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II. Rákóczi György halálával (1660. jún. 6.) és Váradnak a török általi 
elfoglalásával (1660. aug. 28.) négy évig tartó háború kezdődött. E háború 
folyamán teljesen átrendeződtek a hatalmi viszonyok Tiszántúl északi részén és 
az Erdélyhez tartozó Partiumban, a két nemzedéken át tartó viszonylag békés 
állapotnak vége szakadt. Ezt a bizonytalan status quot rögzítette a vasvári béke 
1664. aug. 10-én.

Debrecen aggódó magisztrátusa már a négy év zavarai között is próbált az új 
körülmények között -  több-kevesebb sikerrel -  eligazodni. A békekötés híre 
szept. 27-én jutott el Debrecenbe. Az eseményt Barta Boldizsár krónikája így 
örökítette meg: „Ősszel ismét híre hallatik, hogy a fővezér a német császár О 
felségével a békesség felől tractát indított volt. Meddig tart és mi módon leszen, 
a következtetés majd megmutatja, annak leírását én bízom a következőkre”. A 
krónika ezzel az évvel lezárult. Ugyanezen évhez a város literatus nótáriusa, 
Fényes István döcögős hexameterben október hónapnál jegyezte fel a város 
vezetői várakozását. Minthogy vezérfonalul a következő harminc évre.

„Most kell már vigyáznunk
Minden felé mennünk......
Erdélyt is felkeresnünk
Hatalmas két császár, mi módon és formán
alkuttanak megtudnunk.
Tanácsbul két embert késedelem nélkül 
illendő elküldenünk.
Látnok ki lesz urunk, 
kitől kell függenünk.
Ne húzna minden bennünk”1

Aggodalomra volt is ok. Várad eleste után a porta új összeírást rendelt el, 
ezután felbontotta a száz év előtti hódolással megállapított szerződött adót, 
Várad, Szolnok és Eger várak ellátására Debrecent kötelezte. A szerződött adót 
majdnem kétszeresére emelte. 1542, vagy 1550 óta Debrecen, a Partiummal
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együtt államjogilag Erdélyhez tartozott, Bethlen Gábor és I. Rákóczi György 
uralkodása alatt a fejedelmek szava a portánál számított, a debreceniek ezt 
tudták és sikerült is a vele való kapcsolatot viszonylag tűrhetővé tenni. Most 
már a közeleső várak, Szolnok, Várad, Eger basái és bégjei előtt a fejedelem 
szava nem sokat ért, saját maguknak kellett Isztambulba, Drinápolyba, vagy 
Nándorfejérvárra követségbejárni, az eredményt tekintve nem túl nagy sikerrel. 
Várad elfoglalalása után a török Királyhágótól kiindulva a Meszesen át Nagy- 
károly-Vaja vonalától nyugatra és délre Bihar, Kraszna, Szatmár és Szabolcs 
falvait hódolásra kényszerítette. A magyar végvár vonalon, Szatmár, Kálló, 
Tokaj és Ónod őrsége még a zsákmányoló portyázásokat is alig tudta megaka
dályozni. Debrecen azonban mind a magyar, mind a török várak ipari és 
élelmezési bázisa volt. Erről Zoltai Lajos közel 90 éve megjelent munkája 
tanúskodik.2

A királyi Magyarországgal való jó viszony fenntartása a város számára 
alapvető érdek volt az Erdélyhez tartozás ellenére is.

Eszak-Olaszországba, Dél-Németországba és Lengyelországba a kereske
delmi utak királyi uralom alatt álló területen vezettek át. A város népének 
legfőbb jövedelmi forrása a szarvasmarha-kereskedelem útvonala Érsekújvár 
eleste után északabbra tevődött át. Ezt az útvonalat az ónodi, szendrői, füleki, 
semptei várőrségek védték, vagy éppen akadályozták.3 Ennek az útvonalnak 
biztosítása végett a város vezetői már 1662-ben megtalálták az utat Bécsbe. Ez 
év március 8-án Székelyhíd német várparancsnoka közvetítésével két követ 
elindult Bécsbe Gonzaga herceghez, a haditanács elnökéhez, hogy kérjék az 
uralkodót, a várost „vegye oltalma alá és erős karjával védelmezze meg.”4 A 
követi utasítás mindent apróra részletezett. Vegyék ki a káptalanokból a korábbi 
kiváltságlevelek másolatát, nehogy az eredetiek elvesszenek. Elsőbben menje
nek a nádorhoz, hogy az „méltóztassék kegyesen promovealni a város ügyét a 
felsőbb méltóságok előtt”. Onnan menjenek a kancellárhoz, tájékozódjanak, mit 
kellene az uralkodónak előadni, „de igen caute (óvatosan) et prudenter (okosan) 
cselekedjenek mindenekben.” Az oklevelek eredetijét csak szükség esetén mu
tassák, különben csak a másolatokkal érveljenek. Ha megkapják a megerősítést 
„mintegy bötüig szemesen meg kell vizsgálni”. A megerősítéssel ne dicseked
jenek, de ha országgyűlés lenne, okvetlenül ki kell hirdettetni, s erről hiteles 
bizonyságlevelet vegyenek ki. A harmincad mentesség megerősítése különösen 
fontos, „kivel mindenütt szabadosán élhessünk, minden grassator impostorok 
ellen.” Végső pont szerint, ha lehet, Gonzaga révén kérjenek kihallgatást az 
uralkodótól is.

