
DEBRECZEN A TÖRÖK URALOM VÉGÉN. 
A VÁROS HÁZTARTÁSA. 

1662—1692. 

IV. 
Irta : zOLTAi LAJOS. 

1691 szeptember 12-én kiadott újabb királyi szabadalomlevél a 
debreczeni kereskedők javára az örökös tartományokból hozott és oda 
bevitt árúczikkek után tíz évi harminczadmentességet enged, kivéve 
vágómarhát, bort és sót, amelyekért mind az egész, mind a fél har-
minczad fizetendő. Ugyanezen oklevél Magyarország területén belül 
3 évig menti fel őket a harminczad alól (kivéve a sót) ; a vámmentes-
séget pedig föltétel nélkül megadja nékik.1) 

Igen nagy fontosságú Debreczenre nézve az 1691 decz. 4-én 
kiadott és az állami önállóságát elveszített Erdélynek a magyar koronához 
való viszonyát és belügyeit szabályozó Diploma Leopoldinum. A közjogi 
rendelkezésen kívül, amely 165 éves elszakadás után Debreczent is a 
Habsburgok uralma alá helyezte és ismét az anyaországhoz kapcsolta 
vissza, — e diploma második szakasza sarkalatos intézkedéseket tartal-
maz, Debreczent külön is megnevezvén, az Erdélyben, a részekben és 
Székelytöldön a különválás óta keletkezett fejedelmi adományok, kivált-
ságok, mentességek, czímek, tisztségek, méltóságok, dézmák, javadalmak, 
jószágok megtámadhatatlan és háboríthatatlan szabad használatát és 
birtoklását illetőleg, ezek akár magánosok, akár városoJc, községek és 
czéhek, akár a bevett vallások közül bármely egyház, parochia vagy 
iskola részére adattak, habár egykor valamely egyházhoz, conventhez, 
vagy káptalanhoz tartoztak is.2) 

E diploma szelleméből és szövegéből tehát önként következett, 
hogy Debreczen városát, a debreczeni ev. ref. egyházat és főiskolát, 
sem a király, sem mások meg nem háboríthatják az erdélyi fejedelmek 
által adományozott birtokok, tizedek és javadalmak birtokában, amilye-

1) Szűcs I. id, m. II. : 496., 497. 
2) Szűcs I. id. m. II. : 485. 
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nek a szent-jobbi pálosok piacz-utczai háza (a városháza legrégibb része), 
Úrréte,*a szováti és sámsoni földek, a kollégiumot illető tizedek és 
az Apafi-féle sóalapítványok. 

Hogy mégis később háborgatások fordültak elő, — sőt a kollégium 
elesett jogosan élvezett javadalmaitól, — ez már kívül esik e munka 
keretén. 

Királyi kegyét Leopold 1693 ápr. 11-én azzal tetézte, hogy Dobozi 
István, Pósalaki; János és Komáromi György\esedezésére 1693 ápr. 11-én 
Debreczent „kimondhatatlan,'szenvedések és\ nyomorúságok", — „ellen-
ségek fenyegetései és sarczoltatásai között sokféleképen és milliókra-
menő adózások, emberi fogalmat haladó szolgálatok által teljesített hűsége 
és szerzett érdemei" jutalmául szabad királyi városi rangra emelte, 
bővített új czimerrel megajándékozta és mindama jogok, kiváltságod 
szabadalmak és mentességek birtokosává tette, amelyekkel Magyarorszá-
gon a szabad királyi városok élni szoktak.1) 

E) A város saját szükségletéi. 

Találkozhatunk olyan véleménynyel, hogy tulajdonképen most, § 
czímnél jutottunk el a fölvett tárgy ismertetéséhez: Ha magam is e 
nézetet osztanám, nem foglalkoztam volna oly kimerítően a Debreczenre 
kettős, hármas, sőt olykor négyes függési viszonyából nehezedett ter-
hekkel és költségekkel. 

Valamint ma is az állami feladatok egy részét a városok végzik: 
úgy régebben sem volt ez másként. Sőt egyik-másik feladatát az állam 
sokkal nagyobb mértékben tolta a városokra. Acsádi is azt mondja : a 
helyi administratio feladatai közül némelyek összehasonlíthatatlanul 
terhesebbek, némelyek aránytalanúl kisebbek, mint a mi napjainkban; 
némelyek pedig ismeretlenek valának, vagy a maitól eltérő módon fogták 
fel azokat.2) Legsúlyosabbak a honvédelem és hadviselés terhei: erő-
dített helyeken őrség tartása ; kerítetlen városokban, amilyen Debreczen 
is, — táborozó és keresztül vonuló seregek élelmezése, tábori szerep 
szállítása, a hadügynek és folytonos hadakozásnak sokféle kiadása-, 
melyek között gyakran fordültak elő kemény sarczoltatások. Az igazság-
szolgáltatás, a rendészet, a szegényügy kizárólag, az egyház és iskola 
fentartása, vagyis a közoktatásügy kisebb-nagyobb mértékben mindenütt 
a városok feladata. Ellenben az árvaszék hatásköre még ismeretlen; a 
közegészségügy mai nagyszabású intézményei még csiráiban is alig 

!) U. o. II. 497—504. 
2) Acsádi : „Magyarország Budavár visszafoglalása korában". 
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élnek. A szorosabb értelembén vett közigazgatás jogköre, szervei sem 
egészen á maiak. A város a maga vagyonában szabadon, függetlenül 
gazdálkodik ; — a közvagyont és közjöve.delmeket, ezek hova-, merre fordí-
tását az államkormány nem ellenőrzi. 

Ami mar közelebbről Debreczen városának a török uralom alatt 
való belső életével összefüggő, ebből folyó kiadásait illeti, ezek a követ-
kezőképen csoportosíthatók : 

1. Tisztviselők fizetése (salariumok) ; szolgák, katonák, vigyázók 
díjazása. 

2. Egyházi és iskolai kiadások, — papok, tanárok fizetése ; ispotályi 
szegények tartása. Egyéb jótékony és kulturális kiadások. 

3. Javadalmak (bor-, ser-, égettbor-mérés, vám- és helypénz-szedés) 
kezelési költségei. 

4. Puszták, erdők, kaszálók birtoklásából és hasznosításából folyó 
kiadások ; zálogosítások, zálogöregbítések. 

5. Helyi közmunkák : a város árkának, kapuinak, utaknak, hídak-
nak, gátaknak fenntartása. 

6: Követségek költségei; postálkodás. 
7. Középületek fenntartása. 
8. Vegyes költségek. 
Mielőtt ezek ismertetéséhez fognánk, már most rámutatunk azon 

sajnálatos körülményre, illetőleg pótolhatatlan hiányra, hogy levéltárunk-
ban a jövedelmeket és kiadásokat kezelő tisztviselők részletes számadásai, 
nemhogy összefüggőleg több évet, hosszabb időt felölelve, de még 
egyetlen egy esztendőről sem maradtak fenn. Csupán a város csapiárai-
nak néhány esztendőre vonatkozó számadásaival, az 1676—1684. évek-
beli generalis számadás vizsgálóknak egyedül a főbb tételeket tartalmazó, 
tehát kivonatos, nem is mindig teljes kimutatásaival, valamint egynéhány 
adólajstrommal rendelkezünk.1) 

Épen ezért nincs módunkban minden kiadási és minden bevételi 
tétellel, csak egy valamelyik évről is megismerkednünk, — nem kisér-
hetjük figyelemmel napról-napra a város háztartásának alakulását ; 
egyik pénzügyi év eredményét a másik pénzügyi esztendőével nem 

*) A számadás-vizsgálatokból megvannak: az 1676., 77., 78., 79., 1680., 81., 
82. és 84. éviek. Csaplárok\számadásaiból: 1669., 70., 71., 76., 1680., 81., 82., 84. és 
85. éviek. Adólajstromokból .\ l663. alsójárási ; 1672. alsó- és felsőjárási; 1675. a. és 
f. j., 1680. f. j„ 1683. a. és f. i., évszám nélkül .a. és f. járási, hihetőleg 1670-es évek 
végéről; 1690. a. és f. j. Továbbá: 1690. évi i:ov. és decz., 1691. évi .jan.—apr. téli 
szállásolás portióinak szétosztása. Carafa sarczának felvetése 1686. apr. 24-ig Czegléd-
útczáról. Az 1690. évi tatár sarcz felvetése és a gazdák,|lakók conscriptiója 1692-ben a 
város egész területéről. 
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hasonlíthatjuk jól össze. A város gazdálkodásáról hü képet annyival kevésbé 
rajzolhatunk, mert a kor általánosan bevett szokása szerint annak, 
amit a föld, mező, rét és erdő termett, sem értékét, sem mennyiségét 
legtöbb esetben nem vezették számadásba az illető felügyelők ; viszont 
megfelelő tételek a kiadási rovatban sem fordulnak elő. A régi Deb-
reczen városi háztartása köréböl anyagszer-számadásoknak egyetlen 
írott emléke nem maradt reánk. Valamint a hadügyi költségek és adóz-
tatások nyomozásánál kénytelenek valánk a nagyon is vegyes tartalmú, 
inkább péres mint gazdasági és közigazgatási ügyekkel megtömött 
jegyzökönyveinkhez folyamodni, úgy ezentúl sem nélkülözhetjük e for-
rásókat az imént említett számadókönyvek és adölajstromok mellett. 

