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A nagyváradi „görögök” a XVIII. században

A Duna medencében, főleg a török hódoltság időszakától kezdődően folyamatosan 
léteztek bizonyos „görög” közösségek.1 Viszonylag csekély számuk a 16. század 
második felétől jelentősen megnövekedett. Ettől kezdve egyre több dokumentum
mal tudjuk alátámasztani jelenlétüket a Duna középső és alsó medencéjében. Ami
kor a kezdeti korszakban a Duna északi részén megjelentek, főleg kereskedelemmel 
foglalkoztak. Majdnem minden forrásban úgy jelentek meg, mint quaestores (ke
reskedők). Ez volt az a foglalkozás, amit - úgy tűnik - már szülőhazájukban is űztek, 
amely ebben az időben hosszú időre török fennhatóság alá került.

Az újabb kutatások megállapították, hogy etnikai szempontból a „görög” gyűj
tőnév. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek a kerekedők valamennyien görögök 
lettek volna, hanem arra utal, hogy egyrészt a történelmi Görögország területéről 
származtak, másrészt pedig a keleti - vagyis ortodox - keresztény egyházhoz tar
toztak. A történetírás úgy tartja, hogy ezek az emberek lehettek arománok,1 2 való
ban görögök, de ugyanakkor szerbek és örmények is, akik már az előző századok
ban összekeveredhettek, akár származási helyükön, az akkori Török Birodalom3 
területén, de főleg a szomszédos területeken, azaz a Duna menti román fejedelem
ségekben,4 Magyarországon,5 Erdélyben6 vagy a Habsburg Birodalom területén.7

1. Peyfuss Max Demeter: Chestiunea aromâneascâ. Evolutia ei de la origini párta la 
Pacea de la Bucureçti (1913) $ipozi(ia Austro-Ungariei. Bukarest, 1994. 19.

2. L. Peyfuss: i.m. 34-39.
3. Peresvetov Ivart említi munkájában („ Jalbá cea mare”) a 16. századdal kapcsolat- 

bans hogy „A görögök és szerbek átjártak a törökökhöz, hogy legeltessék a juhaikat és 
a tevéket, míg a görög társadalom élén álló rétegek tagjai kereskedelemmel foglal
koztak”. Cälätori sträini despre tärile románé. I. Bukarest, 1968. 457.

4. Manolescu Radu írta, hogy a budai vilajet létrehozása előtt a levantei (görög, török,
örmény) kereskedők áruikat a havasalföldi piacra vitték, ahol átvették a szász keres
kedők, hogy onnan Erdélybe vigyék. Ugyancsak a szászok szállították az árút Közép-
Európa felé, mivel a görögöknek ekkor nem volt joguk se ahhoz, hogy Erdélyben
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Moldvában és Havasalföldem a 16. század második felétől megszokottá vált a gö
rög, örmény, sőt zsidó hitelezők jelenléte is.8

A szász és a balkáni kereskedők között Erdélyben már a kezdetektől fogva nagy 
ellentétek feszültek. A brassói kereskedők 1545-ben azt kérték Radu Paisie havas
alföldi uralkodótól, hogy tiltsa el a „görögöket” attól, hogy áruikat Erdélybe szál
lítsák.9 A kérés híven tükrözi a „görög” kereskedők agresszív piac-politikája által 
kiváltott reakciót. A brassói vámregiszter szerint a görög kereskedők 1550 körül 
még jelen voltak Havasalföldön.10 Az erdélyi elöljáróság viszont igyekezett meg
fékezni a görögök „betelepülését”. A marosvásárhelyi országgyűlés 1551-ben meg
engedte a havasalföldi román kereskedőknek, hogy Erdélyben kereskedjenek, 
ugyanezt viszont megtiltotta a „görögöknek”, amit azok úgy játszottak ki, hogy 
közös kereskedelmi társaságokat (societas merces)11 hoztak létre. Erdélyben tehát 
ugyanaz történt, ami a Duna déli részén, ahol a különböző etnikumú - görög, aro
mán, szerb, örmény - kereskedők társaságokat hoztak létre annak érdekében, hogy 
az eltérő jogi korlátokat ki tudják kerülni. Ezeket a kereskedőket közös népnévvel 
látták el, s ez a történelem során fennmaradt; innen ered a „görög” jelző, amely 
közös vallásukat is jelölte. Az 1559-es gyulafehérvári országgyűlés mérsékelte a

kereskedjenek, se ahhoz, hogy Erdélyen keresztül szállítsák át az árut Bécs felé. 
Relafiile comerciale ale Järii Românefti eu Sibiul la începutul veacului alXVI-lea- 
Analele Universiâîtii C.I.Pahon, Séria çtiinte sociale — istorie. 5. Bukarest, 1956.240.