A követek nem mentek üres kézzel, számos adatunk van ezekből az évekből 
arra, hogy a legmagasabb főhivatalnokok jóindulata megnyerésére a ranghoz 
méltó discretio is járt. Az eredmény most sem maradt el. Két kiváltságlevelet 
kaptak. Az egyik megerősítette Rudolf 1599-ben és I. Lipót 1660-ban kiadott 
diplomáját, a másik a városban dolgozó, névszerint felsorolt -  nyilván legjelen
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tősebb -  kézműiparok művelőinek megengedte, hogy készítményeiket az or
szágban mindenütt harmincad- és vámmentesen árulhatják.5

1668-ban Lipót az ónodi, szendrői, putnoki és diósgyőri őrségek parancsno
kainak, Borsod, Szabolcs és Abaúj vármegyék alispánjainak meghagyta, hogy 
a végvárak kóborló katonái, különösen pedig Kocsonyás Boldizsár és Monaky 
István ellen, „akiket inkább rablóknak mint katonáknak” lehet nevezni, a deb
receni tőzséreket, vásárra járó mestereket és kereskedőket védelmezzék meg. A 
nevezett személyek ui. a debreceniek marhatartó szállásait megrohanták, öt
vagy hatezer marhájokat elhajtották. Az alispánok a vásárra járó kereskedők 
jogtalan fosztogatói ellen a panaszosoknak szolgáltassanak igazságot.6

Az új szerződés után a váradi, egri és szolnoki török parancsnokok szerfeletti 
zsarolásai ellen a debreceni követek két ízben jártak Drinápolyban, egyszer 
Nándorfejérvárott, ajándékokkal; festett, belül posztóval bélelt háromlovas deb
receni kocsit, paripákat, aranyos pallost, gyöngyös drágaköves kardot, hímzett 
paplant, angliai posztót vittek a nagyvezérnek ajándékba. ígéretet is kaptak, de 
nem sok foganattal.7

Erdéllyel azért is rendszeres volt az érintkezés, mert Bethlen Gábor ado
mánylevele szerint két debreceni puszta dézsmáját, ez idő szerint évi 2000 
forintot minden évben be kellett vinni az enyedi kollégiumnak. Ilyenkor gyakran 
kérték a fejedelem közbenjárását a portánál és a bécsi udvarnál egyaránt. Mind 
ott, mind itt általában kevés sikerrel.8 A kapcsolatok 1683 nyarától kezdve 
titkosan ugyan, de rendszeresek maradtak.

A Bécset ostromló török sereg számára élelmet szállító debreceni szekerese
ket Magyaróvárnál a győri várőrség portyázó csapata elfogta és fogságba vetette 
a kísérő szenátorokat. Egy szűkszavú és óvatosna fogalmazott híradás szerint, 
a debreceni követ a nádor oltalomlevelével Károly lotharingiai főherceghez és 
Győrbe ment kiszabadításuk érdekében, elvitte értük a váltságdíjat. Ez a követ
ség óvatos diplomatizálással elősegítette két újabb követ 1684. januári és feb
ruári útját. Utasításuk úgy szólott, hogy vegyék fel a kapcsolatot a nádorral, és 
kérjenek oltalomlevelet a szatmári és káliói őrségek háborgatásai ellen. E 
követség útja Erdély számára is döntőnek bizonyult. Ez hozta el az első levelet 
Apafi számára, a Bécsből küldött üzenetet, amelynek eredményeként a hivatalos 
küldött, Dunod páter az év vége felé megkezdette tárgyalásait. Ugyanekkor 
jelentette a város készségét a hódolat nyilvánításra9. Ettől kezdve folyamatos az 
érintkezés a bécsi udvarral. Az ott tárgyaló erdélyi követek révén is mindig 
szóba kerül a város ügye. 1684. júliusában, Buda első ostroma alkalmából 
Dobozi István főbíró vezetésével küldöttség járt Károly lotharingiai főherceg 
gellérthegyi főhadiszállásán és menlevelet kaptak a végvári katonák garázdál
kodásai ellen. A császári hadak német és magyar négy főembere számára 
egy-egy szépen felszerszámozott paripát, két-két tábla szappant, tizenkét deb
receni kenyeret és szalonnát vittek ajándékba. Különösen ízlett a vezéreknek a 
„debreceni meggyesbor.”10
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A Dunod által folytatott tárgyalásokon Apafi ismételten kiemelte Debrecen 
helyzetét, mind az első, mind a második diploma szövegébe második pontként 
Debrecen különleges állásának biztosítása is bekerült. Igaz, hogy ennek később 
semmi jelentősége nem volt, de a XVIII. század folyamán Debrecen a bécsi 
főhatóságok követelésével szemben több ízben hivatkozni próbált rá.11

