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II. 
Irta : ZOLTAI LAJOS. 

A tanács, mihelyt tehette, sietett a nagy pusztítást hírré adni 
Váraddá, Budára, Erdélybe és Konstantinápolyba, hová Komáromi Istvánt 
és Pósalaki Istvánt küldötte. A bécsi kormánynál pedig kárpótlásért 
jelentkezett. A porta „a császári udvarra nézve igen alkalmatlan hévvel 
támogatta", Debreczen követeléseit,1) és ezek sollicitálása bizattatott a 
budai vezérre. A béke éveinek tétlenségét megunt magyarországi törö-
kök módfelett felingerültek a szultán városának megtámadása miatt. 
Vesselényi Pál azt írja Biharról Apafinak, hogy a váradi új basa, meg 
a többi török vitézek a magok hitére esküdöznek: Budátul fogva a 
végekből összegyűjtik magokat és a németeknek visszafizetik a debre-
czeni dolgot.2) De hát a fényes porta Debreczenért még nem akarta 
megszegni a vasvári békét. A váradi basa pedig a maga szakállára nem 
indíthatott háborút, — bármennyire égett is a harczi vágytól. Apafi még 
kevésbbé gondolhatott megtorlásra, pedig Debreczen kifosztásával nagyon 
súlyos sérelmet ejtett fejedelmi szuverénitásán és országának területi 
épségén Strassoldó. 

Azonban a bujdosók, akik többet már úgy sem koczkáztathattak, ha 
kisebb mértékben is, megbosszulták a debreczeni veszedelmet ; ott a hol 
legkönnyebben tehették : a hajdúkon, amint ezt Fényes István mégis 
jövendölte, írván : 

„Örülsz a prédának, de végre megbánod, 
Téged is prédálnak, szemeddel meglátod, 
Tenéked is hajdú ! megtelik pohárod, 
Mások miatt lészen neked is romlásod." 

Csakugyan a kuruczok 1676-ban feldúlták Nánást, úgy hogy tí¿ 
évig pusztán maradott. A „fogat-fogért" bizony nem kárpótolta Debreczent, 
mely a portán és a bécsi udvarnál sokáig sürgette az 1675-diki károk 
megtérítését. Ámde eredménytelenül. 

1) Tört. Életrajzok. Thököly. IV. 132. 
2) Tőrök-Magy. Okmt. IX. 563. 
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A bujdosók pedig hontalanság, hajléktalanság okozta kényszer-
helyzetükben, ezután sem kerülték el Debreczent. Mit sem használtak 
Apafinak a viharedzett kemény szivü vitézekhez küldözött hói tiltó, 
hol· into levelei. 

Sőt a bujdosók vezére Vesselényi Pál, miután a török kiűzte őket 
szállásaikról s olyan helyen valának kénytelenek meghúzódni, ahol még 
pénzökért se kaphatnak kenyeret, — élésadót vetétt fel a debreczeniekre. 
Úgyis a fejedelem „és főképen Istenünk és keresztyén igaz hitünk ellen-
ségeinek sok segítséggel és adakozással voltanak, melyből tehetségek 
èzerint hadd tegyenek nékünk is valami részt. . . . Mert sokszor vagyon 
oly idő, harmadnapig sincsen csak annyi élése is a vitézlő rendnek, 
amennyit egyszer a szájába tenne".1) így okoskodott jó Vesselényi Pál 
és mivelhogy a debreczeniek vonakodtak kívánt módon gazdálkodni 
a kuruczoknak, — néhányt embereket egy hétig fogságban is tartotta. 

1676-nak őszén kurucz és labancz hadak felváltva vonulták keresztül 
Debreczenen. A fölkelőkkel velők van Vesselényi Pál is, aki szept. 4-én 
Debreczenben állit ki menedéklevelet több végbeli hajdúhak. S a vitézek 
míg itt pihentek — ami napokig tartott :— nem kevés terheltetést oko-
zának a lakosoknak. A némétekre nézve meg is jegyzé a város króni-
kása: „Isten felénk soha ne hozza őket!"2) 

T h ö k ö l y a b u j d o s ó k é l é n . 

Még sűrűbbé, mondhatnók szorosabbá, bár épen nem barátságo-
sabbá vált a kuruczoknak Debreczennel való érintkezése azután, hogy 
az ifjú Thököly Imre késmárki gróf állott a bujdosok élére s a török 
is jobban és nyíltabban kezdé támogatni ügyöket. A fegyveres magyar-
országiak sikereik idejében, szerencséjük kivirulása éveiben nem szorultak 
már mindig téli kvártélyra Debreczenbe. A téli szállást mint elismert 
hadviselő fél, megkapták a fegyverszünetekben a bécsi kormány géné-
ralisaitól, — vagy megszerezték diadalaik által. De a hadi mozdulatok 
alakulásaihoz képest ekkor is többször útba ejték Debreczent és sohsem 
mulaszták el, hogy a nemzeti ügy érdekében valamely áldozatot — élést 
és abrakot — ne követeljenek a város polgáraitól. Maga Thököly feje-
delmi méltóságában és hatalmában olykor azt is megkísérlé, hogy rendes 
adófizetőjévé; tegye Debreczent. E czél érdekében ő, és vitézei 
erőszakoskodásoktól sém riadtak vissza. 

1677 őszénálengyel és franczia fogadott hadakkal erősödött kuruczság 

Hadház porrá égetése után a nem rég árokkal és földbástyákkal körül-

! ) Vesselényi levele Apafihoz. Török-Magy. Okm. IX. 576. 1. 
2) Városi jkv. 1676. 211—212 11. 
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vett Böszörményt vette ostrom alá Thököly, .Vesselényi ,.és. a . franczia 
Böham vezetése alatt. Bár az erödöt harmadfélszáz muskétás. német, s 
talán ugyanannyi hajdú védte; a felkelők nem boldogultak s „re infecta 
cum pudore"1) körülbelől 9000-en Debreczenbe szállottak be, ahol is egy. 
egész hétig·élelmeztették magokat. Csak midőn Cob general Böszörménybe 
érkezett, vonultak ki innen előle. Thököly és Vesselényi László .csatát 
sürgetett a város alatt; de az óvatosabb Vesselényi Pál és Böham nem 
akarták mindjárt koczkáztatni az ügyet, miután már Böszörmény alatt 
is vagy 300 halottat veszítettek. 

Cob pedig Munkácsi István főbírót Böszörménybe kihívalá és a 
várost megint a rebellisekkel való összejátszással vádolta.· Szerencsére 
más megtorlást ezúttal nem alkalmazott a német, csak két esküdt embe-
rmiket magával vitte Kassára és őket ott arestálta. •··•_,.. 

Ugyanezen év végén, „az időnek rettenetes alkalmatlan volta 
miatt" be kellé még egyszer jönniök Debreczenbe a kuruczoknak meg 
a velők lévő lengyel és franczia vitézeknek, akik egész télen Debreczen 
körül tartózkodtak. Meglátogatásuk végett'a váradi basa a maga tiháját 
is ide küldötté. Dicsekedett is véle Vesselényi Pál, írván Apafinak, hogy 
„legkisebb nehézséget sem lát a - felkelőknek Debreczenbe való be-
jövetelökben." 2) 

1678-ban, deczemberben magyar, franczia és lengyel tábor ismét 
33 napig kvártélyozott rajtunk, „kik miatt mennyi ínségbe, szorongatásba 
estünk, Isten tudja megszámlálni."3) A következő évi februárban ismét 
tartózkodtak kuruczok városunkban. Legalább ezt következtethetjük 
gr. Balassy Imrének e hónap 8-án innen keltezett leveléből, amely által 
Apafitól oltalom-levelet kér, hogy magyarországi jószágaira mehessen és 
sürgeti száz lovasának, kétszáz gyalogjának a hópénzöket. (Tör.-Magyar 
Okmt..VIII. 39.) . . . . . . 

- V i s z á l y k o d á s T h ö k ö l y é s . D e b r e c z e n k ö z ö t t . 

' 1680 ' jan. 6-án Thököly gyalog és lovas haddal érkezék a város 
alá. Azonban a polgárság a szultán védöleveleire hivatkozva fegyvert 
fog és a kuruczokat nem bocsátja be. Ezek a hideg, havas, jeges esőt 
kivül megúnván, Szoboszlóra, Szovátra s onnan a berettyómelléki hely-
ségekbe szállanak. Dühökben pedig hozzájok küldött követeinket, köztük 
Bartha Boldisárt, bebörtönözték, az úton bárhol talált debreczeni pol-
gárokat kifosztották. A rab tánácsnokokat, csak hosszas utánjárásra,. 