5. L. Füves Ödön munkáit, amelyeket Papp Klára említ a „ Balkáni kereskedők aXVIII. 
századi Bihar megyében " c. tanulmányában. In: Hajdú -  Bihar Megyei Levéltár Év
könyve, XIV, Debrecen, 1987. 12.; valamint Sasvári László: Orvostörténeti adalékok 
a miskolci görögök anyakönyvében (1726-1863), In: A miskolci Hermann Ottó Mú
zeum közleményei. 18. Miskolc, 1980. 28.

6. Cicanci Olga: Companiile grecefti din Transilvania fi comerful european in anii 
1636-1746. Bukarest, 1981.

7. Popovici D.I. : Arománii ca negustori ín secolul al XVII-lea §i al XVIII-lea ín Serbia 
çi Austro -  Ungaria Bukarest, 1934, még Búr Marta: Das Raumergreifen balkanischer 
Kauflaute im Wirtschaftsleben der ostmitteuropäischen Länder im 17. und 18. 
Jahrhundert, in Studia históriáé Európáé Medio -  Orientalis, 1986. 17-89.

8. Nicolae lorga: Istoria lui Mihai Viteazul. Bukarest, 1968. 102.
9. Manolescu Radu: Schimburile de märfuri dinire fara Româneascâfi Brafov in prima 

jumâtate a secolului alXVI-lea, in Studii fi materiale de istorie medie. II. Bukarest, 
1957. 171.

10. Dan Mihail, Goldenberg Samuel: Le commerce balkano -  levantin de la Transylvanie 
au cours de la seconde moitié du XVI-e siècle et au début du XVIl-e siècle - Revue 
des études sud -  est européennes. V. Nr. 1-2. Bukarest, 1967. 88.

11. Dan Mihail, Goldenberg Samuel: Régimül comercial al negustorilor balcano -  levantini 
în Transilvania-Apulum. VII. nr.l., Gyulafehérvár, 1968. 548.
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„görög” kereskedőket sújtó korlátozásokat. A továbbiakban csak annak tiltották az 
erdélyi tevékenységet, aki nem Erdélyben lakott.12 Ezt úgy is felfoghatjuk, hogy 
az erdélyi törvényhozás belátta, képtelen megállítani a „görög” kereskedők beha
tolását a fejedelemségbe.

Ugyanez történt Magyarországon is, annyi különbséggel, hogy a balkáni keres
kedők 1440 körül királyi engedéllyel telepedtek meg a Csepel-sziget déli részén, 
Ráckevén.13 A 16. század közepére Ráckeve etnikai összetétele látványosan mó
dosult a szerbek hátrányára (88 szerb és 200-300 görög), de az itt lakók valamennyi
en a keleti „szerb” egyházhoz tartoztak, amelynek szinte minden papja szerb volt.14 
A szerbek és a görögök mellett, Magyarország középső részein, főleg Budán, Pes
ten, de Vácott is katolikus délszlávok, „szerb pápisták” vagy raguzaiak telepedtek 
le.15 Az ő etnikai megnevezésük után, pontosításként általában elhangzott, hogy 
„latinok” voltak.16 Ez a jelenség megerősíti, hogy az említett megnevezések in
kább vallási hovatartozást fejeztek ki, és nem azt, hogy hordozóik milyen nemze
tiséghez tartoztak.17

A 17. század második felében a Balkánról Bécs felé átmenő szarvasmarha
kereskedelem vizsgálata során nemcsak „görög” kereskedőkkel találkozhatunk, 
hanem „szerbnek” nevezettekkel is, akik, úgy tűnik, hogy az előbbiek társai vol
tak.18 A 18. század első felében a váradi „görög” közösségek összetétele is nagyon 
vegyes volt. A korabeli dokumentumok szerint „görög, rutén és román” nemzetisé- 
gűekről szólnak,19 ugyanakkor létezik olyan vélemény is, amely szerint inkább

12. L. Cicanci Olga: i.m. 18.
13. Miskei Antal: Délszláv kereskedők és hírszerzők a Duna mentén (Adalékok a kévéi 

rácok történetéhez a 16. század második felében) -  Emlékkönyv Rácz István 70. szü
letésnapjára. (szerk Kovács Ágnes) Debrecen, 1999. 123.