II.

1685-ben a háború színtere a Duna mentére és Dunántúlra helyeződött át, de 
ősszel a korábban Thököly kezére került várakat, Ónodot, Tokajt, Kállót és 
Kisvárdát a kuruc őrség feladta. Novemberben az Erdéllyel kötött szerződés 
ellenére, a magyarországi főparancsnok, Antonio Caraffa tábornagy, mintegy 
60 000 emberét a Partium megyéibe és Debrecenbe vezette téli szállásra.12 A 
főparancsnok legelsőbben is megtiltotta a városnak a fejedelemséggel való 
érintkezést. Jó oka is volt rá, Erdély követei jöttek-mentek az udvar és Erdély 
között, ezen az úton a debreceniek panaszai is eljutottak a legfelső kormányszé
kekig. Szentjobb elfoglalása (1686. február 16.) után Margitán harmincad hiva
talt állított fel, ennek következtében a debreceniek számára Erdély külföldnek 
számított, a vele való só- és szarvasmarha-kereskedelem megszűnt. A tábornok 
azzal érvelve, hogy ez a terület újonnan visszaszerzett tartomány, hadai pedig 
fizetetlenek, a vármegyékre az élelmezésüket vetette ki, Debrecenből pedig hat 
hónapra havi 80 000 frt készpénz fizetését követelte. Az első hónapot a város 
baj nélkül ki tudta fizetni, de a második hónapban a szerződés aláírását nem 
vállalta, és a fizetéssel is adós maradt. Emiatt a tábornok katonai’ erővel házról- 
házra járva, tizennégy polgár halálra kínzásával hajtotta be a hátralékot és a 
szerződés aláírását.

A debreceniek panasza a fejedelem közvetítésével mégis eljutott az udvarba, 
ahol a haditanács vizsgálatot rendelt el Caraffa ellen. Az arra hivatkozva, hogy 
a haditanács nem küldte el a zsoldot, katonái fizetéséről gondoskodnia kellett, 
Debrecen pedig az ország legnagyobb és leggazdagabb városa, s a háború még 
vagyonosabbá tette polgárait, hiszen három országgal kereskednek -  megtagad
ta a kártalanítást. A behajtott összeget pontosan nem lehet megállapítani, annak 
ellenére, hogy a számadások megmaradtak. Ezek 320 000 frt-ról szólanak. Ez 
is hallatlan magas összeg, a következő évben a Budát másodízben ostromló 
hadsereg hús ellátására a debreceni tőzsérek a hízott sőre-ökrök párját 40 magyar 
forintért szállíották.14

A vizsgálat mégis eredményes volt bizonyos vonatkozásban. 1686. február
jában Rabatta főhadbiztos és Debrecen magisztrátusa szerződést kötöttek. Eb
ben Debrecen hűségnyilatkozatot tett „Kívánván a keresztyénség java előmoz
dítására, ő szent felsége védelme és szárnya alatt megnyugodni és örökösen 
megmaradni” és kötelezte magát egyszer s mindenkorra 100 000 birodalmi tallér 
fizetésére, három részletben (egy tallért akkor 2,5 magyar forintban számítot
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ták). Ennek fejében a Caraffa által „akaratuk ellenére erővel kikényszerített” 
szerződést semmisnek nyilvánítják és a hátralékot nem fizettetik meg velük. E 
szerződés titkos, nehogy a törökök megtudják és hasonló összegű sarc megfize
tésére kényszerítsék a várost. Új adománylevelet kapnak a kereskedelem har
mincad mentesen való folytatására. Téli szállásra nem rendelnek katonaságot a 
városba, és tiszti védőőrséget kapnak a kóborló katonaság ellen. A záradékban 
az is benne van, hogy nem hanyagolják ő szent felsége győzelméért a könyör
gést. A bécsi legfelsőbb hatóságok azonban a szerződést nem hagyták jóvá. A 
Caraffa által kötött szerződést sem semmisítették meg, a hátralékot is ki kellett 
fizetni. A mentességek ellenében arra kötelezték a várost, hogy fizessen három 
részletben 150 000 forintot, de a beszállásolástól való mentesség megmarad, 
Erdéllyel is harmincad nélkül kereskedhetnek és a város megkapja a különleges 
védelmet.15