!) Városi jkv. 1675 598. 1. 
2) Török-Magyar Okmt. IX. 593. 1. 
3) Városi jkv. 1678 decz. 4. 
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ajándékokért engedte haza Thököly, aki sehogysem tudta felejteni és 
megbocsátani ezt a kitessékelést. Haragját később is többször éreztette 
a debreczeniekkel. 1680 okt. 15-én a hozzá Komádiba küldött Bárányi 
Mihályt és Erdődi Pátt betömlöczöztette. Má&iiap pedig Balyk András 
főbírót, midőn Csatárra szüretelni ment volna, 300 lovas vitéze által 
Nagy Péter és Csatári Bálint tanácsnokokkal együtt elfogatta, Szalontára hur-
czoltatta és ott tiszteletes főbíró urunk „a téli kvártély árát, város 
szomorúságára vereséggel megfizette."a) Holott a tanács egész nyáron 
keresztül buzgó serénységgel járt kedvébe a felkelő magyarságnak? 
Thököly levelezéseit Fogarassal, Budával híven közvetítette. Somlyón 
október elején confoederalt búj dosò magyar és erdélyi főrendek előtt 
pedig követei által tisztelgett, amit azok igen kedvesen fogadtak 

Thököly a megbecstelenített főbírót ugyan már másnap vissza-
bocsátotta çsatári házába, de a többi tanácsbélit továbbra is .magánál 
tartotta, akik is nem elébb, csak decz. 20-án szabadultak meg a kuruez 
vezér fogságából, Apafi fejedelem közbevetvén magát érettök. 

A polgárság nem hagyta annyiba ezt a szégyenletes dolgot. 
Elégtételt követelt a Thököly által főbíráján ejtett mocsok, gyalázatos 
verettetés és törvénytelenségért. Apafi 1684 febr. 15-re Nagy-Sinkre 
hirdetett octáván ígérte az ügy tárgyalását. Thököly Imre hírét vévén 
ennek, ismét fenyegetődzik, bár a debreczeniek időközben újabb szíves-
ségeket tesznek néki : jó gondviselés alatt küldik hozzá a budai vezér 
levelét ; Szűcs János és Deák Ferencz kuruez zászlóáljainak pedig bőven 
gazdálkodnak. „A szikrát addig volna jobb eloltani" — írja Thököly 
Pataki Pál ezévi főbíróhoz — „míg nagy tűz nem támad belőle. Hidje 
el azt Debreczen városa, hogy nagyobb. renden levőknek is becsületem 
megsértödésével meg nem engedtem még eddig fejemen koczkázni, ennek 
utánna is oly magyarnak ismerjen, becsületemben piszkálni meg nem 
engedem. Kegyelmeteknek azért jobb volna magát jó idején alkalmaz-
tatni, míg magok nem alkalmaztatásáért ellenek való gravis animadver-
siomat magok kárával meg fogják érezni".2) 

Ez érthetően volt mondva. De ha Thököly azt akarta elérni vele, 
hogy vonják vissza panaszukat a debreczeniek, — nem ért czélt. Mert 
ezek tíz nap múlva, febr. 5-én tömegesen mentek Nagy-Sinkre tanú-
vallomást tenni ellene. Maga Balyk uram, Komáromi István tavalyi 
másodbíró, Fényes István, Nagy Péter, Csatári Bálint, Szi'ágyi Takács 
Mihály, Vasas Mihály, Báthory János, Végh Mihály senator és esküdt 
birák uraimék. Látásnak és hallásnak okáért velők együtt indulának 

106) 1680. évi Diárium. 
io·) Tör.-Magy. Okmt. VIII. 115. 
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sponte két becsületes hazafiak: ifj. Dobozv István (ki Rákóczi Ferencz 
szabadságharczában híres főbíránk volt) és ifj. Vígkedvű Mihály (a török 
által megfojtatott hasonló nevű főbíró fia). 

A nagysinki ítéletet nem ismerjük. Leghűségesebb forrásunk, az 
annyiszor idézett öreg Napló is csak annyit örökített meg az eredmény-
ről, hogy követeink márczius 8-án onnan szép békével érkeztek haza. 
Hihető, hogy Apafi bíráinak nem volt elegendő hatalmuk illő elégtételt 
adni a debreczeni polgárságnak. 

K u r u c z o k g a r á z d á l k o d á s a i . 
Ez év folyamán, aug. 25-én, Thököly maga is megfordűlt Debre-

czenben; hadai pedig többször kaptak a várostól élést, abrakot, szénát ; 
nemcsak azok, amelyek keresztül mentek a városon, hanem azok is, 
amelyek távolabb, hol a pályi erdőnél, hol Szoboszlón, hol Túron tábo-
roztak A csatangoló, pajkos kuruczok pedig ezt az előzékenységet azzal 
viszonozták, hogy jul. 8-án Rékási nevü cívisnek másfélszáz fejős juhát 
egy fót-ban találván, mind elprédálták. Aug. 3-án Deák Ferencz vitézei 
Balmaz-Ujvárosról Pataki Pál főbíró malom-vámját és több debreczen 
embernek ott lévő javait erőszakkal elvisz-k. Aug. 30-án a Nyír felöl 
jövő kuruczok a város alól juhokat, ökröket kapdosnak, szekereket haj-
tanak el; a város ellenszegülő népét megtámadják, egy debreczeni 
embert megölnek, többet megsebesítenek. De a mieink sem valának 
restek. A köícsönt visszaadták és a kuruczokban kettőt meglőnek. Nov. 
22-én Kis-Marjában Balyk András uram boraira rátörnek a kuruczok 
de a váradi törökök elűzik őket a zsákmányul kiszemelt hordók mellől. 
Thököly ezért ráizen a tiszteletes Tanácsra, hogy ennek utána ne 
öntsön minden aprólékot a basa fülébe! Mit tehettek volna mást? 
Thököly vagy nem tudott, vagy nem akart kemény fegyelmet tartani a 
rakonczátlan talpasok között. Ennek előtte is kézbeli ajándékokat kül-
döztek néki az elöljárók, csakhogy hadaival ne háborgassa szüretről 
jövő szekereiket ; mégis egész novemberben a pocsaji berek, Kis Marja, 
Bagos és Léta körül kvártélyozó katonák nem elégedtek meg az önként 
adott egy-egy dézsa, egy-két kanta borral, hanem a szekerekről egész 
hordókat lehúztak, szekereket is mindenestől elhajtottak.1) 

A kuruczok garázdálkodásai 1682-ben is megismétlődtek, amikor 
tetőpontjára emelkedett Thököly szerencséje. A szultán „Magyarország 
fejedelme" czímével ruházta fel; .de minden diadalánál szebb és fénye-
sebb az, hogy megnyerte a legszebb és leggazdagabb magyar asszonynak, 
Zrínyiek méltó sarjának, Rákóczy Fèrencz özvegyének, Zrinyi Ilonának 

*) 1681. év i D i á r i u m . 
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szívét, kezét. Mondom, a kuruczok most is pajkoskodlak a debrecze-
niekkel. Ápr. 29-én Géczi Istváfi többed magával a város alól-marhá-
kat kapdos; nosza á debreczeniek is fölkelnek és szétverik őket. Géczi 
még azon a napon bosszút áll a szenvedett kudarczért — Ormós Mihály 
tanácsbelit, aki a basától hazafelé, tartott — meg a véle lévő debre-
czenieket, Derecskénél mindenökből kifosztja, úti levelöket is szét-
szakgatja. 

Harmadnap múlva, saját füleivel, magoktól a megbántott embe-
rektől hallhatta Thököly Gécziék gonoszságait, mert május 1-én, kevéssel 
lakodalma-előtt, néhány főrenddel és 300 vitézzel városunkba érkezett. 
— A tanács ugyan most is vonakodott bebocsátani a kapun ; odakint, 
a mivel tehette kész volt jó szívvel gazdálkodni. De Thököly és a mellé 
rendelt csauz azt válaszolták a szabadkozásra, hogy nem magok dolgá-
ban járnak, hanem a hatalmas császár parancsolatjából a budai vezér 
hívatja őket. — Érre be is szállának kieresztett zászlóval, dobszóval. 
A gróf kíséretében valának Petróczi István úrfi, Sennyei úrfi; Pongráez, 
Fájgel Péter, Pécsi Gáspár, Hamvai Péter, Szinyi Gábor, két Jánoki, 
Hegymegi Ferencz, Nemessányi Bálint, Szirmai stb. 

Másnap gyalog hajdúk kétszáznál többen érkezének utánok. De 
ugyanaz nap tovább menének, amikor is az udvari veres gyalogok alá 
18 ökörszekeret, a csauz alá 3 lovasszekeret, élés és egyéb portékák 
alá 7 ökörszekeret kellett adnU) 

D e b r e c z e n v á r o s a ü d v ö z l i a z ú j f e j e d e l m e t . 

