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Debrecen 1604-ben 
A Kiálts, város! háttere, színpada, szereplői 

Háttér és színpad 

Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem 1602. július 26-án - immár negyedízben -
véglegesen lemond és távozik Erdélyből. A fejedelemség s vele együtt Debrecen 
egy fél évszázad múltán jogilag ismét a magyar király uralma alá kerül. A 
Prágában székelő Rudolf nevében Basta György lett Erdély kormányzója. 

Az 1591-ben kezdődött tizenötéves háború még tart, 1596. október 13-án, a 
török kezére kerül Eger vára, két hét múlva a mezőkeresztesi csata döntetlenül 
végződik. A háború tovább tart, de a töröknek nincs ereje Erdély újbóli hűbé-
ressé tételére, a maradék Magyarország végvárvonala Várad, Kálló, Tokaj és 
Ónod lesz. A török végvárvonal ettől kezdve Eger-Szolnok-Gyula. 

Debrecen e két vonal között „mezőben épült" város. Kőfala nincs, 1592-ben 
kezdik ásni a város körül az árkot, amelynek líciummal benőtt töltése meg a 
hit, száz évig lesz az erőssége. Igaz, hogy már két emberöltő óta szultáni kincs-
tári (khász) város, de ez nem óvja meg attól, hogy 1594-ben az itt táborozó 
tatárok pusztításától tetemes váltságdíjjal váltsa meg magát. 

Debrecen 1532 óta államilag Bihar megyével együtt Erdélyhez tartozott, és a 
változó fejedelmek tudták értékelni népes voltát, gyarapodó gazdagságát. Sőt 
igyekeztek is - különösen Báthori István - különféle kiváltságokkal előmozdí-
tani. Utolsó férfiági földesura, enyingi Török Ferenc Vajdahunyadon élt, a nőági 
örökösök pedig Magyarországon laktak. Földesurai követelései ellen a fejedel-
meknél a város mindig védelmet talált. A városban levő három nemesi telket 
is az ő segítségükkel szerezte meg a maga számára Debrecen határbeli tartozé-
kával és bormérési jogával együtt. A városba költözött nemeseket is a fejedelmek 
szorították a többi mezővárosi polgárral közös teher viselésére és a főbíró általi 
ítélkezés elismerésére. 

A debreceni főbíró és esküdtei teljes jogkörrel ítélkezhettek a mezővárosi 
polgárok és az itt lakó nemesek pereiben. ítéletük ellen az erdélyi fejedelem 
székéhez lehetett fellebbezni. 

Mindez egy mezővárosban volt így, akkor, amikor a királyi Magyarországon 
a szabad királyi városokban országos törvények vették ki a nemes urak lakó-
házait a városi magisztrátusok joghatósága alól, lakóit pedig felmentették a 
városi közterhek viselésétől. 
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Azt nem tudjuk, hogy ez időben hányan laktak Debrecenben, de a főbíró 
ítélőszéke előtt bécsi, krakkói, sőt velencei kereskedők és debreceni kalmárok 
perei is folytak. A debreceni lakók egymás között 10-50 forint adósság miatt 
pereskedtek, de a XVI. század végén előfordult már 500-600, sőt néhány esetben 
2000 és 10 000 forint adósság miatt folytatott per is. A városi házak vételára 
15-20 forint, bár akadt 150-200 forintos ház is. A peres felek között 1547-ben 
(500 peres fél fordult meg a főbíró előtt) tizenhatnak a mellékneve Deák (Lite-
rátus), egy emberöltő múltán több mint ezer között negyvennyolcé. Van köztük 
kézműves, szenátor, legtöbbje kereskedő, vagy kereskedő legénye; lehet, hogy 
tud latinul is, de mindenképpen írástudó. Nem mind debreceni, de többségük 
idevalósi. „A mi iskolánk" - a jegyzőkönyv szerint a kollégium előde - már a 
század közepe óta a wittenbergi egyetem törvényei szerint igazgatja önmagát. 
Méliusz Péter 1572 óta nyugszik a Cegléd utcai kisajtón kívüli temető homok-
dombján koporsó alakú sírköve alatt, de amit Debrecen földjébe vetett, a század 
végére már kezd megérni. A harmadik nemzedék magatartását, életelveit az ő 
tanítása határozza meg. 

Egy fél évszázad alatt a város vezetői megtanulták a diplomatizálást. A ma-
gisztrátus már 1591-ben tájékozódni kezdett a királyi hatalom felé. Nem kevés 
költséggel négy kiváltságlevelet szereztek. Az 1600. március 12-én kiadott véd-
levélben Rudolf már kiadja a mezővárosnak azt a címert, amelyet 115 év múlva 
iktat törvénybe az országgyűlés. 