14. U.o. 125.
15. Pál Ferenc: Relatii comerciale dintre braçoveni çi raguzani -  Revista Arhivelor, 1. 

Bukarest, 1958. jegyezte le először a raguzaiak jelenlétét Erdélyben.
16. U.o. 126.
17. Bél Mátyás a História comitatus Bihariensis-ben, amit Csorba Csaba közölt A Bihari 

Múzeum Évkönyvében, II. Berettyóújfalu, 1978. 55-99. azt írja, hogy Biharban „Ke
vés szerb található, akik inkább városokban és főleg kereskedéssel foglalkoznak... 
árut szállítanak Németországból, Lengyelországból és Törökországból, ezért sok iri
gyük van” Uo. 70. Ugyanitt, „A szerbeknek ugyanolyan vallásuk van, mint a romá
noknak.”

18. Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI-XVII. században -  Magyar Gazdaságtörténel
mi Szemle, VII. 1900. 207.

19. Filiala Archivelor Statutului Jud. Bihor (A továbbiakban FASJB.), fond -  A céhek 
aktáinak gyűjteménye, dosz.191, f.10-13,17
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arománok és szerbek lettek volna.20 A korabeli megnevezés megerősítheti azt a 
véleményt, hogy etnikai besorolásuk valójában a származási helyüket, úgymint: 
Görögországot, Szerbiát, Dalmáciát vagy Horvátországot jelölheti. Úgy véljük, 
hogy a „subditi turcici” (török alattvalók) megnevezés, amit a 18. század második 
felében az osztrák birodalomban a Balkánról származó kereskedőkre használtak, 
döntően arra vonatkozott, hogy azok külföldi államok alattvalói voltak.

Mivel nem áll rendelkezésre elég írott bizonyíték, azt a véleményt szokták elfo
gadni, hogy Bihar vármegyébe a balkáni kereskedők a 17. század végén érkeztek. 
Mi mégis úgy véljük, hogy a „görög” kereskedők a 17. század első felében jöttek e 
területekre, még mielőtt létrejött volna a váradi török pasaság (1660-1692). Ami
kor a törökök elfoglalták a területet, a „görögök” könnyen igazodtak az új politikai 
és közigazgatási helyzethez. Nem véletlen, hogy Közép-Európa más részein, mint 
például a királyi Magyarországon, a balkáni kereskedőket a „törökök kémeinek” 
tekintették és kétkedve vagy éppen ellenségesen bántak velük.21 Egyértelmű, hogy 
a törökök területi hatalmának növekedésével bővült a balkáni kereskedők kereske
delmi tere is. így történt ez 1541 után Magyarország középső területein is, mikor 
hódoltsági terület lett; a Temesközben (Bánság) is, és rá egy évszázadra, 1660 
után, Nyugat-Érdélyben (Partium), amely ütközőzónává vált Magyarország és a 
történelmi Erdély között.

Papp Klára szerint ezek az úgynevezett „görögök” két egymástól eltérő irány
ból érkeztek Biharba: az Erdélyi Fejedelemség területéről, tehát keletről, illetve a

20. Gorun György: Aspecte aie istoriei comertulu orädean ín secolul al XVIII-lea -  Crisia, 
IX. Nagyvárad, 1979. 769. Létezik egy régebbi történetírási mű, mely a bécsi diktá
tum politikai szellemében fogalmazódott meg, de nem rendelkezik megfelelő doku
mentációval. Ebben a műben az a vélemény hangzik el, mely szerint ők mindannyian 
románok voltak.Lásd Firu Nicolae: Comerciantii románi din Oradea ín secolul al 
XVIII-lea- Revistaeconomicä, 14.nr.l-2 ,1940,24-34.; Uő: Elementulrománescín 
conducerea oraçului Oradea (1700-1850), Nagyvárad, 1940. Egy fontos tény, ami 
nagyon megtévesztő a történészek számára az, hogy a XVIII. század első évtizedei
ben ezek az emberek Velence (Várad-Velence) mezővárosban laktak, amelyet 1692 
után az ide költözött szerbek (akiknek a vár vezetése cserébe, hogy letelepedhetnek, 
katonai és védelmi szerepet szánt) uraltak. Velencét, egy időben még Rácvárosnak 
vagy Katonavárosnak is nevezték, lásd Lakos Lajos: Nagy -  Várad múltja és jelené
ből. A városi levéltár alapján, Nagyvárad,. 1984. 22. mely elismeri, hogy szerbek 
voltak „ide telepítve mint a bécsi császár vendégei, a véget nem érő török harcok 
idején.”

