 1676-ra teszik a 

támadás idejét, de imé hibásan. · - •'•" - · . " ' · · ·'-
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mértföldnyire a várostól egyesültek a császáriak. A lovassággal előre 
küldték Páter Józsát, a hol labancz, hol kurucz tályai plébánost, aki 
-magát „a pápa generalisá"-nak nevezte.1) 

. Strassoldó zsoldosai 17 napig garázdálkodtak Debreczenben. A 
.gyászos eseményt a napok sorrendj ében versekbon megírta Fényes István 
a. város akkori jegyző tanácsnoka. Strassoldó pedig mindjárt a kővetkező 
napon értesítette a váradi basát arról, hogy hadait a kuruczok kergetése, 
végett Debreczenbe vezette, azoknak „fészkébe." Egyúttal tudatta azt is 
a basával, hogy a császár „az égető pogánynál pogányabb kuruczoknak 
égben kiáltó vétkeiket meg nem engedi."2) 

A támadás nem jöhetett teljesen váratlanul, amennyiben a verses 
krónika szerint a tanács követeket küldött az ellenség elibe, visszatérésre 
kérvén azt. A labanczok felelték : a rebellisek keresésére jöttünk. Deb-
reczen ne féljen ! és arról tudakozódtak : van-e török a városban ? hát 
a város népe nem fog-e fegyvert? — Ez a kérdés lehetett gúnyolódás 
is. A debreczeniek mindkettőre nemmel feleltek. 

Előbb a kvártély mesterek, a város utczáinak lajstromával, vélök 
Schmidt és Pálfi Károly, azután a sereg zöme is beszállanak. Rögtön 
a bujdosók szállásaiért faggatják a debreczenieket. A bírák aranyos 
botot nyújtanak Strassoldónak, aki bíztatja is őket: ne féljenek, csak 
császár parancsolatjára halogatás nélkül mutassák meg a rebellisek 
házait. 

„Nincs abban módunk" az bírák felelnek. 
Lássa mit cselekszik, de arra nem mennek,' 
Elül tűz, hátul víz, ha mind is elvesznek, 
De keresztyén magyart ők kézbe nem visznek.« 

Grófokra, többi urakra is ajándékokkal próbálnak hatni, — de 
hasztalan, — miután a lábanczok gyanús zsákmányra találtak. A követ-
kező napokon 'irgalmatlanul folytatták ,a bujdosók keresését, házban, 
boltban, kamarában, padláson, ólban, pinczében, templomban, iskolában, 
mind a két toronyban, tömlöczökben, mindenütt, ahol rejtekhelyet véltek 
találhatni. A gazdákat hit alatt vallatják, mi közben minden értékes 
ingóságot elprédálnak. Dúlásban, fosztogatásban első Páter Józsa, к 
Nagy András'nét könnyen megtalálván, hintón viszi Tokajba ; mellette 
Apagyi György, Magyar Mihály, Kércsi, Pap Mátyás dorogi hadnagy és 
egy másik hadnagy, Kerekes nevű a legjelesebbek. 

!) Tört. Életrajzok. Thököly I. IV. K. 131 1. 
2) A verses leírást közölte Révész I. Figyelmezője 1871 : 575—584 11. — Strassoldó 

támadását illetőleg lásd még • Apafi levelét Strassoldóhoz ; ennek Apafihoz irott vála-
,szát, Leopold császár levelét Kíndsberghez ; Bethlen János levelét Apafihoz és Strassoldó 
levelét a szebeniekhez, (Erd. Orszgy. Emi. XVI. 234—243.) 

22* 
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• „A. szegény kuruczokat mint koppok hajhásszák." Sokan, akik jól 
el nem rejtőzhettek, kegyelemre önként jelentkeztek, mint Becsi István, 
Basa István. Az ilyeneket îs minden javaiktól megfosztották. Kézre-
kerültek: Vay Ádám „egy füstös kunyhóból", Komoróczi, Takaró, Gonda, 
Simon, Zákány, Cseh Mihály, Kocsonyás Boldisár, Mérges Gergely, 
Pilisi és más híres-neves kuruczok, különösen nagyobb számmal tokajiak 
és kállaiak. 