Mihelyt az egykor Debreczennel is élénk kereskedelmi összekötte-
tésben állott nagyszombati kereskedő, Thököly Sebestyén dédunokája 
megkapta a fejedéimi czímet és jelvényeket s valósággal urává lett Felső-
Magyarországnak : a körültekintő debreczeni tanács üdvözlésére küldi 
Dikó Istvánt és Bárányi Mihályt Egyúttal privilegiuminkban való' meg-
tartásunkat is kéri tőle. Egyébként is szükséges volt a kuruez királyt 
kiengesztelni és a város iránt jóakaratra hajlítani a szívét. Ugyanis ez év 
nyarán a kuruczok elfogtak egy debreczeni embert, aki a Lőcsére 
szorult Strassoldónak valami üzenetet akart kézbesíteni. Thököly emiatt 
újra haragra gerjedt ellenünk s fenyegetően követelte, hogy őt ezentúl 
mindenről pontosan értesítsük, egy emberünket pedig állandóan a táborá-
ban tartsuk. Másfelől Izdenczi, tokaji kapitány egy falka marhát elhajtott 
a monostori földről, minthogy többszöri-sürgetésre is nem küldött hozzá 
élést a bíró. „ Mintha mi tartoznánk ö kegyelmeket tartani !" kiált fel a debre-
czeni krónikás. A marhák oda is vesztek. Annyira ment Izdenczi, hogy 

*) 1681. évi Diárium. 



410 

még az örizetére bízott rab német tisztek számára is Debreczentöl 
követelt bort, szalonnát, baromfit, malaczot, búzát, lencsét, borsót, 
káposztát, vajat, mézet, kását; a maga lovainak pedig abrakot, — nem 
is kicsiny mennyiségben. 

K e r e s k e d e l m i é s i p a r i ö s s z e k ö t t e t é s e k T h ö k ö l y 
o r s z á g á v a l . 

Thököly, aki ha új hadi adóra volt szüksége, saját alattvalóival 
szemben is meg-meg felejtkezett az alkotmányosság tiszteletéről, — 
1683 márczius 31-én azt izeni a debreczenieknek, hogy ha Magyar-
országban, tudniillik az ö hatalma alá tartozó részeken, kereskedni 
kívánnak és pusztákat bírni akarnak, tábori készületre adózni tar-
toznak. 

Ezek pedig mindakettőt kívánták és akarták. Hiszen a Felföld, az 
ország legkevésbbé pusztult vármegyéi, városai, legjobb piaczuk és leg-
jobb bevásárló forrásaik területe. Több pusztájok a kurucz fejedelem 
országához tartozó Szabolcs vármegyében feküdt. Ápr. 15-én követeink 
meghozzák Thökölytől a tábori adózás kiszabását is, nagyobb mennyi-
ségű gabonára, vonómarhákra a muníciók alá és társzekerekre nézve. 
Ezeken kívül követeli azt is, hogy ápr. 29-re, a harangodi mustrán és 
gyűlésen Debreczen is megjelenjen; különben nem enged nékik keres-
kedést a maga országában ; a pusztákat is elveszi tölök. 

Az új szomszéd uraság és Debreczen között csakugyan törésre 
került a dolog. Izdenczi Tokajban elfogatta vásárra menő embereinket; 
a harminczadosok pedig kiváltságaik ellenére iparosainkon követtek el 
jogsérelmeket. A tanács panaszra ment Thökölyhez, vivén ajándékul 
egy virágos kupát, minisztereinek csujtárt, csizmákat. Mégis azt felelte : 
„Országával el lehet Debreczen nélkül, Debreczen is legyen el az ő 
országában való kereskedés nélkül."1) 

Mindazonáltal újabb követségünk kivitte a fejedelemnél, hogy ez a 
mesteremberek dolgát az ország csendesedéséig felfüggesztette és meg-
ígérte, hogy a sóval kereskedőktől ezután nem veszik el minden 10 
sónak egyikét, ami most is az ő fejedelmi parancsolatjából lett pro 
moderna expeditione semel pro semper, „mivel a sok húshoz, sok só 
kívántatik", jegyzi meg régi jó magyar közmondással az egykorú napló 
írója. 

A bécsi és párkányi nagy vereségek után, Sobjeszki lengyelei elől 
menekülve, a váradi basa és Thököly hadaikkal együtt Debreczenben 

*) 1681. évi Diárium. 
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húzódtak;¿meg-,*) holott is 23 napig élelmeztették magokat. £z idö alatt 
a tanács addig szorgalmazta a fejedelmet, hogy deczember 7-én taná-
csosai meghallgatásával biztosította Debreczent orról, hogy sem a czéhes 
mesteremberek,ν,: sem. a kereskedők régi kiváltságaikban, nem fognak 
megháboríttatni,., azokban kegyelmesen megtartja őket az ország lecsen-
desedése után. összehívandó :országgyülésig, amelyre az ügy' végleges 
rendezését halasztotta. 

Ám az ország nem csendesedett meg, Thököly diétát sem hívhatott 
már - össze, - hiszen országának nagyobb-részét elveszítette, úgy hogy 
1684 elején hadaival ismét Debreczen környékére'szorúlt téli szállásra. 
Ö és hívei fenyegetéssel, félemlítéssel párosult követelések által zaVlátják 
most is Debreczent. Holott Thököly udvari kamarája is nagy kárát val-
lotta e kicsapongásoknak és ijesztgetéseknek. A tokaji harminczados 
maga panaszkodik, hogy Petnebázy miatt a debreczeniek nem járnak 
Tokaj felé és ezért ő egy hónap óta egy fillérnyi jövedelmet be nem 
vehetett. A harminczados maga kéri tehát az urát, hogy adjon védlevelet 
a debreczeni kereskedő rendek részére.2) 

Vay Ádám és Szini Gábor commissariusok pedig az országból való 
kivonulásánál más utat választott tatárságot akarták reánk hozni. Vay 
azzal fenyegetödzött is: „Füstöt vét Debreczen! Sok nagyszakállú 
embereknek szél fújja még a szakállát!", amivel ugyancsak a debreczeni 
öreg elöljárókra czélzott. 

A tatár szultán mindazonáltal nem jött Debreczenbe, hanem felső-
Szabolcson keresztül húzódott Szatmár felé, miután igen kedvesen vette 
az ajándékúl küldött festett új kocsit, felszerszámozott három lovat. 
Még protectióra is ajánlotta magát a városnak, bár eleintén ugyan 
keményen fenyegetödzött és császári méltóságára hivatkozva keveselte 
az elsőbbed küldött fegyver, posztó és más kézbeli ajándékokat.3) 

. U t o l s ó g a z d á l k o d á s o k a k u r u c z o k n a k . 

Nagy szerencse is volt az ínséges városra nézve, hogy a talárok 
elkerülték. Mert 1684 elején a tömérdek zaklatás miatt néhány száz 
ház már pusztán, elhagyatottan állott. Ilyen állapotban érkezett febr, 

!) Ez időben a lengyelek miatt is aggasztó félelmek között élt Debreczen. 
Gyürki András munkácsi főporkoláb julius 21-én, tehát még a lengyel hadikészületek 
alatt írja főbírónknak, hogy értesülése szerint a lengyelek otthon nagyon emlegetik 
Debreczent, melynek nagy, gazdag voltát hallották. Azzal biztatják magokat, hogy fel-
verik a várost és jó nyereséget visznek innen. (Diárium). 

2) Tör.-Magy. Okmt. VIII. 429. 
3) 1684. évi Diárium. 
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8-án Thököly parancsa, ' melyben 8000 kenyeret, 50 vágómarhát és' 
egyéb élelmiszert kívánt Kis-Várdára. El is vitték oda. 

Erdélv és a kapcsolt részek rendei magok is tűrhetetlennek találták 
a magyarországiák kártételeit és mindenféle szokatlan szolgálatra erőltető 
parancsait, amelyekkel azok Debreczent és Bihar vármegyéi unos-unton 
háborgatják. · Egyfelől tiltakoznak Thököly előtt a nemzetközi jogok 
ilyetén erőszakos megsértése miatt; másfelől kérik Magyarország feje-
delmét, mint a kitől Erdély más bánásmódot érdemelne, hogy orvosolja és 
szüntesse meg e zsarolásokat.1) 

Thököly fittyet hányt az erdélyi urak beavatkozására. Aug. 15-én 
Szirmay Péter valamely követelése és kívánt szekerek, élések be nem 
szolgáltatása miatt az eperjesi vásárra menő debreczenieket Tokajban 
bebörtönöztette. 