21. Miskei A.: i. m. 123-132. Ők a kor közép-európai konfliktusaiban részt vevő mindkét 
tábornak még más szolgáltatásokat is nyújtottak, részben mint kalauzok vagy postá
sok.
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hódoltsági területekről, vagyis a déli-nyugati tartományok felől.22 Ezzel a véle
ménnyel ellentétben Gorun György kizárólag délről származtatja őket, azokkal a 
szerb kereskedőkkel együtt, akik 1690-ben menekültek el - élükön az ipeki szerb 
pátriárkával Arsenije Carnojevic-csel - a Balkán-félsziget észak-nyugati részéről.23 
I. Lipót császár ezeket az embereket keresztényi együttérzésből befogadta Ma
gyarország területére, és nemcsak hogy letelepedhettek, de 1691. augusztus 20-án 
„illír” kiváltsági jogokat kaptak, amire a 18. században is hivatkoztak.24

Úgy gondoljuk, hogy a dolgok mégsem ennyire egyszerűek! Annak ellenére, 
hogy korábban a történetírást is áthatotta a középkori társadalom általános véle
ménye a kereskedőkről (azok ugyanis - általában vallási indokkal alátámasztott 
érvek következtében - nem voltak szívesen látottak), s e kereskedőket ráadásul 
túlzottan anyagiasnak is vélték, Erdélyben mégis a kezdetektől törvények védték 
és támogatták őket. Az 1588, 1607, 1609-es országgyűléseken is szerepelt a keres
kedők ügye. 1643-ban I Rákóczi György fejedelem megengedte azoknak a „görö
göknek, örményeknek és szerbeknek”, akik Hunyadon, Marosvásárhelyen, Hát
szegen, Gyulafehérvárt laktak, és a váradi görögöknek is, hogy szabadon keres
kedjenek a szarvasmarhával (eg}' bizonyos „hozzájárulás” ellenében).25

Ez a közvetett információ azért fontos, mivel ez az első említése a váradi „gö
rög” közösségnek, amely eszerint már Várad török elfoglalása (1660) előtt létre
jött volna. Valamivel később, 1657-ben a Szamosújváron tartott erdélyi Diéta ho
zott egy olyan döntést, amely a „görög” kereskedőket - a kereskedési szabadságu
kért cserében - arra kötelezte, hogy 3000 tallért fizessenek. Ebből 2000 tallért az 
erdélyiek álltak, 1000 tallért egyedül a váradi „görögök”.26 Erre a határozatra II. 
Rákóczi György lengyelekkel és tatárokkal vívott harca miatt volt szükség. A te
kintélyes összeg nemcsak a váradi görög kereskedők számbeli súlyát igazolta, ha
nem azt is jelezte, hogy milyen eredményes kereskedők voltak. A váradi görög 
kereskedők fontosságára az mutat rá igazán, hogy a 17. század közepére az általuk 
a fejedelmi kincstárba befizetett adó az összes erdélyi kereskedő adójának 50%-a 
volt.

A váradi „görög” kereskedőkkel szemben, a másik nagyon fontos Bihar várme
gyei kereskedelmi központ, a debreceni létezése, jobban dokumentált. Úgy tűnik,

22. PappKl.: i. m. 12.
23. Gorun Gy.r. Aspecte aie istoriei comertului orädean ín secolul al XVIII-lea i. m. 770- 

771.
24. Popovici D.I: i. m. Ember Győző, Heckenast Gusztáv szerk. Magyarország története. 

I. Budapest, 1989. 154.; Kőhegy M: A szerbek felköltözésének (1690) történeti előz
ményei. In. Die Serben in Ungarn, (szerk. Zombori István) Szeged, 1991. 65-72.