1. Főtisztviselők ; kezelő- és segédszemélyzet. 

Debreczen a szabad királyi városi jogot csak 1693-ban nyerte 
ismét vissza ; -1) de már annakelőtte is igen széleskörű önkormányzatot 
gyakorolt. Midőn pedig az utolsó enyingi Töröknek sírboltján megfordították 
az ősi czímert, — és Bethlen Gábor nem adományozta többé egy hívé-
nek sem a gazdag és tekintélyes várost, ezzel minden földesúri nyűg 
leszakadt a vállairól ; csak évi 2000 forint czenzus fizetését követelte 
magának, illetőleg a gyulafejérvári kollégium részére a nagy fejedelem. 
Egyébként a polgárság szabadon választotta bíráját, elöljáróit: a tanács 
külső befolyás és állami ellenőrzés nélkül rendelkezett a város hatá-
rához tartozó földek, telkek és minden javak felett ; a törvény korlátai 
között új birtokokat szerezhetett, vagyis tetszése szerint, a maga erejé-
hez képest gyarapíthatta zálogos birtokait; függetlenül törvénykezett 
bűnfenyítő és polgári perekben, amelyeket közvetlenül a fejedelmi 
kúriához lehetett megfelebbezni; övé volt a közrendészet hatalma; 
czéhszabályokat engedélyezett, felügyelt a czéhekre s ez által mintegy 
felsőbbfokú iparhatósági jogot gyakorolt ; birtokában volt a királyi 
kisebb haszonvételeknek és a kegyúri jognak: a senatus választotta, 
állította be a papokat, tanárokat és ha nem tetszettek, ha nem feleltek 
meg hivatásuknak, el is bocsáthatta őket ; egy lévén a város és egyház : 
a tanács egyházi elöljáróság, vagyis presbitérium és övé a felügyeleti 
jog a kollégiumban; magbanszakadás esetén a polgárok vagyonában 
örökösödött, miként a korona a nemesi birtokban ; a polgári jogokat 

A Dózsa-csatád férfiágon kihalása után Debreczen Zsigmond királyra szál-
lott, aki 1405 ápr. 2-án kelt kegylevelében „Civitas nostra Debreczen" nevezi s Buda 
városéihoz hasonló jogokkal és szabadalmakkal, kőfalkerítés engedélyével ajándékozza 
meg. Szűcs I. id. m. 1:62. 
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a városban lakó nemesekre is kiterjesztetté, de viszont ezeket is köz-
teherviselésre szorította.1) 

Nem csoda, ha Erdély fejedelmei Debreczen városának erejét és 
értékét annyira megbecsülik, ha tekintélye a városnak előttük oly nagy, 
hogy I. Rákóczy Györgytől fogva Apafi Mihályig, valamennyien rend-
szeresen meghívják az országgyűlésekre, lakadalmaikra, fiaiknak fejede-
lemmé választására.2) 

Büszkék is a debreczeni polgárok ekkora önállóságra, ennyi jogra,· 
ilyen nagy szabadságra, melynek oltalmazását minden polgár, minden 
előljáró,és minden biró esküvel vállalja magára. Méltán nevezik váro-
sukat „keresztyén respublica"-nak. 

Mondjuk-e, hogy e korban egy-két állást — a jegyzőkét és Írno-
kokét — deákokét — kivéve, kenyérkeresetért senki ném vállal köz-
hivatalt a ,városnál. A szó igazi értelmében nobile officiumot töltenek 
be azok, akiket a közbizalom évenként a város kormányzására és köz-
ügyeinek intézésére hív el. Sem anyagi előnyök, sem dísz és tekintély, 
amelyek e kisebb-nagyobb közhivatalokkal jártak, ném képezhettek meg-
felelő ellenértéket e tisztségekkel járó kötelességekért, amelyek minden 
testi-lelki gyötrődésre való készséget, olykor az életnek is feláldozását 
követelték. Mindazonáltal ritkán fordult elő, hogy az elválasztott polgár 
visszautasította volna tisztjét, hivatalát. Ilyen vonakodóra nézve a' bírság 
•ugyan aránylag elég magas; elébb 50, az 1680-as években 75 frt, ha 
valaki a tanácsi rendből kivonja magát.3) Mégis nem a bírság szokásos 
kiszabása, ez a külső kényszer szorította őket közszolgálatra, mint 
inkább erkölcsi tényezőknek hajtó ereje, mindenekfelett az a vallásos 
hit, hogy isteni rendélés a község szolgálata. 

Helyhatóságot gyakorló szervek : 
1. a tanács (senatus vagy sedes maior), mely elsőbbed 66 tagból 

állott; de 1662 óta „napról-napra szaporodván a város igája s a város 

szolgálatja körül felesebb kéz, szem,, fül és elme hasznosabbnak ítél-

tetvén" 80-ra emeltetett a senatorok száma. Minden fontosabb közigaz-

'!) V. ö. Szűcs I. id. m. Π : 524. 
2) Zoltai : Debreczen követei a rendi országgyűléseken. Debreczen IbOl. évf. 

szept. 24—25. 
3) Szűcs I. id. m. II. 511. és városi jkv. 1683:704. 1686:179. Carata executiója 

idejében, midőn a felvetett roppant sarczot a tanácsbelieknek is utczánként szedni 
kellett, a felső járásról 9, az alsóról 6 egyén akarta letenni tanácsnoki tisztét, ami 
„eddig hallatlan eset" volt. Ekkor a tanács azt határozta, hogy akik már viselték e 
tisztet, azok még a 75 frt letételével sem léphetnek ki a kebeléből; „akik penig Sz. 
Márton napban hivattattanak, azok magokat paratis pecuniis statim deponendis ki-
válthatják". Egyetlenegy fizette le csak a bírságot. 
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gatäsi,' jogi, gazdasági,' adózásbeli, egyházi : és iskolai ügy, minderi 
nagyobb peresügy a tanács hatáskörébe tartozik; Szent Márton napján 
az érdemesebb, hasznavehetőbb polgárok' közül önmaga egészíti ki 
magát, ha egyik-másik tagja meghal vagy évközben valamelyik leköszön; 
Szabályrendeleteket alkot s a czéhek articulusait megerősíti, azok meg-
tartása felett őrködik. Szabályozza alpiaczi árakat és napszámbéreket. 
Sőt beleavatkozik a polgárok magánéletébe .is, — hogy a tiszta erköl : 

.csökét, ha ;kell ; vasszigorral is megőrizze: Ä senatoroknak nincs tisz-
teletdíjok; csak kiküldetéseknél igényelhetik a meghatározott útikölt-
séget. Azt pedig már tudjuk, hogy a tanács egyik vagy másik, olykor 
több tagja személyében szinte szakadatlafíuí járó-kelő, ' útban lévő 
testület: . ·· · 

2. EsJcüdt bírák (jurati judices) ; együttvéve kistanács (sedes minor), 
— tizenketten, kiket a nagytanács à maga kebeléből évről-évre választ 
újév első napján. „A kisebb polgári peres és peren kivüli és kisebb 
fontosságú rendészeti, ügyek ellátása gondjával foglalatos." Nem csekély 
szerepe van a békebiráskodásnál. 1693 előtt az esküdt bírák egyúttal 
adószedők is s az adóbeli jövedelmekre utalt kiadásokat teljesítették, 
azokból bevásárlásokat tettek. E munkáért fejenként 40 forint fizetést 
kaptak és a bíróval osztoztak a bírságok és idézési díjakban. -

: 3. A bíró, a legérdemesb, (judex primarius) már esküdt bíróságot is 
többször viselt tanácsbeliek közül évről-évre "újonnan választva. Ugyanazt 
két egymás után következő évben* ismét ' není ültették bírói székbe. 
Tiszte nagyon terhes és abban a viharos háborús időben roppant fele-
lősséggel járó, — fejkoczkáztató. Újévkor ' köteles szémélyesen tiszte-
legni a basánál, csak elfogadható akadályoztatása esetében helyettesít-
heti magát a másodbíróval, vagy valamelyik öreg tanácsnokkal. Török, 
labancz és kurucz hatalmasok egyenesen ő hózá fordulnak követelé-
seikkel és őt vonják felelősségre a város minden tetteiért. De joga és 
•hatalma sem kicsiny. Rendkívüli esetekben dictatori hatalmat ád kezébe 
a város közönsége. Egyúttal főpénztárnoka is a városnak ; — miután 
a közjövedelmek jelentékeny része az ő ládájába foly be, a honnan ö 
fizeti a summaadókat, sarczokat, zálogösszegeket. Salariuma mindazon-
által még 1698-ban is 40 frt, meg a bírságok, idézési díjak fele. Mel-
lette gyakran találkozunk a másodbíróval, aki a bírót elfoglaltsága ese-
tében vagy távollétében helyettesítette. Tiszteletdíja ennek is 40 frt. 