Egy évvel később Mátyás főherceg, a királyi helytartó parancsba adja Bastá-
nak, hogy a Nyáry Pál és Homonnai László - két leányági örökös - szokatlan 
követelései ellen „azonnal tartozik fegyveres erővel is megvédeni" a várost. 
Basta György főkapitány 1603. március 10-én inti a magyar és erdélyi harmin-
cadosokat, hogy „a debreceni kereskedőktől vámokon vámot ne szedjenek". 

Ilyen előzmények után kerül a hadiesemények sodrába Debrecen 1604 őszén. 
Basta fizetetlen zsoldosaival Kolozsvárott van, és hírét veszi a Bethlen Gábor 
vezetése alatt megindult szervezkedésnek és a Bocskayval való kapcsolat felvé-
telének. Parancsot ad a Kassán állomásozó Giacomo Barbiano főkapitánynak, 
Belgiojoso grófjának Bocskay elfogására és Bihar megyei birtoka elfoglalására. 
Barbiano hadaival elindul Váradra. Alvezére, Concini ezredes sikertelenül meg-
ostromolja a nagykereki kastélyt és a közeli Adorján mellett üt tábort. Október 
6-án onnan küld sürgető levelet - a dráma szerint - Nagy Gál István debreceni 
főbírónak: „nagyon sürgős háborús szükség miatt és a katonák zsoldjára" kész-
pénzben azonnal küldjön 10 689 forintot, amelyet a haditanács 15 napon belül 
meg fog a városnak téríteni. Két hadnagyát katonáival együtt egy hét múlva 
újabb levéllel Debrecenbe küldi, hogy hajtsanak be azonnal 3688 forintot, a 
hátralékot pedig vigyék hozzá. A főbírónak szóló záradék: „Ebben egyebet ne 
cselekedjetek." Két nap múlva, október 15-ről 16-ra virradó éjjel a Bocskayhoz 
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átpártolt hajdúk Álmosd mellett meglepik a hozzá indult Petz János ezredes 
seregét és Barbiano Pocsaj-Debrecen érintésével Tokaj várába vonul vissza. 

Az ezután történteket Barta Boldizsár szűcsmester 1662-ben írott krónikája 
beszéli el: 

„1604 esztendő tájban az német nemzet az országban a felső hatalmat bírván, 
megszorongatja ez várost, hogy harmad nap alatt harmincezer forintokat küld-
jön neki, mert ha nem, ők az várost feldúlják. Ez szoros ügyben rövid terminust 
ada a pénz megszerzésére; sok utat-módot késértenek, de semmiképpen nem 
teljesíthették, hanem a bírák házanként járták, sokak ládáját felnyitogatták, 
sokakat megsanyargattak, tömlöcöztek, és valakinél mi pénz találtak, kivették, 
de még így is a kívánt summa nem teljesíttethetett. 

Nem sok idő múlva azért az egyik tábora, mikor reménységében megcsalat-
kozott volna, maga magának húros madár módjára veszedelmet készített Dió-
szegnél. 

A másik tábor pedig az város mellett haladó útjában lévén, kalauzokat kére. 
Adának két tanácsbeli embereket, úgymint Portörő Jakabot és Borzán Gáspárt, 
akiket szintén Tokajig elvivének velek. 

De mivel oda is, hihető nem bőv konyhára mentenek a németek, innen a 
városból kívántanak élést az pénz restantiájával. Mikor azért késnék az város, 
megküldésével haza bocsájtják egyik tanácsbeli embert, úgy mint Portörő Jaka-
bot, hogy vagy élést vagy választ vigyen. 

Mivel pedig megtiltotta az várast Bocskai fejedelem az németeknek való 
gazdálkodástól, nem lelhete módot az németeknek kévánsága teljesítésében, így 
ott kelle hagyni az egy tanácsbeli embert, úgy mint Borzán Gáspárt. Ki úgy ott 
az tokaji tömlöcben meghala, azonban a németek sarcoltatása is megszűnt." 

Ha németeknek nem is, Bocskaynak szolgálni kellett. A felkelés kezdete után 
egy hónappal Örvéndi Pállal, a hajdúkapitánnyal megejtett elszámolás szerint 
Debrecen 74 forint híján 4000 forintot adott a hadak fizetésére. Bocskay maga 
nem járt a városban, Kálló őrségének megadásáról tárgyalt, a pénzt két alka-
lommal Tóth Mihály főbíró vitte el. 