A kihallgatásra jelentkező tanácsbeliek közül különféle ürügyek 
alatt Pósalaky Istvánt és Vecsei Pétert . is elzáratta ; a várost szidal-
mazta, hogy labanczczá lett; Apafit is kárhoztatta, hogy a némettel tart. 
Rab atyánkfiai csak akkor szabadultak ki, midőn a német Eperjesnél 
keményen megverte Thökölyt, úgy hogy maga is podgyászai hátrahagyá-
sával futva menekülhetett. Talán az újabb-követség, amely az eperjesi 
csatavesztés előtt pár nappal indúlt innen, áltál sem adhatta a fejede-
lemnek szánt ajándékokat: 4 hordó bort, egy szép pallost és egyebekét.2) 

A p o l g á r o k f e g y v e r t f o g n a k T h ö k ö l y e l l e n . 

1684!—85 telén a császáriak megint arra kényszerítik a fejedelmet, 
hogy a Tiszán túl keressen téli szállást. Utoljára lobban most fel haragja 
Debreczen ellen. Febr. 10-én élésmestere és Ubrisi Pál hopmester 
nagyobb mennyiségű élést kívánnak hogy Tokajba, vagy Ónodba szállítsuk 
Másnap meg is indúlnak a szekerek, de mielőtt leszállt volna a nap, 
hírül hozza Dobozi István, hogy a fejedelem az egri basával együtt erre-
felé tartva, Csegén hált. A tanács éléses szekereket ugyan tovább menni 
engedi, de a juhokat és vágómarhákat visszaterelteti: Másnap Thököly 
Szoboszlóra, a' basa Nádudvarra érkezik, a tihája pedig török és magyar 
kísérettel bejön a városba és szállást parancsol egész hadsereg számára 
olyan ijesztő okolással, hogy az egri, váradi és törnösvári basák ide 
rendeltettek, niert a várost a reá szándékozó némettől így oltalmaz-
hatják meg. 

Néhány tanácsbeli lóhalálábul hozta Váradról Bonyhádi, Nyéki és 

1) Tör.-Magy. Okmt. Vili. 386. 1. 1684 szept. végén az ország rendei újra írtak 
Thökölynek a háborgatások ellen. (Diárium 1684 okt. 2.) 

2) 1684. évi Diárium. 
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Dobozi követeink által a portáról csak imént kapott oltalom parancs 
hiteles másolatát, miután Szentesi Jánps uraimék az eredetivel már 
nem találták otthon az egri basát. Hozták a váradi basa pártfogó 
levelét is egri bajtársához, amelyben izeni néki: „semmi járója nincsen 
Debreczenben ; az ellenség is távol ; ez egy város maradt meg ; . azt is 
már elakarják rontani; ha nincs otthon mit enni, menjen be ö hozzá 
Váradra, ád ő neki." 

A város népe pedig a riasztó hírre nagy zajongással felzendül és 
fegyvert ragadva csoportosan a kapukhoz tolul, megakadályozandó a 
törökök és kuruczok beszállását. Más tömegek a város házára nyomul-
nak és ott böcstelenítik, szidalmazzák, fenyegetik Komáromi István 
főbírót, az egész esküdt bíróságot, tanácsot. Legtekintélyesebb elöl-
járóink sem tudják lecsendesíteni a puskával, doronggal, vasvillával fel-
fegyerkezett „értelmetlen" községet. A vezetők közül kettőt a kétajta-
júba záratott a biró, de a tömeg fenyegető kívánságára jobbnak látszott 
kiadni, hogy nagyobb gonosz ne jöjjön ki belőle. 

Febr. 12-én Szoboszlón innen adhatták át a debreczeniek az 
-egri basának a fermánt és a váradi basa levelét. A török dult-fult mér-
gében; de azért, bár fenyegetőzött, visszafordult. A nép még mindig 
forrong, és fegyverrel őrzi a kapukat. Tanácsbeli uraimék pedig parir 
pákon sürün kerülik a várost, hogy a fejedelemnek vásárolni bejáró 
katonáit, szolgáit megoltalmazzák a bántalmazásoktól. Következő napon, a 
biró, azután Balyk András, Bartha Boldisár, Fényes István, egyéb vének a 
prédikátorokkal és professorokkal együtt végre lecsendesítik a pártütést. 

Harmadnap múlva pedig a basa hadaival együtt bevonul a vá-
rosba ; de ugyanekkor a váradi Tiha és Alaj-bég is néhány csauzzal 
megérkeznek, akik azon éjjel virradtig tanácskozának az egri begler-
béggel. 

Reggelre kelvén a főbíró is néhányad magával engesztelte, hogy 
császár parancsolatja ellen be ne hozza a magyarokat. Mire a basa 
kalauzokat és néhány szánt kérvén, haragosan itt hagyta Debreczent. 
Még a felajánlott fegyverbeli ajándékokat sem fogadta el. Követték a 
kuruczok is. 

A sorstul annyit hányt-vetett tragikus életű Thökölyt többé nem 
említik levéltárunk írásai. . . . 

D) Magyarországhoz való viszony és ennek terhei. 

István király koronájához való tartozás érzetét a nagyváradi béke-
kötés (1538) óta, niely Debreczent Bihar vármegyével együtt Szapolyai 

*) 1681. évi Diárium. 
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János birtokában hagyta, sem a vallási egység által is erősített-erdélyi 
kapcsolat, sem a török 140 éves erőszakos uralma nem tudta elfojtani 
a debreczeni polgárság szívében. A szent korona fényének melege után 
vissza-víssza vágyott Debreczen is és minél zaklattottabb volt az élete, 
— belső ösztöne, bizodalma, reménye annál erősebben : hajtotta e föl-
séges symbolum tekintélyének, erejének, védelmének kívánására. Pedig 
míg külön élt, számtalanszor kellett tapasztalnia, hogy a korona tanács-
adói, a királyi hatalom szolgái semmivel sem jobbak a pogány török-
nél ; barátnak is gyakran rosszabbak, mint a török ellenségnek. 

Ha kutatjuk az okát, miért vonzódott mégis a débreczeni polgárság 
a szent koronához, arra nem volna tökéletesen kielégítő felelet, se a 
magyar embernek véle született kegyelete, határtalan tisztelete, amelylyel 
államiságunk ldenodiumát kilenczszáz év óta körülrajongja; se a nyelv-
nek, szokásoknak, történelmi emlékeknek és a szülőföldnek közössé-
géből fakadó faj- és hazaszeretet. Világért nem akarom elvitatni mélyen 
a hazafias szívekben gyökerező erkölcsi alapját annak a meg-megújuló, 
fel-fellobbanó törekvésnek, amely az ország háromfelé szakadozottsá-
gának gyászos korszakában is kereste az állami összetartozás és nem-
zeti egység útjait, módjait, eszközeit. De elvitathatatlan, hogy eszmé-
nyibb gondolkozás amaz örökös fegyverzörgés között is aligha vezette 
a tömegeket, mint korunkban, midőn az emberi jogok és népszabadság 
mellett nem 'kisebb szenvedelemmel és kitartással folyik a kenyérért és 
gazdasági uralomért is a társadalom rétegeinekvés a fajoknak egymás 
él len vívott küzdelme. 

Debreczent is közvetlenül a megélhetés kényszere, a fennmaradás 
vágya, külsőleg politikai körülmények, belsőleg saját gazdasági érdekei 
utalták arra, hogy olyankor is hozzá támaszkodjék a magyar király 
hatalmához, amikor Erdély fejedelmének tartozott hűséggel és engedel-
mességgel. Ne feledjük, hogy a két Magyarország — királyi és feje-
delmi — és a török hódoltság hármas határán fekvő Debreczent katonai 
és polgári tisztek a király nevében is adófizetésre kényszerítették. És 
mivel jogszerint való urai a törvénytelen zsarolások, túlkapások ellen 
nem tudták megvédelmezni a várost, — nem csoda tehát, ha szoron-
gatott elöljárói ugyanazon hatalom forrásához fordultak oltalomért, 
ahonnan e jogtalan adóztatások, sarczoltatások eredtek és ezeknek 
némi részben való kárpótlása végett ujabb kiváltságokért vagy a régi 
szabadalmak megerősítéséért folyamodtak a magyar korona viselőjéhez. 