A kezelötisztek is évenkint választattak a senatus kebeléből. Állan-
dóan szerepelnek 1660—1692. között: 

1. a borbírák (judices vini), ketten a városházán kimért borok fel-
ügyeletére, ugyancsak ketten a Kardos-háznál, ahonnan az utczákban 
lévő csapszékeket látták el borral. 1698-ban 120 frt fizetése említtetik 
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a borbírónak. A mi időnkben fejeûként valószínűleg kevesebbet kaptak; 
bár a kezelőtisztek közül· legnagyobb jövedelmekről ők számoltak. 

2. Egyliázfiah (aediles seu diaconi); az ispotályok, a szegények 
malmainak gondozói ; - templomi: perselypénzek, kegyes hagyományok 
kezelői s felügyelnek, a templomok; parókiák jókarban tartására. Salá-
riumok fejenként 14 frt.. Mellettük olykor az egyházi pénzeknek külön 
gondviselőit találjuk (curatores pecuniae ecclesiasticae).. 1673 és 1677 
között pedig mint ad hoc tisztviselők tűnnek fel az akkor épülő kis 
templom gondnokai (curatores, novi templi, seu inspectores apud parvum 
-templum). Később ezekkel már nem találkozunk. 

3. Építő bírák (inspectores aedificiorum seu aedificatores ; ugyan-
ezeket máskor inspectores foriiicum névvel is jelelték) ; rájok bízták a 
városi építkezéseket. Kezelték az. építkezési eszközöket, anyagokat; be : 

szedték a boltbéreket. Ketten voltak .ők is, mint az egyházfiak: Fize-
tésük 13—13 frt. -

4. Serbi'ák (inspectores cerevisiae) a város serfőzöháza bérlőinek 
és a méhser árulásának felügyelői ; az ebből jövő hasznok kezelői; kiket 
fejenként 12 frttal díjazott a város: 

5. Égettbor bírák. (inspectores viniadusti), az· égettboros asszo-
nyok, az égett bort árulók felügyelői, 3—3 frt évi saláriummal. 

6. Vásárfelügyelök (inspectores nundinarum sive agoronomi; olykor : 
inspectores telonii) a hetivásárok alkalmával á vámok kezelői. Salá-
riumjokat nem ismerjük: . 

7. Vásár- vagy piaczbírák (judiees fori) a helypénz, mérték, mázsa 
használatának haszna,, a hiteles mérőeszközök kezelői; a piaczi jórend-
tartás ellenőrei. Elébb ketten, a korszak végén pedig hárman vannak. 
Fizetésük 1671-ben, fejenkint 20 frt és 1 pár csizma; 1681-ben hasonló-
képen. 

8. Pusztabirák, vagy puszták felügyelői, ispánjai (inspectores prae-
diorum seu campi; officiales desertarum possessionum) hol négyen, hol 
öten-hatan valának, megosztatván közöttük az alsójárási és felsőjárási 
puszták. Amazok 1682-ben: Szepes, Ebes, Pacz, Fancsika, Bánk, Haláp., 
Gúth; emezek: Macs, Hegyes, Szentgyörgy, Parlag, Zelemér és Monos-
tor. Tisztök a, házutáni és béres földek, kaszálók kiosztása; a földbérek 
beszedése, mezőrendőrség ellátása. Saláriumjok az alsó járáson fejen-
ként 12, a felső járáson 8 frt, 4—4 frt és csizmapénz. 

9. Székbírák (inspectores macellorum sive lanionum). Rendesen 
négyen ügyeltek fel a mészárszékekre a közegészségügy, tisztaság, becsü-
letes kimérés tekintetébén. Díjazásuk ismeretlen; talán nem is húztak 
fizetést. 

10. Erdő felügyelök (inspectores sylvarum). Először 1684-ben tűnnek 
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fel. Tisztök az erdők megtartásáról való gondoskodás ; erdei termé-
nyek kezelése ; polgári failletöség kiadása ; csőszökre való felügyelés. 
Fizetésöket nem jegyezték fel. 

Néha egyéb tisztségekkel is találkozunk; csakhogy ezeket hama-
rosan megszüntették, vagy más meglévőkbe olvasztották be. így 1660 
•előtt néhány évben előfordulnak ketten : equarum mercatores seu ques-
tores equarum, akiknek tisztök nincs meghatározva; 1680-ban: inspec-
tores domus tricesimalis ; 1684-ben inspectores hospitiorum, akik hatan 
voltak; 1687-ben: inspectores annoriae, ugyancsak hatan és: inspector 
culinae; 1688-ban pedig inspector schaedae, bizonyosan vámfelügyelő. 
Sőt felbukkan a városgazdai intézmény is, midőn 1663-ban a tanács 
•egyik tagját Tar Istvánt a város istállójánál való gondviselésre rende-
lik, hogy lovakra, szénára, abrakra, pokróczokra, nyergekre és minden 
ahoz tartozó eszközökre szorgalmatosan felügyeljen.1) Tisztújílásoknál 
ennek a tisztségnek betöltése e korszakban ezentúl soha nem fordul 
elő. De ez nem zárja ki, hogy efféle felügyelőt 1663 után is nem alkal-
maztak volna. 

A kezelőtiszteket mindenkor a tanács tagjai közül választották. 
Ugyanazon senator több tisztséget is viselhetett. 

Jegyzők, ügyvédek, deákok. 
« 

A város állandó tisztviselője a jegyző (nótárius). Ez időben úgy 
látszik, már ketten voltak. A tanács vagy a bíró alku szerint fogadta 
őket. Az írásbeli munkákért magánfelektől szedhető bizonyos díjakon 
kívül, természetbeli lakás, 10 köböl búza és öt öl tűzifa mellett 1698ban 
az első nótárius 150, a második 100 frtot kapott évente. Korszakunk 
derék verselő jegyzője Kállai Fényes István pedig annyira megkedvelteti 
magát a polgárság előtt, hogy hosszú ideig a tanácsi rendben is széket 
ült ; bár 1693 előtt a jegyzők ex officio nem tágjai a senatusnak. 

Carafa executiójakor halálra kínzottak között említik „városunknak 
Procatorát", Bartha Imrét. Csakhogy e korban az ügyészi tisztség még 
nem tartozik szorosan a helyhatósági szervezethez, bár pörei a városnak 
akkor is csak úgy voltak, s a tanács bűnfenyítő bírói hatalmat is 
gyakorolt. Ám a közvádló szerepét nem a városi prókátor vitte ; hanem 
a bíró'vagy a magistratus felperességé alatt folytak a bűnvádi perek.2) 

Valószínű, hogy a város az ügyvédi szolgálat ellátására úgynevezett 
esztendős prókátort tartott. Ilyen lehetett Bartha Imre, — megalkudott 

1) Vár. jkv. 1663 : 140. 
2) Szűcs I. id. m. II. 522. 
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évi díjazás mellett1) vagy Albisi Ferencz, akit 1686, márcziusban, tehát 
Bartha halála ulán hívott meg a tiszteletes tanács ügyvédnek, ad offi-
cium pro curatori a tus fiscalis.2) 

Értelmiséghez tartozó alkalmazottak: az Írnokok, vagyis a város 
deákjai, akik a bíró, jegyző mellé beosztva, hit alatt.szolgáltak ; közülök 
telt ki a registrator, — a közlevéltár gondviselője. Számuk és fizetésök; 
ismeretlen. Mellékjövedelemben is részesültek. 