Buda ostroma alatt, 1686. aug. 1-én Rabatta főhadbiztos levele szerint ő 
felsége Debrecent különleges védelme alá helyezte és mivel lakói a keresztyén- 
ség szolgálatára mindig különös készséget tanúsítottak, az elmúlt téli beszállá
solás alatt nagy költséget viseltek, ezért barmaikkal és áruikkal az egész ország 
területén szabadon és harmincad fizetése nélkül kereskedhetnek. Ezt a kiváltsá
got Caraffa is megismételte Szoboszlón, november 8-án kiadott parancsában.16

Erdély önállósága jogilag csak 1691-ben szűnt meg, Debrecent akkor csatol
ták vissza a magyar királysághoz, de a város vezetői -  előrelátó módon -  
követeiket tájékozódás végett elküldötték az 1687. évi soproni országgyűlésre. 
Ott már tudomásukra jutott, milyen új körülményekhez kell alkalmazkodniuk. 
Az országgyűlésen a három rend kijelentette, hogy a negyedik rend követeinek 
száma már nemcsak elérte, hanem talán meg is haladja a főpapok, főnemesek 
és vármegyei nemesek követei számát, ezért a szabad királyi városok a negyedik 
rend sorába eddig fel nem vett helyeket ne vegyék fel, „ha csak ő felsége nagy 
érdemektől a közhaszontól indíttatva úgy nem találja, hogy egyik, vagy másik 
helyet e kegyelemben törvény útján részesítse.”17

Ettől kezdve a város vezetői mindent megtettek, hogy szerzett érdemeik 
bizonyítására okleveleket szerezzenek.

111.

1685/86 telén nem volt katonaság a városban beszállásolva, de a számadások 
szerint ebben és a következő évben 170-170 ezer forintot fizettek készpénzben 
és természetben. 1691-ben és 1692-ben Várad ostroma alatt fuvarban, élelemben 
és eszközökben teljesítettekről nincs számadás, ezt a diploma igazolja. 1693- 
ban, diploma megszerzéséért folytatott tárgyalásokra Pósalaki János által szer
kesztett emlékirat 2 millió forintra tette a teljesítést, ami lehet hogy túlzás, de a 
nyomtatásban is megjelent iratban felsorolt károk talán még meg is haladják ezt 
az összeget. Az azonban bizonyos, hogy az 1660-nal kezdődő háborús időszakot
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megelőző, viszonylag békésebb körülmények közt élt két generáció által felhal
mozott vagyon nagy része elpusztult. Pótlása az ezután következő harminc év 
alatt sem sikerült, a megszakadt kereskedelmi kapcsolatok többé nem állottak 
helyre. Ennek csekély ellenértéke volt az az ígéret, amelyre az 1693-ban elnyert 
diploma reményt nyújtott, hogy nem jut valamely földesúr hatalma alá -  mert 
ez sem lett volna lehetetlen - , hanem a rendi társadalom kiváltságolt negyedik 
rendjének tagja lehet.18

A város vezetői szorgosan gyűjtögették a szolgálataikért kapott dokumentu
mokat. Pósalaki János jegyző 1688 nyarán a Nándorfehérvár körül táborozó 
Caraffához ment -  nyilván az élelmet szállító debreceni szekerekkel - , aki 
megígérte, hogy a hadjárat végén, ha Tokajban lesz, megírja „amit az ésszerűség 
és az igazság sugall.” Ezt akkor meg is tette. A következő év őszén a város lakói 
legfőbb jövedelmi forrását biztosító érmelléki szőlőst is felmentette a portio 
fizetés alól.