H á b o r g a t á s o k S z é k e l y h í d r ó l . 
Fejedelemségét német segítségével kereső Kemény Jánosnak politi-

kája, melylyel Székelyhídat Leopold kezére játszotta, Debreczenre is sok 
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zaklatást és súlyos adóztatást hozott. Ugyanis Kemény János 1661-ben 
Montecuculi által Székelyhídba rakott német őrség élelmezését Debre-
czennek parancsolta meg és a városnak Erdély részére járó évi adaját 
1500 köböl liszttel együtt ugyanazon őrség javára engedte átal. Ugy 
látszik, a debreczeniek kerülgették az olasz generálist : engedne le 
va. amit nehéz kívánságaiból — mintán október 11-ről ez van bejegyezve 
a prolocolumba : „Montecuculi nil remisit; interim az élésszállításban 
való forgolódással jóakaratját nyerhetjük, promisit,"1) 

Fővezéri jóakarata rá is fért volna Debreczenre. Dippendal szé-
kelyhídi kapitány nov. 2-án, Kósa Gergely polgártársunknak Erdély felöl 
jövő hat szekerét behajtatta és 319 kősóját a város elmaradt adajáért 
lehányatta; Biczó István főbírót pedig azzal fenyegette, hogy ha 
bőven nem szolgáltat élést, ezer muskétást küld reánk, — őt magát ló 
között elvitetvén, felakasztatja. Ilyen hangon még a török basák is rit-
kán fenyegetőztek. 

Kemény János németes politikája már-már a császár hatalmába 
juttatta Debreczent is. A nagyszőllősi csatában (1662 jan. 23.) mene-
külés közben összetiporták ugyan Kemény Jánost Kuczuk basa futó 
paripái, — ám Leopold azután is magának követelte a debreczeni har-
minczad jövedelmét. Császári zászló lobogott a vámházon; de a váradi 
basa nem tűrte az erdélyi területnek ilyen megcsonkítását. Tehát aug. 
5-én kora hajnalon erős török csapat jelent meg Debreczenben ; a 
német császár harminczad-zászlaját levették, elvitték a törökök; a 
harminczadosok futva szaladtak ki a városból.2) 

S z a t m á r i é s k á l l a i z a k l a t á s o k . 
Ezután sem szakadt vége a császári és királyi hatalomtól való füg-

gésnek. A szatmári vár parancsnoka, Cobb general, most már a maga 
őrsége számára követelte kemény fenyegetésekkel azt az adózást, 
amelyet annak előtte Székelyhídra teljesítettek a debreczeniek. Nagyobb 
rossztól félvén, Isó Péter és Nádudvari Benedek követei által meg is 
egyezett a város 1500 köböl búzában. Minthogy pedig ezt természetben 
el nem szállíthatá Szatmárra, — ugyanannyi darab aranyat küldött 
Cobbnak a buza árában. 

Csalódnék, aki azt hinné, hogy ez adóztatás fejében Debreczen 
város közönsége akár a maga határában, akár ezen kívül uton, vásá-
rokra járás-kelésben a német őrségektől megszállott szomszédos várak 
kapitányai részéről oltalmat talált volna rablók, fosztogatók és királyi 

!) 1661. évi jkv. 
2) 1662. évi jkv. 52. 1. 
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tisztek ellen. Ezt a szívességet sem Cobb, sem utódai nem tették meg. 
Sőt szabad kezet engedtek katonáiknak a legközönségesebb rablásokra és 
tolvajlásokra. 

A debreczeniek 1668-ban a király előtt kénytelenek panaszt emelni 
a miatt, hogy a közelebbi négy vagy öt év lefolyása alatt körülbelől 
hatezer darab marhájokat hajtották el erőszakosan. Kocsonyás Boldisár, 
Monoki István és több hasonló természetű katonák. A királyi harmin-
czadosok is vetekedve keresték az ürügyet, melynek szine alatt árúikat 
és lábas jószágaikat elkobozhassák. 1665-ben a kassai harminczados a 
eperjesi vásárról jövő gyolcsosok összes árúit lefoglalta valami állító-
lagos csalárdság miatt. 1667-ben Fodor János kállai főharminczados 
emberei a mátai és zárni praediumról a debreczeni tőzséreknek számos 
ökreit elhajtották azon oknál fogva, mivel Oláh György és Oláh István 
hír nélkül vitték be marháikat szabolcsmegyei legelőre, tehát királyi 
területre. (Zám Szabolcsmegyéhez tartozott s még ekkor nem vette meg 
a város. zálogos birtokul.) 

A b ö s z ö r m é n y i s z o m s z é d s á g . 
A labancz szomszédság és német zabolátlanság különösen az idő-

től fogva vált tűrhetetlenné, midőn a bujdosók első felkelése sajná-
latos kudarczot vallott s Barkóczi István kállai várparancsnoknak sike-
rült a király hűségére visszatéríteni a hajdúkat. Cobb generális ekkor 
erősítette meg Rácz-Böszörményt árkokkal és földbástyákkal, a palánk 
őrzésére a fegyveres hajdúk mellé pár száz muskétás németet ren-
delvén. 

Éveken keresztül sohsem voltak biztonságban ezek miatt a deb-
reczeniek. Vakmerőségük, féktelenségük nem ismert határt. A portyázó 
kuruczok ami kárt tettek királyi területen, a böszörményi labanczok 
mindazért a debreczenieken töltötték bosszújokat. A legelőkről egész gu-
lyákat, nyájakat elhajtottak; a szántóvető békés polgár ekéje mellől 
kifogták lovait-ökreit ; a megbarázdált földről a vetnivaló, a szérűkről 
a kicsépelt gabonát elvitték ; a kaszálókban boglyákba rakott szénát el-
hordták; a városba igyekező rakott szekerek rúdját Böszörmény felé 
fordíttatták; a legszebb fákat a tilalmas erdőkön lopva -levágták és 
elszállították; kereskedőinket, mesterembereinket megtámadták, kifosz-
tották. 

Csak egy évi garázdálkodásaikat kisérhetjük esetröl-esetre figye-
lemmel a sokszor idézett Diáriumok segítségével. Egyetlen esztendőben, 
1680-ban, 15 ízben negyvennél több ökröt, ezernél több tehenet (három-
ízben négy utcza csordáját), sok lovat és juhot, körülbelől száz szekér 
szénát, tilalmas erdőinkről palánk és filegoriák (őrtornyok) építéséhez 
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való nagymennyiségű fát visznek el hatalmasul. Az elhajtott csor-
dákat, ha bár tetemes híjjá vai is, darabonként 1—2 írtjával kivált-
hatták a gazdák. De minden más ragadmány odaveszett. Legfélemle-
tesebb rabló labancz ez időben a krónikaíró által többször említett 
Kos Mihók, aki alighanem debreczeni származású kalandor volt. A fosz-
togató kiütéseknél rendesen Kos Mihók „fő a dologban". 

A váradi basaságra került, olyan török is, aki a böszörményi 
labanczok garázdálkodásaiért egyenesen a debreczenieket tette felelőssé 
s ezektől kivánta, hogy a Kos Mihókok által kalauzolt németeket meg-
fékezzék. -

Végre is 1681 szept. 13-án az erdélyiek, bujdosó magyarok és 
törökök egyesült serege vette be ostrommal a veszedelmes labancz-
fészket, ahol is akkor a hajdúvitézeken kívül mindössze 150 német 
alkotta az őrséget. Másnap Böszörmény városát ismeretlen okból támadt 
tűz porrá égette.1) 

Más f o s z t o g a t ó l a b a n c z o k . 

Kalló, amelyet 1681-ben igen rövid ideig tudtak megtartani a 
kuruczok, valamint Ecsed, Tokaj, Ónod épen úgy forrása százféle 
labancz zaklatásnak, mint Böszörmény. 

1682 ben Barkóczi Ferencz vitézei 200-nál több marhát szakítot-
tak ki a csordákból, megintésül azért, hogy a város nem teljesítette 
mindjárt valamely kívánságát, Száz forint nyargalóért visszakapták 
úgyan Ibrányból a marhákat, de a követeket mindaddig magánál tar-
totta, míg kívánságai nem teljesültek. Tokaji németek a gönczi vásárról 
jövő áros nép portékáit lehányták és 40 szekeröket fuvar alá kény-
szerítették. Hasonlóképen jártak az eperjesi vásárosok, ezeket meg 
Patakra hajtották lisztet szállítani. Később a kállai vitézek 30 boros 
szekerünket fogták be ugyanilyen robot munkára. Kommendásuk pedig 
ugyanezen évben (jul. 30.) a csapóutczai csordából körülbelől 500-
marhát elhajtat és csak akkor adja vissza majd 200 darab tehén híjá-
val, mikor a tanács 200 vég veres aba posztót, 20 cseber' bort, 6; 

mázsa ólmot, 45 bokor (pár) csizmát, 45 kalpagot, 200 frt készpénzt, 
és a veres aba posztó megvarrására szabómestereket küldött Kálióba. 