A' fentebb elsorolt közigazgatási tisztviselők évi fizetése nem sokkal 
haladja túl az 1000 frtot. Az esküdt bírák adószedésről való számadá-
saiban költségek czímén, mindenkor a szolgák fizetése előtt mérsékelt, 
váltakozó összegeket találunk, amelyekben mi az esküdtbírák és némely 
más tisztviselők fizetéseit fedeztük fel, esetleg még az adóbehajtás körül 
felmerülhetett kiadásokat és az útiköltségek egy részét számíthatjuk ide. 
A kezelő tisztek fizetéseit azonban az ö rsaját külön számadásaiknál 
kereshetjük, miután ők a magok salariumait az általok beszedett jövedel-
mekből egyszerűen levonták. Az esküdt bírák költségek czímén 1678-ban 
633, 1677-ben 735, 1778-ban 794, ; 1679-ben 842, 1680-ban 786r 

1681-ben 695, 1687-ben 826, 1683-ban 997, 1684-ben 690 frtot mutatnak 
ki. A különféle inspectorok díjazását átlag 340—400 frtra becsülhetjük. 

Kapitányok és tizedesek. 

A városi közigazgatás és rendészet közegei továbbá: az utczai. 
kapitányok, az ezek alá rendelt utcza-deákjai, tizedesek és tízház gazdák. 
Működésük ősrégi debreczeni intézménynyel, az utezaszer-rei áll össze-
függésben. Az utezaszer. lényegében nem egyéb, mint a kisebb rendű 
közterhek és közszolgálatok összesége, —"ezeknek gyűjtőneve. A deb-
reczeni városi szervezet ennek az utczaszernek felvetését, kezelését és 
felhasználását az jegyes városrészek, debreczeniesen szólva az utczáh 
közönségének önkormányzati jellegű hatáskörébe engedte át. Az utczai 
kapitányok tehát a városrészek szerint deczentralizált közmunkaügy 
végrehajtói ; az utczák szerint megosztott polgárság közös gazdálkodá-
sának ispánjai és kerületi, tűzoltóparancsnokok. 

Ök állítják elő a tizedesek segítségével, veszedelmes fenyegetések: 
és szerfeletti megterheltetések idején pedig a tanácsbeliek személyes 
támogatása mellett a lakosokra kivetett társzekereket, előfogatokat, élést. 

Az ügyvédek az 1643. évi statutum szerint egy perért 5 frtot, felebbezéa 
esetében ennek kétszeresét követelhették felüktől. Az esztendős prókátór díja 20 írt-
ban' volt megállapítva. Jkv. 1642: 11. 

2) Jkv. 1686: 215. 
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és heti szereseket ; tisztök : a hidak, pallók, árkok, utak, gátak, palánkok, 
kapnk gondozása, ők szorítják ezek javítására, csinálására a lakosokat 
és fizetik a kapuk őreit vagy a sorompósokat ; a sánczpénzből · tövist 
hordatnak a palánk megrakásához ; beszállíttatják a vártafát1) ; fel-
ügyelnek az utcza kocsisaira, béreseire, áz utcza házára és az őrzőházra ; 
amannál tartják az utczai gazdaság árpáját, vonó lovait és ökreit, csorda-
beli bikáit; emennél állanak,;,a tűzoltó szerek:' vizes hordók, létrák, 
horgok, villák, vedrek; ellenőrzik: ván-e minden háznál vízzel telt kád 
vagy hordó, az' úgynevezett kapitányvíz? Közreműködnek: az utczák 
számára nyílvetés szerint kiszakasztott földék dülözésénél, osztásánál; 
ők kaszáltatják, gyűjtetik,. boglyáztatják és hordatják be a szénát az 
utcza kertjébe ; ők.felelnek az utczabeli tehéncsordában, bornyúcsordában 
és ökörcsordákban való jó rendről, — a csordakutak hasznavehetőségéről; 
•ők csináltatják az ütczaszer, sánczpénz, s egyéb apró szolgálatok kivetése 
alapjául szolgáló conscriptiókat ; beszedik ezeket az adókat pénzben, 
természetben és számolnak felőle a tanácsnak minden év elmultával. 
Régi jó szokás szerint bőségesen gazdálkodnak minden megengedhető 
alkalommal, természetesen a közpénzből azoknak, akik a közdologban 
•épen közreműködnek. Áldomást adnak, ha bikát vagy ökröt vásárolnak 
az utczá számára ; süttetnek, főzetnek, mikor csutka földet, tengeri földet 
vagy dinnyeföldet feldülőztetnek, elosztanak;2) mikor a tanító embert 
beállítják az iskolába,3) valamint kapitánytételkor. 

A kapitányokat és tizedeseket (decurio) talán az utczadeákját is, 
-aki az írásbeli munkát végezte, — a tanácstól függetlenül az utc^a-
gyűlése választotta évente az ifjabb és középidejű polgárok közül. Egy 
1671.. évi tanácsi határozat szerint, aki a kapitányság tisztét egyszer 
viselte, három esztendeig kapitánynak újra meg nem választható. Minden 
utczában 2—2, tehát az egész városban 24 kapitány volt ; a tizedesek 
száma utçzánként 2, 3, 4, — a tízházgazdáké kétszer-háromszor ennyi. 
Pizetésök az utczaszerböl telt ki. Hogy: e; korban mennyi volt, — nem 

!) Vártafa = az őrző (várta) házak fűtésére szükséges tűzifa. , 
2) 1770-ben ápr. Í9-én egy ilyen közlakoma köttségei ezek voltak: gomba 17 

•dénár, 2 bárány 1 frt 70 d. ; 2 tyúk 39 d., 2 farkasorja 48 d. saláta 15 d'., kolbász 
2Ó d... fűszerszám 1 frt 20 d.-;'szalonna 28 d., tejfel 26' d., só 6 d., tehénhús 1 frt 68 
•d., káposzta 49 d., kenyér "l frt 34 d.,. perecz 30 d., súlyom és alma 36 d.,' tolvás és 

szt 12 d., eczet 10 dv 24 iczé bor a'csőszöknek és tízház ] gazdáknak 9 denarjával a 
lnyulasi csapszéken 2 frt 16 d., ismét 38 icze bor a Kardos-háztól 13 drval 4 frt 
•5-6 d- : . ; . ·.: . . : . ;.:·. . . ; .· : . : 
. . 3> Leányiskolákat kezdetben,, .a XVIII.. század elej.én az utczák saját erejökből 
állítottak és tartottak fenn. Az első utczai leányiskolák számára házat az utczák 
magok pénzéből szereztek, vagy kegyes alapítóktól kaptak. Zoltai;: Adatok a leány-
nevelés történetéhez Debreczenben. Debr, Prot. Lap. 1901. évf. 
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tudjuk. Hanem az 1770-beli csápóutczai kapitányok számadásából látjuk, 
hogy-a két kapitány 33"69, két : tizedes 16 80, öt tízházgazda 9, s : az 
utczadeákjá 12 magyar forint díjazásban részesült. A közmegelégedésre 
viselt „kapitányság gradus ad Parnassum — utat egyengetett" a senator^ 
ságra. melynek, ez a. terhes tisztség jó előiskolája is volt. . ! 
..:'. . A tízházgazdák ,középső helyet foglaltak éi a subálternus tisztek és 
a ; szolgák között. Rendszerint megbízható, és polgáremberekből válogatták 
ki .őket. Kötelességük, hogy .a hirdetések, par.ancsok átvétele végétt,:épen 
lígy mint a kapitányok, minden reggel·jelentkezzenek a főbírónál; ezen-
kívül ők az adók közvetlen: beszedői ; és . éber szemmel. vigyáznak az 
•litczák .tisztaságára, különösen a. kapitány vízre ; ·, ·„,. .· 

Szolgál· és cselédek. - ' ·· · -· 

Ejthetünk néhány szót a szolgákról és cselédekről is. 
A közbiztonság állandó rendes , őrei a város katonái, akik azonban 

'hajdúk vagy tiszti szolgák és rendőrök egy személyben; egy részök 
talán, ha nem is folyton, de rendkívüli esetekben, lovasítva is volt. 
1665-ben tized szerint fizették őket; 1666-ban fizetésök felét az utczák 
teljesítették, felét a bírótól· kapták az adóból; 1668-ban és 1669-beri 
ismételten azt határozza felölök á tanács, hogy a város katonáit is fenn 
kell tartani. A számvizsgáló könyvek tanúsága szerint 1676—1684 között 
-az esküdtbírák a közadók terhére állandóan 120' frtot fizettek szolgáknak. 