Akkor már javában folytak Bécsben a tárgyalások, egyelőre csak a királyi 
szabadalmas mezővárosi jogállás elnyerése végett. Barta Boldizsár főbíró, Pó
salaki János jegyző, Vécsey Péter és Sárándi Dániel szenátorok voltak a küldött
ség tagjai. Az oklevél megerősítette a Caraffa által engedett harmincad-mentes- 
séget.19 Ez már a kincstári bevételeket érzékenyen érintő mentesség volt, mind 
az udvari, mind a magyar kamara sokallotta a királyi kancellária által engedett 
harmincad-mentesség mértékét és időtartamát. Azzal érveltek, a debreceni kö
vetek félrevezették a kancelláriát, amely nem kérdezte meg a pénzügyi hatósá
gok véleményét. Azok a szabadalomlevelek, amelyekre a debreceniek hivatkoz
nak, régiek, annak élvezetében sohasem voltak. Olyan kedvezményt kaptak, 
hogy ezáltal minden hazai kereskedőnél olcsóbban adhatják áruikat, mellettük 
mások nem tudnak megélni.20

De ezzel már megindult az akció a szabad királyi városi jogállást biztosító 
királyi diploma megszerzéséért. Ez az alkudozás tizenegy hónapig tartott, az 
egész központi apparátust foglalkoztatta. Részleteit Szabó István mintaszerű 
tanulmányban dolgozta fel.21 Az alkudozást Dobozi István főbíró, Pósalaki 
János jegyző és Komáromi György szenátor vezette. Mind a hárman két évtize
dig a város legfőbb vezetői. A diploma az elszámolás szerint 30 000 frt-ba került 
a városnak, de a különböző főméltóságoknak adott ajándékokról nincsen elszá
molás. 1714-ben a küldöttek közül még élt Komáromi György és Pósalaki János. 
Ez utóbbi csak célzott rá, hogy nem annyit adtak azért, hanem jóval többet. A 
diplomával azonban három ponton értek el pénzben különben sem kifejezhető 
eredményt:

1. megerősítették a város régi kiváltságait,
2. megelőzték a város fenyegető eladományozását, lakói jobbágy sorba jutását,
3. biztosították „igaz vallásunknak megelegyedés nélkül való vigyázását”22
Valójában a hosszú tárgyalásnak is az volt az oka, hogy a három kiváltságos

rend ellenezte ugyan a diploma kiadását, de a legerősebb ellenzője a katolikus 
klérus volt, amely a homogén kálvinista, népes főiskolával bíró communitást
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semmiképpen nem akarta a kiváltságos negyedik rend tagjává emelni. Ebben a 
kérdésben végül Kollonich Lipót bíboros, esztergomi érsek állásfoglalása lett a 
döntő, aki az Einrichtungswerkben kifejtett elvei szerint, a nemesi ellenállás 
gyengítésére hajlandó volt a diploma kiadásához hozzájárulni.

A diploma elismerte az 1685-86. években teljesített fizetést, megemlíti 
Várad kétszeri ostroma alatt tett szolgálatokat, az 1691. évi tatárdúlás által 
okozott károkat. A benne engedélyezett kiváltságok, mentességek meghaladják 
a régi királyi terület és a felszabadult országrész királyi városokét. A klérus és 
a nemesi rend követelésére benne van azonban egy záradék, amelynek egyik 
fele a következő másfél évszázad alatt az abszolutista állam beavatkozásának 
jogi alapja lesz. E szerint „érvényben marad Döbröczön városában létező egy
házaknak és nemességnek joga.” A nemesek külön jogállását a város fél évszá
zados küzdelemben, főleg a Báthoriak támogatásával már a XVI. században 
megtörte. Azok mint polgárok elismerték a városi magisztrátus felettük is 
gyakorolható bírói illetékességét. Más egyház pedig Debrecenben ekkor a 
kálvinistán kívül nem volt. De 1715-ben, mikor az országggyűlés tárgyalás alá 
vette a diploma törvénybe iktatását, hosszú vitatás után -  a beiktatás is veszélybe 
került -  a főpapság a katolikus egyház és a ferences rend befogadásától tette 
függővé az elismerést.

Fejtegetésemet ismét Barta Boldizsár szavaival szeretném lezárni: „E mező
ben épült, erős kerítés nélkül való, csak engedelmességhez szokott városhoz ...
...... az Isten idegenekből is jóakarókat szelídített.”23 Az akkor még elevenen
élő predesztinációból fakadó textushoz tegyük hozzá azt, hogy a város akkori 
bölcs, körültekintő vezetői is hozzájárultak „okos magánalkalmazással és min
denféle adómmal”, -  ahogy a szintén egykorú jegyzőkönyvben beírva találjuk.
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