1683-ban leginkább az ecsedi vár őrsége réme a debreczeni. 
gulyáknak, nyájaknak. Egyszer 80 marhát, máskor az erdőkből feles, 
számú makkoló sertést hajtottak el. Váltságdíjért kaphattak vissza ká-
rosult embereink 75 marhát, 27 szalonnát és 13 élő sertést. Jul. 1-én. 
pedig Margita felé menő sós szekereinket szatmári labanczok támadták: 

1) 1681. évi Diárium. 

Gazdasáfftörténelmi Szemle 1903. 27. 



418 · 

meg; egy boldogfaWai polgárt megöltek, 70 marhát elvettek, de 70 
tallérért visszaengedték. Ugyanez alkalommal Varga György senatort 
is, ki a fejedelemhez igyekezett, pénzétől, lovaitól és ruhájától meg-
fosztották.1) 

Ám a debreczeniek se tűrték mindig veszteg ezeket a nyúzó-
fosztó beütéseket. 1681 jul. 19-én arra a vakmerőségre vetemedett 
mintegy 200 lovas és gyalog kállai labancz, hogy kuruczot keresni be-
törtek a városba. Hatházi Gergely, Monai Pál és más bujdosók házait, 
szállásait csakugyan feldúlták, kifosztották ; egynéhány jámbor polgár 
családi tűzhelyét is felverték ; a piaczon pedig az árúk után kapdo-
sának. A debreczeniek sem valának restek. — fegyvert fogtak s Hat-
házig űzték a futó labanczokat; közülök négyet el is fogtak. Épen 
ilyen csúfosan járt 1683-ban egy szatmári gyalog labanczcsapat. Ezek, 
miután a tanács jól tartotta őket, sok csintalanságot követtek el ; de a 
város népe megriasztotta őket; némelyek közülök meg is sebesülének. 

Cobb példáját minden labancz csapat- és várparancsnok követte, 
aki a háborús 80-as években ezen a vidéken megfordult. Élést, élésen 
kívül katonai felszereléseket és egyéb dolgokat, fuvarozásokat csakúgy 
követeltek Debreczentől, mintha máris Leopold volna a város ura. Néha 
küldtek vagy ígértek pénzt is a vásárlásokra; de legtöbbször mégis 
Isten nevében kívánták a szolgáltatásokat. És a város amíg ezeket nem 
teljesítette, addig a magokhoz parancsolt vagy bármi úton-módon kezök-
ügyébe esett egy-két tanácsbelit fogva tartották. Űgy hogy abban az 
időben a városi elöljáróság tagjai felváltva mind tömlöczbe kerültek. 
A tömlöczöztetés hathatós eszköz volt® a zsaroló hatalmasok kezé-
ben. A legjellemzőbb esetek egyike erre nézve Barkóczi Ferencz eljá-
rása. Ez a félelmetes labancz főúr 3000 tallért követelt a debrecze-
nieken, amiért ezek Marjai Geczi nevű tolvaj katonáját lefejeztették. 
Ez ügyben Szencsér István senatort küldte hozzá a tanács ; de Barkóczi 
nem elébb,csak akkorbócsátottaSzencsért szabadon, midőn az utána küldött 
Bartha Boldisár és más követek ugyanolyan summáig kezességet vál-
laltak érette,2) 

C a p r a r a A e n e á s s a r c z a . 
Szárazság, szüktermés és tűzvész miatt ínséges 1681-dik eszten-

dőben, késő őszszel Caprara Aeneas general is szertelen követelésekkel 
sanyargatta Debreczent. Apafiék alighogy elvonultak e vidékről, — 
Caprara nyomban 60.000 kenyérre, 120 hordó borra, 220 vágómarhára, 
negyven erdélyi sajtra és 3031 köböl abrak szállítására küldött paran-

Diárium. 
2) Diárium 1681. ápr. 
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csot; mindezt fogyatkozás nélkül 5 nap alatt Tokajba kivánta. Meg-
izente azt is, bogy öt nap multával mindennek kétszeresét követeli. 
Bár az árát is igérle, mégis teljesíthetetlen volt oly rövid idö alatt 
ennyi élés előállítása, miután a nép maga is éhezett. Nagy nehezen 
sikerült harmadára-negyedére lealkudni s a már-már futásra gondoló 
község a prédikátorok és professorok tanácsa folvlán helybenmaradásra 
szánja magát, megértvén, hogy „jobb adnunk, hogy sem ezt a kegyetlen 
nemzetséget fejünkre várnunk". 

November 3-tól — 14-ig Kálióba, Bátorba és Tokajba csakugyan 
körülbelől 15,000 kenyeret, 1540 köböl árpát, 40 vágómarhát, feles 
hordó borokat ; ezenkívül fűszerszámot, olász gyümölcsöt, vadakat, 
madarakat, konyhára valókat, kézbeli ajándékokat hordtak el a szekereink. 
Hogy minek az árátmimódon fizette meg Caprara?— nincs-feljegyezve. 

A „ j ó s z o m s z é d s á g " á p o l á s á n a k e s z k ö z e i . . 
A következő években sem hagyták nagyobb csendességben és 

nyugodalomban Debreczent a labancz várparancsnokok. A „jó szom-
s z é d s á g i t gyakran még kívánás nélkül is tanácsos volt ajándékokkal 
tartani fenn. 

Barkóczi László és Apagyi György kállai kapitányok évi adó fize-
tésére próbálják rászorítani a várost, mire a tanács azt feleli, hogy 
ebbe a töröknek is van beleszólása. 

Strassoldó, a gyászos emlékű, előbb három, majd négyezer köböl 
élést akar debreczeni szekeresekkel Ecsedböl Tokajba vitetni, minden 
köbölért Ígérvén 30 dénárt. A tanács váltig húzódozik, hogy télen 
lesoványodtak a vonó marhák. Strassoldó hajlandó is várakozni vala-
meddig. De májusban ismét üzen : kinőtt már a fű ; — a szolgálat 
elmulasztása miatt ne érje hát busulás a várost! Ezen kívül a kállai 
őrség számára havonta 100 köböl lisztet is kíván pénzért, sőt az ónodi 
vitézeket is Debreczen által akarja élelmeztetni. Strassoldó után követ-
keztek a többiek is. Ibrányinak száz szekér tövis, Semsey ónodi vicze-
kapitánynak megbízható friss hirek, gróf Serényi szatmári parancsnok-
nak is hirek és ezenkívül puskapor, ón, vas, posztó, aba, czitrom, 
fűszerszám, Horeczkinek, Ecs.ed új kommendánsának élés, bor, hadfel-
szerelési anyagok kellenek. Az árát mindnyájan igérik, — de ingyen 
még szivesebben veszik. Spork ecsedi kommendánshoz, mivel paran-
csolja, beteg felesége, igazabban pedig „ágyasa" számára holmi fűszer-
számokat,· déli gyümölcsöt küldenek ; küldik Petrides nevű itt tartózkodó 
tót papot is, aki medicus lévén, értett a nyavalyák gyógyításához. 

1683 jan. 21-én a szatmári vár őrségének 1469 sing gyolcsot, 
300 sing vasat, 10 font rizskását, 30 czitromot s egyéb vásárlást, aján-

2 7 * 
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dékot szállítanak. Még a tolmácsról se feledkeznek, meg. Később sző-
nyeget és csujtárt küldenek ajándékul a tiszteknek. Más helyekre 1 — 1 
átalag tokaji borral kedveskednek. 

Aug. 30-án M.-Túrra tett zsákmányos kirándulásból körülbelől 
1000 labancz — kétszáza német lévén — érkezik Debreczen alá. 
A nagy. esö miatt bekívánkozó közrendű vitézeket ugyan nem eresztette 
be a tanács, — de azért nem panaszkodhattak .ezek is, hogy fösvényül 
látott vendégek voltak. Mert a csapó- és péterfiai kapukon kívül lévő 
kertekben elégséges étellel, kenyérrel, borral, vágómarhával gazdál-
kodtak körülöttük. 

A tisztek a biró köszöntésére és a város látására bejöhettek. 
Solari Victor gróf és néhány német tiszten kívül Kende Márton, Horvát 
János, Apagyi György kapitányok, Bagosi László, Kis Balázs, Kerekes 
András, Kende János, Nagy Pál, Pap János hadnagyok vígan laktak 
estig Ötvös Miklós uram házánál, honnan részegen mennének ki csapa-
taikhoz a kapott ajándékokkal. Solarinak aranyos pallos, a kapitányok-
nak 3—3 sing angliai posztó, a hadnagyoknak meg a két tolmácsnak 
1 — 1 pár karmasin csizma jutott. Ilyen előzékenység után nem illett 
volna búcsúzás nélkül menni el Debreczenből. Horvát János egy német 
tiszttel együtt tolmácsolta bíró uram előtt a szíves fogadtatásért a kö-
szönetet. A kvártélymester pedig a tisztek számára sok korsót és pa-
laczkot borral megtöltetett' és a katonáknak néhány szekeret árpával, 
kenyérrel megrakatott. A látogatást Komáromi István főbíró még aznap 
megjelentette a váradi basának. Tudjon róla, ha tudni akar. 