Zavargás vagy tüz miatt félelmetes időben ideiglenes vigyázókat 
fogadott a tanács. Például 1672-ben (ápr.) elrendeli, hogy két tanácsbeli 
•ember minden éjjel vigyázzon, a filegoriában is (fából készült őrtorony) 
vigyázót állasanak ; a katonák közül is minden éjjel, ha itthon lesznek 
'6—6 vigyázzon lovával ; a közelvaló kerteket is meg kell czirkálni. 
1674 őszén pedig éjjeli-nappali portyázásra minden tizedből 3—3, .— 
vagyis összesen 69 fegyveres őrt fogadnak, kiknek fele fizetéseket adó-
jukba tudják, — felét az utcza teljesíti.1) 

A korcsmárosok számadásaiban áz 1670-es években többször elő-
fordulnak a salagvárdák. Ezek kötelesek ,a csapszékek éjjeli.biztonságára 
is felvigyázni, és ezért ellátást kapnak a csaplároktól. Azonosak az imént 
•említett felvigyázókkal. . 

'Csőszök és pásztorok. 

.·•'-•• A város nagy kiterjedésű határában feles számú pásztorember voli 
foglalatos ; de csak kisébb; részök húzta fizetését á közpénztárból. A 1 eg-

1) Jkvek 1668: 226. 1672: 303. 1674: 797. ΐ . -, , 
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több csőszt és pásztort vagy az utczabeli gazdaságok vagy egyes nagy 
gulyatartó gazdák díjazták. Az 1692. évi conscriptióban, mely pedig csak 
néha jegyzi fel a lakosok foglalkozását s ezért teljesen megbízhatónak, 
nem tekinthető, 20 csőszt, erdő (csere) pásztort és kerülőt, 11 csordást, 
és juhászt és 3 kert-pásztort olvasunk. Kétségtelen, hogy jóval többen* 
voltak. Hiszen minden utcza külön csordát tartott ; a nagyobb, népesebb 
utczának több csordája is volt, külön tehén, külön bornyú (tinó) é s 
külön ökörcsordája; voltak gulyák, juh- és sertésnyájak és ménesek 
A szöllőskertek száma már akkor is 9—10. 

Amia város pusztabelipásztorainak fizetését illeti, 1678-ban a macsi 
két pásztor 8 frtot, 1680-ban a monostori pásztor 3 frt 48 dénárt kap. 
a mezőinspektoroktól. Utóbbinak gyógyításáért is fizetnek a borbélynak 
1 frt 50 dénárt; máskor 2 frt 80 dénáron szűrt és sarut vesznek a 
pásztornak. 

Olykor a gazdák zsebére is a tanács szabja meg a pásztor bérét. 
1668-ban, „Fodor Mihály a város ménes pásztorságát május 15-én magára 
felvállalván", fizetését 1 lótól Sz. Demeter napig 15 dénárban és minden^ 
2 lótól egy kenyérben állapította meg. 1683-ban (ápr. 5.) a ménes 
pásztor béri Sz. Mihály napig 1 lótól 15 dénár, Sz. Demeter napig 18· 
dénár, — aki pünköst után viszi lovát a ménesre, fele bérivel tartozik.1) 

2. Egyházi és iskolai kiadások. 

Olyan korban, midőn a hitbeli különbség miatt egymásnak ádáz. 
ellenségei voltak az emberek, — nagy és becses erkölcsi erőt adott 
Debreczennek a nyelv egysége mellett a, vallás egysége ; és annyi szen-
vedés, annyi csapás között a mély és igaz vallásosság. Az isteni gond-
viselésbe vetett rendületlen bizalom nélkül talán végképen elszélednek 
a város örökösen háborgatott lakosai és ha Istentői való küldetésnek 
nem ismerik fel, — miként az ó-szövetség választott népe, — hogy 
Debreczen Magyarországon, a vallás-erkölcsi életben az evangyélium vilá-
gító fáklyája legyen. E szerepért már nagynevű reformátorának. Méliusz. 
Péternek idejében is dicsérettel emlegetik. 

Debreczennek XVII. századbeli politikai és társadalmi élete theo-
kratikus alapon fejlődik, ebből következik, hogy a debreczeni tanács és 
a debreczeni nép előtt nincs kedvesebb szolgálat annál, amivel Isten 
egyházának tartozik. A világi elöljáróságot nem hatalmi törekvés ösztönzi 
£ patronatusi jogok gyakorlására, hanem az az önzetlen meggyőződés,, 
hogy ezzel Istennek tetsző kegyes dolgot cselekszenek. 

1) Vár. Jkvk. ' 
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Az egyházi szolgákat, papokat és tanárokat szeretettel megbecsülik 
s őket Debreczen gazdagabban javadalmazza, akár első világi tisztvise-
lőjénél, a főbírónál. Imé már 1621-ben, midőn két prédikátort tart a 
város, mindegyiknek 200 frt, 2 verő ártány, 2 hordó bor, 12 csebres, 
házukhoz elegendő fa : ez a pap fizetése, mindakettőé. Kenyerök, abrakjok, 
szénájok megadására pedig a város szováti jobbágyai rendeltettek, oly-
formán, hogy a tiszteletes urak búzát, árpát, kölest magok vévén, a 
szovátiak azt elvetik, fölaratják és szemül beadják.1) 

Ez a tisztességes, az akkori müveit ember igényeit bőségesen fedező 
fizetés bizonyára 1660 után is megmaradt. Legalább nem tehető fel a 
debreczeni tanácsról, hogy a régi papi állások díjlevelét hátrányosan 
változtatta volna meg; imé 1667-ben is azt határozza, hogy a szováti 
jobbágyok a régi szokáshoz képest a prédikátorok számára őröljenek. 
1632 óta három papja van Debreczennek. 1661-ben pedig a szin-nek 
nevezett s a mai kistemplom helyén állott imaházhoz negyedik prédi-
kátorul, azonban a többiekénél kisebb fizetésre Vetési Sándort alkal-
mazzák, akinek évi 100 frtot és 10 szekér fát rendelnek ; azt is hatá-
rozza felőle a tanács, hogy a stólával járó keresztelésnek, esketésnek 
és temetésnek a többi prédikátorok melléje bocsássák.2) Ugyanekkor 
Báthori Mihály, Rhédei Ferencz fejedelem volt udvari papja a szokásos 
készpénz és egyéb járandóságokon kívül megmarad 100 véka búzára, 
19 vékával kevesebb algabonára és 25 szekér fára is ; bár ez utóbbit 
keveseli.3) 

Mind a négy lelkész lakásul házat, udvart kapott ; jövedelmöket 
— mint Révész Imre mondja — nem kis mértékben emelték a hívek 
szeretetadományai. 

Feljegyzéseink nagyobb és kisebb kántorról emlékeznek ; ez a 
megkülönböztetés részint a nagy- és kistemplomban való alkalmaztatá-
sukat, részint a díj levelök közt lévő különbséget fejezi ki. Fizetősöket 
nem Ösmerjük ; a kor szokásához képest készpénzen és lákáson 
kivül azokat a naturalékat, amelyek' háztartásukban legszükségeseb-
bek, bizonyosan ők is kapták. 1657-ben négy szekér fával emelik 
a kántori fizetést. Valószínű, hogy csizma is szerepel a fizetésökben. 
Legalább 1740 körül az ispotályi kántor egy pár csizmát is kap a 
várostól. 

Egyéb egyházi költségekről is részletesen épen így nem szólhatunk. 

!) Révész Imre. Figyelmező II. 141. 
2) 1662. évi jegyzőkönyv. 
3) U. o. jún. 17. 

Gazdaságtörténelmi Szemle 1904. 9 
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De aminek nyomára jöttünk, mulasztás volna részünkről, ha elhallgat-
nék. így a város viselte vidéki paróchiákból elhívott lelkészek ide-
költöztetésének költségeit. 1670-ben jan. 27-én paphíváskor 3 frt kiadás 
merül fel, később ugyanoda való járáskor a követek 7 frt 25 drt köl-
tenek, ismét 7 frt 72 drt, midőn tiszteletes Szántai Mihály uramat 
hozták. Honnan? — az egykorú czím- és évszám nélküli regestrum 
nem mondja meg. 1680-ban az egyházfiak számadásában ismeretlen 
helyre és meg nem nevezett ügyben tett utazásokért 16 frt 39 dr 
kiadást találunk. Bizonyosan az egyház érdekében költötték el. 1681 
ápr. 16-án tíz szekeret küldenek Viskre, hogy ide költöztessék Kabai 
Gellért utódját, Szenczi Pált ; ugyanennek költöztetésére a serbirák 
3 frt 50 drt fizettek ki. így küldte a tanács 1683 okt. 20. Báthori 
Mihály tanácsnokot és Barak Mihály közembert Losonczra, hogy Csúzi 
Jakabot predikátorságra kérjék. Nov. 5-én már hozzák is és Csegéig 6 
puskás szekérrel elibe megy Vecsei Péter uram másodmagával, honnan 
7-én. reggel 6 órakor érkeznek haza. ü) 

Professor oh és tanitólc. 