* 

A szereplők 

A Kiálts, város! szereplői közül csak kettőnek van neve, Nagy Gál Istvánnak és 
Borzán Gáspárnak. Az előbbi főbíró, az utóbbi áldozat a város megmaradásáért . 
A nagyasszonyt és a leányt Szabó Magda fantáziája teremtette; a hajdúkapitány 
hús-vér alak, valóságosan is itt járt a városban. 

A főbíró az egész város nevében határoz, valójában azonban egy tizenkét 
tagú tanács határozatát kell végrehajtania, mikor nem küldi el a váltságdíjat. 

Debrecen igazgatása éppen ezekben az évtizedekben alakult ki, a következő 
kétszáz évig tartó érvénnyel. A város két (alsó és felső) járásra oszlik, mindenik 
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járás 3-3 főutcára. Az utcák élén a lakosok által választott kapitány felelős a 
rendért, segédei ebben a tizedesek és tízház gazdák. 

Az utcák gyűlése egyenként 10-10 lakótársukat küldi szenátor néven a szená-
tusba, amely újév első napján megválasztja a főbírót és a 12 esküdt bírót. A főbíró 
és az esküdtek szükség szerint üléseznek, határoznak a várost érintő ügyekről és 
ítélkeznek a peres ügyekben. Az újévi tisztújítás előtti fohászkodás szerint (1594) 
nem könnyű ez a határozás. „Lásd meg Úristen az környülvaló farkasoknak igye-
kezeteket, kik minden tanácsokkal, szándékokkal azon vágynák, hogy minket, a 
Te szegény juhaidat megemésszenek és a földről eltöröljenek." 

Az 1604. évi jegyzőkönyv nem maradt ránk, a Barta Boldizsár által vázolt 
határozat meghozóit tehát nem ismerjük. Nem is Nagy Gál István volt az ez 
évi bíró, hanem Tóth Mihály - ezt is más írásból tudjuk. De Nagy Gál István 
volt főbíró is - azok az évek sem könnyítették meg a határozathozatalt. 

Nagy Gál István ekkor előrehaladott korú lehetett, mert már 1570-ben tekin-
télyes kalmár; sóval, fűszerrel, posztóval kereskedő. Lehet, hogy tőzsér is volt, 
aki hízott ökröket hajtatott a pusztapécsi (morvaországi, Brno mellett) marha-
vásárokra. Érettebb korú kellett legyen ahhoz, hogy 1586-ban az alsó járásban 
szenátornak megválasszák. Esküdt bírónak 1594-ben választották meg, a követ-
kező évben Borzán Gáspár is társa lett, tehát már ő sem nősülendő legény. 
Rangos háza (ez időben palotának nevezték) lehetett, mert mikor egyik polgár-
társa házát a sajátjával elcserélte, 380 forintot fizetett ráadásképpen. Ha perel, 
200-300 forint adósságért indít pert. Főbírónak 1599-ben választották meg, lehet, 
hogy viselte még ezt a tisztet, de az 1600-1605 közötti jegyzőkönyvek elvesztek, 
más írásokban pedig nem fordul elő a neve. Az sem bizonyos, hogy élt még 
1604-ben. Felesége is kalmárasszony, adósait több ízben saját nevében fogja 
perbe. Azt is tudjuk, hogy felülfizetéssel megvett házuk a mai Piac utca nyugati 
során, a Széchenyi és az Arany János utca között valamelyik telken állott. 

Borzán Gáspár neve vele egy időben, 1571-ben tűnik fel az iratokban. András 
nevű rokonával együtt szíjjártók, a felső járásban van a háza, amelyet 1588-ban 
85 forintért vett. Ez nem palota, de jól épített polgárház lehetett. Szenátorrá 
1598-ban választották, a következő évben már az esküdtek közt említik. Özvegye 
1606-ban még élt. Követtársáról, Portörő Jakabról csak annyit tudunk, hogy 
1598-ban szenátor volt, 1606-ban a tömlöcözésért a város a városházánál bérelt 
boltjáért a 12 forint bért három évre elengedte. 

A dráma hajdúkapitánya Örvéndi Pál, Bocskay nagykereki tiszttartója volt, 
ő védte meg a várat Barbiano támadása ellen. Ura megbízásából a korábbi 
években több ízben megfordult Debrecenben. 1604. november 18-án ő számolt 
el Tóth Mihály főbíróval a Bocskay hadainak Debrecen által fizetett pénzekről. 

Nagy Gál István leányát, Borzán Gáspár menyasszonyát is az írói képzelet 
teremtette. Ha élt és volt nagyanyja, ő támadt fel háromszáz év múlva Rickl 
Mária alakjában, a Régimódi történet nagyasszonyában. 
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