Gar a f a e l s ő e x e c u t i ó j a . 

Mint^ rettenetes vihar előhírnökei, úgy érkeznek 1685 őszén a 
körülöttünk táborozó három vagy négy lendbeli ármádák fenyegetéssel 
teljes követelő levelei. Ónodból negyvenezer kenyérnek, háromszáz 
vágómarhának, harmincz hordó bornak bevitelét kívánják. Schulz gene-
ralis kvártélypénzt harminczezer frtnál többet követel rajtunk. Atyánk-
fiai nehezen szabadultak most is. a kezétől. Kétséges és reszkető szív-
vel várja idehaza a község : mi vigasztalót hoznak követei Caprara 
generáltól, akihez pártfogásért küldötték azokat.1) 

A választ nem ismerjük, de a nem soká elkövetkezett események 
borzalmas részletekben állanak előttünk. Ezután kiálthattak hangos jaj-
szóval á halálra gyötört debreczeniek a prófétával: „Vagyon-é olyan 
bánat, mint a miénk!" Rettenetes megpróbáltatások idejét élték átal. 

•i) A debreczeniek panaszos levele Apafihoz 1685. ' okt. Tör.-Magy. Okmt. 
IX. 97. 1. · 
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Uj császári generális „ült a fejökre", kinek neve hasonlatos hangzású 
a Capraráéhoz, de· szíve,Telke hasonlíthatatlanul durvább, "kegyetlenebb 
mint amazé. Carafa ez, a· kincssóvár hóhéiy kinek emlékét félelem-, 
gyűlölet és átok kisérte Debreczenben is. - < · 

C a r a f a sajtolta ki Debreczentől á legnagyobb sarczot, amelyet ez 
a város valaha fizetni vòlt kénytelen telhetet'en hatalmasoknak Székely 
Antaltól, Schvendl· Lázártól kezdve Paskievicsig ; — Carafa Antal gróf 
ez 'á kegyetlen módszerrel zsaroló talián^ kinek mintha a: régi Róma 
valamelyik vérengző prbconsula volt volna az ideálja! 

Vezénylete alá 1685 őszén Szűcs István szerint 4000 német s 
kuruczból labanczczá csak az imént átváltozott Petneházy 3000 ma-
gyarja tartozott. E csapatok Debreczen és Szatmár vidékét kapták téli 
szállásul. Nosza Csrafa a hadi biztossággal· egyetértve a téli hat hónapra, 
havi 80,000, így összesen 480,000 német frtnyi rengeteg katonatartási 
adóval terhelte meg egyedül Debreczent, aminek okául — ugyancsak 
Szűcs István szerint azt hozta fel, hogy a debreczeniek a reájok ki-
vétett élés szállítását Thököly feltűnése óta a császári seregek számára 
elmulasztották. Hogy ez a vád mennyire alaptalan, világos az eddig 
elmondottakból: Ilyén okot Carafa csak rosszhiszeműleg hozhatott fel 
ellenek. Ismeretes leveleiben ezt a „bűnt" nem is róvja fel terhükre 

A rettenetes^ adó felvetése ellen Bartha Boldisár főbírót' küldötték 
Leopold császárhoz a debreczeniek: hogv fejedelmi szíve könyörüljön 
meg a koldusbotra ítélt városon .,miután lehetetlenség rájok nézve meg-
fizetni azt, amire félelémből rá kellett állaniok." Ezt magának G arafá-
nak egyik leveléből tudjuk, amelyet Szatmárról Dietrichstein F. herczeg 
főudvarmesterhez írott 1687 jan. 5-én. A herczeg és Carafa között 
Debreczen és Szatmár megsarczoltatása ügyében esett levélváltás1) 
érdekes adatokkal világít be ennek a „pedáns zsarnoknak sötét lelkébe."· 
De jellemző Debreczen város akkori közállapotjára nézve is. 

Látjuk, hogy még Bécsben is elszörnyűködtek a debreczeni adó 
magasságán s voltak az udvar körül olyanok,, akik az adó mérséklését 
s a fizetési feltételek könnyítését óhajtották és jobb szerették volna, ha 
Debreczen Caprara tábornokra· és Bellchampra bízatnék. Legalább 
Dietrichstein herczeg ilyen tanácsot adott Carafának. Nem csak azért, 
mert nem akarta a még egészen meg nem puhított Erdélyt felin-
gerelni, amelylyel a török háta megett ép ekkor -tárgyalások folytak a 
császár pártfogása felől ; hanem más szempontból is. Alig elképzel-
hetőnek tűnt fel előtte, hogy egyetlen város, ha még oly nagy határa 

!) Carafa levelezése D. herczeggel. A bécsi állami levéltárból közli Thallóczy 
Lajos. Tört. Tár 1895. 594. stb. 11. -
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van is, ekkora összeget megbírhasson: A herczeg úgy volt .értesülve, 
hogy Debreezennek forgalma megakadt, kereskedelmét a háború meg-
bénította ; . szántó-vonó jószágai pusztulás veszedelmében forognak. De 
nem is helyes — írja tovább Carafának. — egyszerre mindent elvenni 
tőlök. : Jobb máskorra is hagyni valamit, annyival inkább, mert a szom-
szédos helyek megszállása Debreczen segítsége nélkül meg nem kezd-
hető.: Ugy kell tehát velek bánni, hogy a debreczenieknek, nem külön-
•ben· a többieknek is Ö Felsége, a császár oltalmában nagyobb köuy-
nyebbségek legyen, mint a törökök alatt, és inkább kívánkozzanak a 
császár, mint a szultán uralma után.1) 

Az udvarnál talán mások által is képviselt és támogatott ez előre 
.látó-és engedékeny felfogásnak tulajdoníthatjuk a kamaraelnök és a 
főhadbiztos részére adott ama megbízást, hogy a fizetendő adóra nézve 
a^debreczeni küldöttekkel tárgyaljanak. Ahogy a herczeg értesült, 100 ezer 
birodalmi tallérban a már akkor (márcz. 7.) kifizetett 85, ezeren felül 
meg bizonyos mennyiségű búzában megegyeztek; de kérdés: teszi 
hozzá D, herczeg — I. M. (Ö Felsége?), elfogadja-e ezt .az, egyez-
séget?-2) · ."••; 

Bizony nem fogadta el ! Holott még 1685 decz. bén : is a, király 
maga írta Apafi panaszoslevelére azt,,, hogy méltatlankodva értesült 
ebből a császári katonaságnak Bihar vármegyében elkövelett kihágásai-
ról és zsarolásairól és tisztjeit a katonai fegyelem szigorú, fentartásara 
utasítja. Holott á debreczeniek által már.akkor kifizetett 85 ezer tallér 
majdnem, akkora volt, mint az a százezer tallérnyi adó, amelyet a 
bécsi udvar-az 1685-ben folytatott egyezkedések. során a-királyi véd-
nökség évi ; díj a fejében Erdélytől követelt. (Alvinczi Péter Okmt. I. 37. 
és 107.) 

Carafa tehát szabad kezet nyert az ő kérlelhetetlen- rendszere 
folytatására. Hiszen Dietrichstein herczeg Bécsből nem ismerhette Deb-
.reczent úgy mint Carafa, ki személyesen megfordult benne és úgy 
találta, hogy „sokkal-többet is adhat". ¿És mindenki tudja — írja.gonosz 
-czinizmussal — hogy egy. város, amely háromezer (?) házból áll, amely 
csaknem mindi (?) kereskedőé,-többet adhat, mint egy falu".3) 
.-> És olyan rózsás színben festi leveleiben Debreczen helyzetét, 

mintha törökök, labanczok soha nem fosztogatták, soha nem sarczolták 
volna.: A debreczeniek „lamentálása," hogy a háború miatt sok kárt 
szenvedtek;,hogy kereskedelmök -élői elzáratott az út, — szerinte — „nem 

U. 0. 595. és 597. II. ján. 27. és márcz. 7. kelt levelek. 
-2) U. o; 597. 1: · : 

3) ü. o. 595. 1. Carafának Sz.-Jobbon febr. 13-án kelt levele. 
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igaz". „Mert a háború még gardagabbá tette őket. A háború alatt is 
Bécscsel, Törökországgal, Erdélylyel és Lengyelországgal kereskednek." 
Ez az ember is, épen mint Strassoldó azt mondja : a Tiszántúl mozgó 
felkelők nagyobb része feleségeiket, ingóságaikat és mindent, amit zsák-
mányoltak, Debreczenben helyezték, rejtették el. Nincs ház a városban, 
ahol 4—Õ úr ne tartózkodnék. A környéken elpusztult városok és falvak 
népe is Debreczenbe vonult. Ah ! szinte hihetetlen, mennyi nép van 
ott!1) 

Szükséges kímélni a debreczenieket, hogy minden évben adhas-
sanak valamit. Ez a főudvarmester intelme. Carafa erre is hozzá méltó 
logikával felelt meg : 

„Ő Felsége azokból az ezredekből, amelyeket fenn kell tartanom, 
helyezzen át egy párt az örökös tartományokba és azonnal könnyíteni 
lehet a városon. . . . " Jól ismerte a ravasz róka a haditanács esze-
járását. Tudta, hogy ha tehetné, még több ezredet is Magyarországgal 
tartatna el. 