A XVIII. század elején papok és professorok szellemi munkáját 
teljesen egyenlő mértékkel díjaz ta Debreczen' városa ; de az általunk 
ismertetett időben a schola rektorait kevesebb fizetésben részesítette. 
1621-ben még csak 40 frtja volt a rektornak, ezenkívül mindennapi 
asztala a prédikátorok egyikénél, amelyért a város 50 frtot, 1 hordó 
bort és egy verő ártányt fizetett a rektort ellátó papnak. 2) 

Ahogy a váradi kollégium beleolvadt a debreczeni iskolába, mind-
járt másként alakult a tanári fizetés. Az általa „Collegium celeberri-
mum" névvel megtisztelt debreczeni iskolát bőkezű pártfogója Apafi 
Mihály mindjárt uralkodása elején évente 5000 kősóval kezdi segíteni. 
Ebből 3000-et kedves embere-, a meg is nemesített Mártonfalvi György 
rektor javára rendel, oly módon, hogy halála után tanártársát Szilágyi 
Mártont majd a következő tanárokat illesse. Kétezer kősót a kollégium 
szegény diákjainak adatott, hogy magokat külföldi akadémiákon tovább 
képezhessék. A Mártonfalvinak járó kősó, — harminczadmentesen jővén 
Debreczenbe, — 15 dénárjával 750 írtnak felelt meg. Ezenkívül a 
város is fizetett Mártonfalvinak évente 90 frtot, 10 cseber bort, öt 
köböl búzát 5 szekér fát és egy verő disznót. Ugyanekkor a másik 
professor, Szilágyi Márton személyére nézve a saláriumot 150 frtban, 

!) 1683. évi Diarium. 
2) Révész I. id. m. 
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10 cseber borban, egy verő disznóban vagy 9 írtban állapította meg^ 
A tandíjat továbbra is meghagyta és abban a két tanár egyenlően osztozott.1) 

A kollégiumban a rektor, illetőleg a tanárok mellett tanítók (prae-
«eptores classici) működtek, ezek a tógátus diákok közül állíttattak be. 
Az 1657 évi tanácsi határozat szerint négyen voltak s díjazások 
évente : 

a költészeti osztály tanítójának 30 frt 
a II. osztály tanítójának 25 , 
a III. osztály tanítójának 20 „ 
a IV. osztály tanítójának 16 frt. 2) 

A praeceptorok ezenkívül lakást és élelmezést kaptak a kollégiumban. 
Az iskola dologi kiadásai : tűzifa, épületjavítás, bővítés és újraépítés 

(1656-ban két diákszoba — communitás — és könyvtár — theca — ; 
1662-ben pedig ismét diákszobák —: kamarák — épültek), valamint a 
könyvtár gyarapítása stb. a város kötelessége. 

Az iskolai építkezésekről később kimerítőbben fogunk szólani. 
Ugy a közpénztár, mint különösen a polgárok jótévö áldozatkész-

ségét nagy mértékben igénybe vette az ország minden részéből ide-
sereglett, túlnyomóan szegénysorsú diákság támogatása. Ez a támo-
gatás sokféle. A város részéről a szegények malma jövedelmének, 
bujdosó eltévelyedett marháknak, magvaszakadt jószágnak egy harmada 
a deákok hasznára és táplálására rendeltetett; a tanács évenként ház-
ról-házra járatván, gabonanemüket gyűjt, hogy abból kenyeret süttessen 
a tanulóknak ; a tehetősebb polgárok pedig gyermekeik magántanítá-
sáért vagy pénzt fizetnek, vagy hétről-hétre sor szerint egy-egy fazék 
étellel, vagy egy-egy czipóval járultak a lakószobánként csoportosult 
étkező diáktársaságok élelmezéséhez. Igy jól élt a szegény diák is, 
akiből Debreczen város polgársága az ország kálvinista gyülekezetei 
számára papot vagy tanítót nevelt. 3) 

Jellemző az is a debreczeni polgárság kegyes érzületére nézve, 
hogy végrendeleteikben a legtöbben, ha valamely csekélységgel is meg-
emlékeznek „a mi iskoláink"-ról, a scholabeli szegény diákokról. Az 
így megnyilatkozó keresztyéni szeretetnek valóban megható példáit 
•sorolhatnók elő ! 

A régi magyar tudósvilág, írók, híres-neves papok, tanárok közül 
többek előtt Debreczen város hathatós segítségével nyílt meg az út 
külföldi egyetemek látogatásához. Épen e korból idevonatkozólag csak 

.1) Vár. jkv. 1669 : 607., 612. 
2) Vár. jkv. 1657. 268 1. 
s ) Szűcs I. id. m. П. 603. 
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két adatot találtunk feljegyezve ; de minthogy elölte és utána sűrűbben 
fordulnak elő efféle feljegyzések, — elhihetjük, hogy ez a két eset is 
1660-tól 1692-ig nem állott egyedül. 

1668-ban Lcishói Lörincz, németországi akadémiában lévő ifjú a 
tanácsnak ajánlván „De liberalitate" czimü értekezését, ezért és hogy 
jövendőben az itt való ekklesiának szolgáljon, 50 tallért kapott ; Tarczali -, 
Pál külföldi akadémiára készülő ifjúnak pedig ugyanez évben 25 tallért 
ád a tanács. ü) 

A külföldi egyetemeket látogató debreczeni diákokra nézve nem 
csekély jelentősége volt annak is, hogy a tanárokon kivül a debreczeni 
biró és tanács is ellátta őket ajánló levéllel. Igv adott 1677-ben Mun-
kácsi István főbíró ajánló levelet Kisfalvi Mihálynak, hasonlóképen 
Mártonfalvi György és Szilágyi Márton professerok. (Főisk. kézirattár 
781. sz. a.) Az ilyen birói ajánlások a külföldi tudósok körében Deb-
reczen várcs jóhirnevét is növelték. 

Szegény ügy. 

A szegényügyet régtől fogva szeretetteljes gondozással ápolta a 
debreczeni tanács. Keresetképtelen, elhagyatott, beteg szegények szá-
mára elsőbbed a mai város istállója helyén épült kolostorban, később, 
már e korszakban is, a város déli részén menedékház állott, melyből 
a most is virágzó ref. ispotály fejlődött ki templomával, parochiájával, 
iskoláival, óvodájával és talán nem soká épülő fiú- és leányárvaházá-
val. Az ispotály fenntartására bizonyos közjövedelmek jeleitettek ki, 
ilyenek : malombeli hasznok, bitang marhák, mag/aszakadt és végren-
delet nélkül maradt jószágok két harmad része ; korábbi időben a vá-
ros jobbágyai által használt földeken szedett dézsmák és a sermérés 
jövedelme (1590). Később e két utóbbi elvonatott az ispotálytól és 
helyette a kufároktól szedett vékapénzt találjuk, amely azonban évente 
csak 4—7 frt közt váltakozott. 

Egyébiránt a tízegényházat meglepően kevés budgetvel tartották 
fenn, aminek okát egyfelől a rendkívül alacsony igények, másfelől a 
mostaniaktól lényegesen különböző szocziális állapotok magyarázzák 
meg. A közsegélyre szoruló koldus, aki hajlékot már csak az ispotály-
ban találhat, igen kevés akkor. Az egyházfiak számadásai „koldusok" 
czímén 1680-ban 22.08, 1682-ben 23.70, 1683-ban 42.44 frt készpénz-
kiadást mutatnak fel. 

Az egyházfiak 1676—1684. évi számadásairól a következő táblá-
zatot állítjuk össze : 

i) Vár. jkv. 166S : 234., 302. 
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Felvilágosításul megjegyezzük, hogy olykor különféle kisebb vegyes 
kiadások is merültek fel, amelyek e táblázaton nincsenek feltüntetve. 
Az 1680-ról kimutatott 13 frt vékapénz két évben gvült; az 1679-ben 
hagyományokból befolyt 861 frt az új templom építési-alap tulajdona; s az 
így alakult tőke 20 frt kamata és előző évről befizetett 31 frt 43 dr-
restanczia emelte az egyházfiak 1680. évi jövedelmét 466 frt 31 
dénárra. 

A paróchiákra, scholára, templomra fordított kiadások alatt való-
színűleg dologi költségeket kell értenünk ; miután a többi kiadásokat 
részint közvetlenül a borbírák, a bormérés jövedelméből, részint a fő-
birák a nekik administrait jövedelmekből teljesítették. 

Alamizsnák, kegydíják és segélyek. 