„Egyebek nem maradt, csak a lelkek-testek. 

Dé még testekben is némelyek szenvedtek, 
Egynéhányan penig meg fertéztettenek, 
Némelyek fogságra el is vitetfenek, 
Némelyek szegények kétségben estenek. 

Ki urát siratja, ki az házastársát, 
.. r . Ki drága jószágát, némely édes fiát, 

Némelyik siratja hajadon leányát, 
Némely csak meg nem hal s átkozza magát. 

Magyarország kincse mind kézben akadott, 
Arany-tallér s egyéb itt meg nem maradott, 
Az Tiszántúl való mind meg károsodott, 
Szegény hódoltság is itt mind megromlott 

Nem volt ilyen romlás soha Debreczenben, 
Török, tatár, Szejdi1) ily kegyetlénképen 
Várost nem rontotta ily ellenségképen .. . 
Magyarország javát mert elvitte éppen." 

Deczember Il dikének éjjelén Strassoldo magához parancsolja a 
lelkészeket. Ezek félelmek közt jelennek meg a generális előtt. De csak 
azért hívatta őket, hogy beszéljenek a rebellisek lelkére, térjenek a 
császár hűségére. A tanács ismételten eredménytelenői könyörög a fő-
tiszteknél : szabadítanák meg már a mindenéből kiélt várost garázdálkodó 
katonáiktól. Szép bársonyos nyereggel, aranyos nemezzel is kedveskednek 
nekik. Nem ér semmit. A személy- és vagyonbiztonság teljesen felbomlik. 
Most már a polgárok javait is rabolják. Házak, boltok felverése napi-
renden van. De a tetten kapott bűnös katonának nincsen bűnhődése. 
Collaldó kommendáns dús lakomára hívja Schaffenberg (talán a később 
Erdély történetében is szerepelt Scherffenberg) Greis és a többi grófokat, 
Barkóczit. — Minden a város pénzéből került az asztalra. 

„Sírt kint a szegénység, ott fenn vígan laknak, 
Nem kérdik, hol termett, Paramétát fúnak, 
Szentim:ei ó-bort nagyon kommendálnak, 
Ki többet ihatott, azt mondják legjobbnak." 

• - !) Szejdt basa a fenesi csata és Varad eleste élőtt 1660-ban mintegy 100,000 
tallérig sarczolta meg a várost. .. -
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A dőzsölő tisztek kegyetlen tréfát űznek a szegény gazdával — 
borra erőltetik s mikor fejébe száll a mámor, — szitokkal, koszperddel 
kiűzik a házábul. 

Strassoldó végre decz. 22-én kirendelte hadait Debreczenből ; de 
elébb megintette a bírákat, hogy a rebelliseket többé meg ne tűrjék 
maguk között, — különben ha cselekesznek, tüzzel-vassal rontja el 
városukat. Most is csak annak köszönhetik megmaradásokat, hogy törököt 
és nagyobb számú kuruczot nem talált a városban. Hogy útravalóval, 
hordós ó-borokkal, éléssel, szekerekkel is ellátni kellett a kivonuló 
hadakat, ezt sem felejtette megénekelni a város lantosa. 

Fényes István valami Felcete Mihály nevű hajdút vádol azzal, hogy 
Bécsben elárult a Debreczent és hamis vádja által nyakunkra 
hozta Strassoldót. 

Némely történetíró azt állítja, hogy az udvar és a bécsi kormány 
semmit sem tudott előre Debreczen csúfos kiraboltatásáról a mikor pedig 
megtörtént, sajnálkoztak is a város ártatlanul szenvedett bünhödésén;. 
Ám ennek ellene , mond Angyal Dávid, a ki a bécsi állami levéltárból 
idézi a hadi tanácsnak Spankauhoz intézett fentebb említett rémes 
parancsát. .. -

A Strassoldó által tett károkat 80,000 frtra becsülik. De többre is· 
felmént, ha áll az, amit Fényes István mond, aki maga is átélte a. 
rettenetes deczemb.eri napokat, hogy még Szejdi basa sem rontotta meg 
ennyire Debreczent. 

(Folyt, köv.) 