„És mire becsüljük — folytatja tovább — a mi Debreczenünket, 
ha Várad a török kezében van ! Csodálkozom is a felett, hogy az 
ellenség látva azt, hogy nem tudja megvédelmezni, nem perzselte fel 
inkább, semmint megengedje, hogy nekünk is nagy adót fizessen... ? "2) 

Lássuk, mimódon fizettette meg Carafa Debreczent! 
Említettük, hogy alapul 3000, nagyobb részben kereskedéssel fog-

lalkozó jómódú polgár lakóházát vette ; holott ennyi ház a zsellérkuny-
hókkal, viskókkal együtt is aligha volt a városban. Minden ház után 
egyre-másra 160 frt adót, vagyis hat hónapra felosztva, havonta 26 frt 
40 krt, és minden utczára — tizenkét utcza lévén — 8000 frtot szá-
mított, olyan időben midőn száz meg száz ház volt, amelynek forgalmi 
értéke telkestül sem sokkal haladta meg, vagy el sem érte a 160 frtot. 
Hiszen a házak nagyobb része fából épült ; fedele nád vagy zsúp ; 
nem egyéb félig földbe vájt kunyhónál. Az utczák terjedelme, népes-
sége, vagyoni állapota sem egyforma. 

Az első két hónapi kivetés beszedése még csak ment valahogy. 
Míg rendes körülmények között a tanács 25-ös, 30-as, 32-es adóegység 
alapján szokta e korban felvetni a lakosságra az évi adót, 1685 végén 
a „rajtunk lévő szertelen nagy sarcznak teljesítésére 100 adó" vagyis 
a közönségesen megszokott summának egyszerre háromszorosa, négy-
szerese határoztatott el. Az 1686 évi jan. 3-dik'i közgyűlésben azt meg-
erősítették s annak beszedésére utczánként az esküdteket és tanács-

!) U. o. 598. 1. Szatuáron márez. 28-án kelt levél. 

2) Ugyanazon levél. 
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nokokat rendelték ki.1) Másnap a czéhek közpénzeit és ezüst marháit 
is kénytelen a tanács lefoglalni ; a mesterlegényekre pedig fejenként 
1—1 frtot rovott ki.2) 

Január végén (jan. 27.) „a sok különb-különbféle nyomorgató 
ínségek és exactiókra nézve" új adónemet hozott be, az úgynevezett 
föadót, még pedig tekintet nélkül arra helybeli-e a gazda, vagy vidéki. 
Aki a városban lakik, vagy lakni akar, tartozott az esztendőnek elein 
az értékéhez felvettetett adón kívül 2—2 frt föadót fizetni. A vidékről 
bejövöt addig be sem fogadták, míg ezt az adót le nem tették és ettől 
akármely szegény is, csak kapás, is üres nem lehetett.3) 

E határozatból az is kitűnik, hogy a vidékieket, bkik csakugyan 
nem kevés számmal tartózkodtak itt benn, értékükhöz képest szintén 
megadóztatták. Erre vonatkozhatik Olasz Ferencz somlyói kapitánynak 
Apafihoz 1686 febr. 20-án írott levele, amelyben szállongó hirek alap-
ján azt írja urának, hogy „Carafa a szegénységet nem háborgatja (?), 
hanem a bírákat, kik a summánál többet szedtek a szegénységen, zak-
latja. Szabolcs vármegye szegénységén (t. i. az ide befutottakon) 3000 
frtot vöttek volt, melyet is Carafa visszaadott nékiek azon summából, 
hogy kvártélyok kifizetésére fordítsák, mivel a körül való .szegénység 
mind betakarodott Debreczenbe. "4) 

Ha igaz volt is Olasz Ferencz várkapitány híre, hogy tudniillik, 
Carafa a vidéki népnek visszaadta a debreczeni tanács által tőle be-
szedett adókat: ez korántsem a tábornok nagylelkűségét, mint inkább 
telhetetlenségének, kapzsiságának szertelenségét bizonyítja. Hiszen maga 
Olasz Ferencz beismeri, hogy Carafa külön a vidékieket is megterhelte 
katonatart ássál. 

A következő hónapokra eső summák behajtását már nem az elöl-
járókra, hanem saját katonáira bízta Carafa. Hajmeresztő kegyetlen-
séggel hajtották keresztül az executiót. Február 9-én a török őrség 
feladta Szent Jobb várát, honnan Carafa 15-én este hadával együtt vissza-
szállott Debreczenbe,5) miután a havi részleteket nem elég pontosan 
szolgáltatta kezéhez a városi tanács. A generalis kapukra, útczákra 
ágyúkat, őröket állított s az egész elöljáróságot a városházán bezáratta ; 
az adólajstromok alapján az előkelő és tehetősebb lakosokra fejenként 
3, 4, 5, 6 ezer frtot önkényesen felvettetett s azután ezeket nemre-koría 
való tekintet nélkül kényszerítik zsoldosai a fizetésre. 

!) 1686. évi jkv. 180 1. 
2) U. O. 
3) 1686. évi jkv. 194. I. 
o) Magy.-Tör. Okmt. IX. 1Õ0. 
5) Pós alaki János nótárius 1697. évi emlékirata. Közölve Szűcs István id. m ti. 
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Az adó így sem telvén ki, más és kegyetlenebb módhoz folya-
modott. Minden utczát zászlósán, dob-, trombitaszóval egy-egy század 
katonaság szállott meg. A lakosokat egy-egy házba, udvarba, mint a 
mészárszékra szánt juhokat összehajtván, válogatott kínzásokkal szorítják, 
gyötrik, hogy pénzöket, vagyonukat előadják. 

Némelyeknek kezeit, lábait összelánczolván, fejőket is kötéllel meg-
tekervén, bottal, bikacsökkel verték egész testöket, talpokat; másokat 
lábaiknál fogva gerendába felakasztottak s úgy kínzották őket ; vagy 
kezeiket kifeszítvén, mellöket égő gyertyával sütögették, vagy 
kezöket, lábokat, újjaiknak közét emilt vas vesszővel hegedülték, amott 
fafürészszel fürészelték ; némelyeknek mezítelen testére eleven tüzet töl-
töttek; némelyeknek körmeit lefaragták; némelyeknek lábai ikráit úgy 
everték, hogy inaiknál egyéb lábaikon nem maradott ; némelyeknelq 
kezöket levágták vagy egész testöket iszonyúan összeroncsolták.1) 

E bestiális kegyetlenségek miatt férfiak, asszonyok, tizennégyen 
meghaltak, 'közöttük Bartha Imre, városunk prókátora, a kilenczedik 
kínzatás után ; néhányan hóhéraik keze alatt mindjárt kiszenvedtek. Sokan 
holt nyomorékká lettek, sokan epileptikus bajt kaptak. 

Az adó még így is készpénzben, arany, ezüst marhában ki nem 
telhetvén, tehát Carafa mindenféle értékes ingóságot, terményeket, posz-
tókat, lábas jórzágokat elvétetett, azokat is,. amelyeket a vidékiek meg-
őrzés végett hélyeztek el Debreczenben. De az ekként kicsikart, elrablott 
javaknak csak egy részét jegyezték a felvetett adó törlesztési rovatába. 
Nagyobb és jobb részét magoknak és tisztjeiknek tartották meg a katonák 

" ·' A behajtott pénznek, elprédált javaknak értékét, a kvártélyozó 
ezredek élelmezésének árát a felvetett adó kétszeresére, vagyis kilencz-
százhatvanezer rajnai frtra becsülte a debreczeni tanács. 

A nemzeti múzeumban tévő egykorú jelentés. Századok. 1876. 584—596 