Nem zárkózhatott el a város házipénztára segélyre, alamizsnára, 
szorult vidéki egyházak, iskolák, bujdosó papok, peregrinus diákok és 
más szűkölködők elől sem. Néhány feljegyzett esetet idézünk : 1656-ban 
a kolozsvári iskola építésére 100 frt ; ugyanakkor a dunántúli őri 
templomra 5 f r t ; 1657-ben garamnikolai templomra 5 frt; e czélra 
házankénti kéregetést is enged a tanács ; 1662-ben az újvárosiaknak 
templom építésére 20 szál tölgyfa és egy szekér nyárfa ; 1663-ban a. 
derecskeieknek templomra fabeli segítség; 1674-ben ismét ezeknek 
templomra 16 szál tölgyfa és 6 szál nyárfa. -1) Már a bujdosókhoz 
való viszony fejtegetésénél rámutattunk arra, hogy mily nagy mérték-
ben vették igénybe a debreczeniek vendégszeretetét a számkivetett 
magyarországi lelkipásztorok és tanítók. 

A város közönségének tett hasznos szolgálatokat i skülön elismerés, 
jutalom nélkül nem hagyták Debreczenben, főként ha erre valósággal 
rá is voltak szorulva némelyek. Megzavarodott elméjű szegény Komá-
romi György hűséges és serény nótáriusunkat állandóan segélyezte a 
tanács, ahogy ma mondanók: kegydíjban részesítette (1657—1663.) 2) 
Rákóczi Györgygyei Lengyelországba küldött társzekerek kísérőinek és 
e város által zászló alá fogadott zsoldosok családjait (1657) hópénzzel, 
búzával látta el. 3) Érsekújvárnál 1663-ban a polgároknak sok ökreik 
odaveszvén, a kárvallottakat a közből kárpótolták, egy-egy ökörért 
8 frtot, jobb minőségűért többet fizettek. 4) 

*) Yár. jkvek. 
2) Vár. jkv. 1657:238, 1663:154. 
3) Vár. jkv. 1657:235., 246., 270. 
4) Vár. jkv. 1663:256, 1664:303. 
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Midőn Barakonyi Ferencz a paczi telekről, mivel hogy a tanács 
a puszta bérét terminusra bevinni elmulasztá, másfálszáz ökröt tolvaj 
katonái által hatalmasul elhajtatott, akkor is a károsult embereket első1 

ben 100 frttal, azután többel is megsegíté a város. 1667-ben pedig 
egy vargaulczai házat enged át és inscribál 80 frtban Nagy Lászlónak 
és örököseinek, Várad megszállásakor szenvedett kára megtérítéséül, 
amidőn négy ökre, szekere odaveszett. 2) 

A hatalmasoktól követelt előszámlálhatatlan ajándékok mellett 
megfelelő alkalmakkor nem maradtak el az igazán szívből jövő önkéntes 
szeretet-adományok sem. Budai István iskolamester uramnak, midőn 
lakodalmát ülte, ajándékul 5 cseber borral, tikkal (tyúk), lúddal, czipó-
val és egyebekkel kedveskedett a solennitásra invitált tanács.3) 

A városi nyomda. 

A tárgy rokonságánál fogva itt van helyén, hogy szóljunk a könyv-
nyomtatóról, amelyet Debreczen városa 1561 óta tart fenn megbecsül-
hetetlen hasznára nemzeti közművelődésünknek s örök dicsőségére a 
város polgárságának. Hiszen csupán 1660-tól 1692-ig olyan mostoha 
körülmények között is Szabó Károly kimutatása szerint magyar nyelven 
66 különböző tartalmú ismeretes munka látott napvilágot e nyomdában ; 
kétszer annyi mint ugyanezen idő alatt Kassán, jóval több mint Nagy-
szombatban. E téren egyedül Kolozsvár és Lőcse múlják felül a magyar-
nyelvű sajtótermékek nagyobb számával. 

"·: A városnak e nyomdára fordított költségeivel nem lehetünk tisz-
tában. A meglévő számadások egyetlenegyszer sem említik, amit úgy 
magyarázhatunk meg, hogy a város rendesen valamely képzett nyom-
dásznak engedte át bér nélkül vagy egyszersmindenkorra szóló meg-
határozott összegért a könyvnyomtató házat, sajtót és betűket. Ennélfogva 
sem személyzetet, sem sem anyagért nem kellett fizetnie. De azért szór-
ványosan a nyomda révén is merültek fel kiadásai : a fölszerelések meg-
újításánál, nyomdai művezető kiképeztetésénél ; máskor ha nyomtatvá-
nyokat, könyveket adott ki a maga költségén. 

E korszak Fodorik Menyhértet találta élén a nyomdának, aki ezt 
1633-ban szerződés mellett vette át a tanácstól. A könyvnyomtató házért, 
amely a kollégium közelében, a mai Egyháztér napkeleti során Csapó-
utcza felől állott, valamint könyvekért és materiákért 737 frtot fizetett 

1) Vár. jkv. 1664:419. 
2) Vár. jkv. 1667 : 84. 
3) Vár jkv. 1657 : 184. 
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Menyhért deák. E szerződés feltételei valának: A tanács ha Fodorikot 
megfelelőnek nem találja, pénze visszaadása mellett, a nyomdát másnak 
adhassa, akkor is, ha „e méltóságos tisztre" alkalmatos örökösei nem 
maradnak utána; Menyhért deák tartozik mind a házat, mind a typo-
graphiát a tanács tetszése szerint építeni, mert vigyázatlanságból eredett 
fogyatkozás vagy pusztulás miatt is elvehető tőle ; tartozik a város 
könyveit, kiváltképen az énekes gradualokat, a város, jegyzőkönyveivel, 
az adószedők és borbírák regestumával együtt, papíros adatván hozzá, 
újonnan bekötni ; végül a könyvek kiadásában semminemű újítást nem 
tehet, sem híjába való pasquillust, de kiváltképen theologiát a város 
predikatorai és tanácsa nélkül.1) 

Fodorik 30 évig állott a város könyvnyomtató intézetének élén 
1663 jan. 27. azzal bízza meg a tanács Erdődi János, Kabai István, 
Balyk András, Gyárfás István és Bartha Boldisár uraimékat, hogy a 
szerződés szerint vizsgálják meg a typographus házát bötüivel, matri-
eulaival és matériaival egyben. Ugy kell Jenni, hogy meghalt Menyhért 
deák, mert a protokolum csak »maradékit« említi már ekkor. Márczius 
elején a tanács Karancsi Györgynek rendeli átadatni a könyvnyomtató 
műhelyt és bötüket, 145 frttal kielégítvén Fodorikékat s ezenfelül a házat 
is nálok hagyta.2) Karancsi a mai Nyomtató-utczán rendezte be a 
nyomdáját. 1671-ben panasz merült fel ellene. »A typographia ruinaban 
lévén újabb typographust kell állítani« — igy nyilatkozik a tanács ; — 
egy év múlva az ide menekült pataki nyomdász meghívása felől beszél-
getnek a városházán,3) de azért Karancsit még 1674-ben is a nyomda 
élén látjuk. Nem sokkal ezután Rosnyai János váltja fel. Rosnyait pedig 
1685 . körül Töltési János követi. Töltési elébb könyvkötő és már 
feleséges, de még ifjú ember, amidőn arra szánta magát, hogy Belgium-
ban elsajátítja a betűöntés és metszés mesterségét. A lelkipásztorok 
pártfogolták és ajánlották a tanácsnak, mely 1581 márcz. 6-án 100 
tallért szavazott meg Töltési számára. Ez Hunyadi Ferencz iskolánk 
szeniorával együtt indult el Belgiumba. Egy-két tanácsbeli, mint Doboz. 
Benedek és Szentesi János négy szekéren a Tiszáig kisérték a messze 
földre hosszú útra kelő ifjakat.4) Töltési egészen a korszak végéig vezeté 
a városi nyomdát. 

1) Szűcs I. id. II. 558. 
2) Vár jkv. 1663: 132, 166, 170. 
3) Vár jkv. 1671 j jun. 21. és 1672: 347. 
4) Vár. jkv. 1681: 75; Diarium: 1681. aug. 6. 
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3. Javadalmak, kezelési költségei. 

A királyi kisebb haszonvételek közül Debreczen város az ital (bor, 
ser, égettbor) mérésnek, vám és helypénz szedésnek volt birtokában. 
E javadalmakat részint házilag kezelte, részint bérbe adta. . 

A termelő polgároktól, az úgynevezett boros emberekiöl, adajók 
arányában megszabott áron bevett borokat a városházabeli, Kardosház-
beli, piacz-, csapó-, mesterutczai és boldogfalvai csapszékeken mértek el 
— kóstoltatták el — a város csapi árai, akiknek felfogadását egy 1660. 
évi tanácshatározat a borbírák hűségére bízta. 1679-ben a Perhát János-
féle házban Péterfián is korcsma állíttatván, ezzel hétre szaporodott a 
város csapszékeinek száma. 

Pusztai csárdáknak e korban még semmi nyoma. A vámszedési 
joggal fentartott hortobágyi híd mellett is nem elébb, csak 1699-ben 
•épül legelőször korcsmaház. A többi csárdák, a Látóképi, a Kadarcsi, 
a Ludas, a Nyalás, а Halápi, a Gugyori vagy Barak csapszék későbbi 
eredetűek. 

A csapiárok lelkiösmeretesen kötelesek kimérni a borbírák által 
nékik átadott bort. Esküvéssel fogadják: Igaz pinttel, itczével, meszelylyel 
és igaz kantával mérnek ; a bort oly tisztán adják, amint ők kapják ; 
a város borát nem tékozolják ; azzal nem vendégeskednek, amit magok 
megisznak, árát a magok erszényéből a város perselyébe leteszik ; a 
borseprőt is annál többnek nemírják, hanem csak amennyit pénzen eladnak ; 
amennyi töltelék borokra megyen, arra is igazán számot tartanak és a 
regestrumba igazán beírják ; fára, gyertyára,, csuporra amit költenek, 
igazán számot tartanak reá.1) 

A csapiárok a borbíráktól mindig seprős bort vettek átal. Lehúzás 
után a seprőt folyó árban, mely rendesen 2 frtot tett csebrenként, kész-
pénz fizetés mellett, olykor bizonyos engedménynyel, eladták az égett-
boros asszonyoknak. Seprőre 11-ből 1-et számítottak. 

A csapiárok január elején, szokták számadásaikat a borbíráknak 
benyujtáni. Kiadásba tették a kővetkezőket : á töltelék árát, illetőleg értékét, 
amely a színbor 2*90—3'70°/o-a között ingadozott; a főbíró utalványára 
utazások vagy más alkalmakkor kiadott borokat; a bor szállításánál 
foglalatoskodó szekeresek, korcsolyások, az ivóedényeket készítő fazekasok 
által elfogyasztott italokat (fazekas meszelye) ; az ünnepi és hétköznapi 
gazdálkodásokat, melyeket az elöljárók számára kellett kiszolgáltatni ; az 
edények és a kisebb, házi javítások költségeit ; a netaláni bor-
beli károk, kuruczok, törökök, labanczok által »hatalmasul« megivott 
¡borok árát; az 1670-es években a salagvárdák fizetését, italát; végül a 

!) Vár. jkv. 1643 : 9. Csapiárok eskűformája. 
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magok hasznát, amelyet cseberszám szerint átlapítottak meg. Egy 
csebertől másfél dénár illeti a csaplárokat, — a városházi csaplár kivé-
telével, akinek 60 frt előre megállapított fizetés járt. 

A városházi csaplár ugyanis készpénzért kevesebb bort adhatott 
el, mint utczabeli társai. A legtöbb commissiot ő látta el borral, ő mért 
ki legtöbbet ingyenes gazdálkodásra, ami évente két-három ezer frt 
értéket képviselt. Az ilyen bort nevezték bitang bornak; erről mondották, 
hogy bitangba ment. A városházi csaplár keze alól jutott bor úrvacsora-
osztások napjain az úrasztalára is. Sőt olyan kiadási tételeket is látunk 
számadásaikban, melyek a többi csapiárnál, miután ezek hasonló kiadásait 
a borbírák fedezték, — nem fordulnak eló ; így gyertya, fa, favágó 
csupor (a mi a pohárt pótolta). E czímen a városházi csapláréknál évente 
átlag 300—400 frt kiadás merült fel. 

E kezelési költségek természetesen évenként változnak ; egyszer 
többre, máskor kevesebbre rúgnak s nem mindig állanak egyenes arány-
ban a kimért borok értékének emelkedésével vagy csökkenésével. Kitetszik 
ez a csapiárok néhány évi számadása segítségével összeállított alábbi 

Eladott színbor és Kezelési költség 
seprő értéke frt írtban %-ban 

1668 41997 2413 5 6 
1670 55120 2 3 8 0 4-3 
1671 6 7 7 0 9 4 4 1 0 6-5 
1675 97811 8287 8-3 
1684 7 2 7 3 4 4 9 3 6 6 7 
1685 106944 6 8 0 0 6-3 

A számadó könyvek lezárásakor valamennyi korcsmáros évről-évre 
több-kevesebb összeggel hátralékban maradt. Olyan baj ez, ami ellen 
a tanács képtelen védekezni. A csaplár kénytelen a gyakran pénz nélkül 
szűkölködő vendégnek hitelbe is adni italt; ilyenkor kézizáloggal 
szokták biztosítani magokat. A zálogot pedig sokan hosszabb idő multán 
váltogatták ki ; néha ki se váltották. A csapiárok kérelmére ezért hatá-
rozta el a tanács 1671 jan. 24-én: 

1. Publicalni kelletik az régi zálogok intra quindenam kiváltas-
sanak ; ha ki nem váltják, annyiban, az mennyiben volt, eladhatják s 
megvehessék mások is. 

'2. A kerülők (salagvárdák) tartoznak négy polturáért az csapiárok 
mellett szolgálni, azon kívül illendő ételek-italok is meglegyen. 

3. Az kiknek residentiájuk s jószáguk nincsen, hozassék fel bíró 
uram eleiben s ha az város borát megitta s nem fizethet, solvat de 
dorso si non de bursa.1) 

1) Vár jkv. 1671 : 27, 



139 

Drasztikus^ rövid útja-módja a korcsmai hitel behajtásának. Ám 
azért kevés láttatja volt a korcsmai hátralékok csökkenésében. 

Azonban a bormérést a már elmondottakon kívül sok más kiadás 
költség terhelte addig, míg a bevételi feleslegek a föpénztárnoki tisztet 
viselő főbíró ládájába juthattak. A borbírák a csapiároktói átvett bor 
árából mindenekelőtt kielégítették a termelő gazdákat; ha pedig ezek 
adójukat borban fizették, a megfelelő összegről »czédulá«-t kaptak és 
ezzel igazolták az esküdt bírák előtt, mennyit törlesztettek borul az adó-
jokból. A boros gazdáknak kifizetett és az elmért borokért kapott összegek 
váltakozó arányban állottak egymással. Volt eset, midőn a csapszékbeli 
áraknak 71—73-5, máskor csak 65*4—68, sőt 63°/o-a került vissza a. 
termelő polgár erszényébe. Az ekként előállott különbségből telt ki a 
kezelési költség és a városnak még mindig jelentékeny haszna. A kezelési 
költségekhez, amelyekről már szólottunk, számítandók még a fa, gyertya, 
méz, vaj, szalonna, vaseszközök stb. ára, bodnárok, szolgák, szolgálók, 
szekeresek, korcsolyások fizetése és a borbírák saláriumai. Állandó szokás 
volt továbbá a városházi borbírák számadásai alá utalványozni a papok 
tanárok és kántorok bizonyos kisebb járulékait, főként a bordeputatumokat 
olykor a portai útiköltségek egy részét. 

Azt, hogy valósággal mennyi esett hát kezelési költségekre á bor-
jövedelemből : a rendelkezésünkre álló adatok segítségével pontosan meg 
nem állapíthatjuk; az 167.6 — 1682 beli időszakról ki tudjuk mutatni 
ménnyit emésztettek fel a különféle expensák, háziköltségek, töltelék és 
bitangba menetel ; ezeket nekünk ís össze kell foglalnunk, miután a 
számvizsgálatoknál sincsenek egymástól szorosan elkülönítve. A követ-
kező táblázat tehát az elmért borok árának és az összes kezelési költ-
ségeknek egymáshoz való viszonyát tünteti elő a bitang borok értékével 
együtt. 

Esztendő 
Kimért bor 

és seprő ára 

Házi költség, 
csapiárok expensái, 
töltelékje, bitangba 

ment 

0, / 'o 

1676 1 frt. 68S19 76 frt. 8883 77 12 •9 
1677 80294 62 11447 76 14 •2 
1678 99458 39 10264 70 10 •3 
1679 118541 19 10793 73 9 •0 
1680 89627 76 9269 13 10 •3 
1681 94905 04 11146 69 11 •7 
1682 90515 l 9 10568 I 28 11 •6 

Összesen | 1 641661 85 75379 06 11 •7 

Ugyanezen évekről a számadások segítségével főbb czímek szerint 
csoportosíthatják a kiadásokat: 
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l) A számadások miudig 50 ito'zés cseberrel foglalkoznak. Kisebb űrmérték a kant , melyben 10 itcze volt. Üt kanta bor teliá = egy cseber. 
S) А К állót ostromló sereg számára küldött 580-95 frt értékű hordós borral együtt. 