25. L PappKl.: i. m. 13.
26. Erdélyi országgyűlési emlékek. XIII. (szerk. Szilágyi Sándor) Budapest, 1879. 527.
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az itteni kereskedők megjelenése korábbi, mint a váradiaké. Első említésük 1618- 
ból való, amikor is a városi tanács megengedte, hogy a helyi vásáron 12 forint 
ellenében áruljanak, de csak az országos vásárok alkalmával és csak piaci árusító 
asztalon, semmi esetre sem boltokban.27 Úgy tűnik, hogy ebben az esetben még 
nem beszélhetünk Debrecenben lakó „görög” kereskedőkről, viszont arról igen, 
hogy vándor vásárosokként érkeztek ezekre az alkalmakra Miskolcról, Egerből, 
Gyöngyösről, azaz olyan településekről, ahol már letelepedtek. Létezik olyan vé
lemény, hogy a 17. században a Duna-Tisza közének (ami egyébként maga a budai 
vilajet) a teljes kereskedelmét a „görög kereskedők” uralták.28 Másrészt viszont 
vannak arra utaló adatok is, amelyek szerint a 17. század közepétől a „görög” 
kereskedők helyzete „fenyegetve volt” a zsidó kereskedők által. A zsidó kereske
dők ugyanis hasznot húztak abból, hogy a „görög”-öket számbelileg visszavetette 
egy járványos betegség. Nem vállalták viszont magukra azokat az adókat, amelye
ket a „görögök”-nek kellett fizetniük az államnak.29

Úgy tűnik, hogy az 1660-70-es években Debrecenben már léteztek stabil görög 
közösségek, melyek úgy tekintették az 1667-es bécsi döntést, ami ugyan a felső
magyarországi „görög” kereskedőkre vonatkozott, hogy az rájuk is érvényes.30 
Egyes adatok szerint, olyan nagy számú „görög” kereskedő volt jelen, hogy I Li- 
pótnak egy rendelettel kellett tisztáznia törvényes jelenlétüket a kamarai birtoko
kon, de nemcsak a tartózkodásra kaptak engedélyt, hanem a kereskedésre is.31 
Ugyancsak I. Lipót 1690-ben megengedte a görögöknek, hogy ne csak levantei 
árukat, hanem bármely terméket forgalmazhassanak.32 Debrecen 1693-ban meg
kapta a „szabad királyi városi” rangot és ettől kezdve a „görögök” jogait korlátoz
ták, hiába voltak ezek törvényekbe iktatva ( 1667, 1690). A város elöljárói mindent 
elkövettek, hogy megnehezítsék életüket. 1708-ban végül a „görögöknek” el kel
lett hagyniuk Debrecent, és Tokajban telepedtek le. Az 1725-ben kapott privilégi-

27. Papp KI: i. m. 13.
28. Füves Ödön: Görögök a Duna -  Tisza közén -  Antik tanulmányok, 13. 1966. 92-98.
29. Erdélyi kereskedők szabadalom levelei -  Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, V. 1898. 

403-404.
30. A privilégiumot I Lipót adta ki a felső-magyarországi kamarai domíniumok görögje

inek, szerbjeinek és örményeinek, kivételt képeztek a szabad királyi városok, ahol 
nekik nem volt szabad letelepedniük. Ugyancsak ez a privilégium írta elő, hogy térje
nek át az unitus (görög-katolikus) vallásra. Hodinka Antal: A tokaji görög 
kereskedőtásulat kiváltságának ügye 1725-1772, Budapest, 1912. 17.

31. U.o. 16-24.
32. 1686-ban a debreceni „görög” kereskedők száma az 1678-i 10-röl 36-ra emelkedett, 

és összesen 800 forintot kellett fizetniük. Zoltai Lajos: Debrecen város százados küz
delme a görög kereskedőkkel. Debrecen, 1935. 17-18.
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umok segítségével alapítottak egy kereskedelmi kompániát, ami a debreceni ke
reskedők vetélytársává vált, nagy haragra gerjesztve az utóbbiakat.33 Majdnem 
ehhez hasonló eset történt Szatmáron is (egészen pontosan Németi városrészben), 
ahol a 17. század második felében létezett egy „görög és szerb” közösség, mely 
kereskedelemmel foglalkozott. Komolyabb és áthatóbb kutatások hiányában -  bi
zonyos kétkedések mellett -  el kell fogadnunk Szatmár szabad királyi város mo
nográfiaírójának álláspontját az itteni „görög és szerb” közösségről, miszerint ezek 
nem mások, mint azok a kereskedők, akik 1661-ben menekültek el Váradról, an
nak kapcsán, hogy a körösparti várost elfoglalták a törökök.34 Ovidiu Ghita szerint 
ezek a kereskedők 1667. július 1-én kaptak privilégiumot, ami alapján leteleped
hettek Oláhnémetiben és Szatmáron.35

A váradi „görög” kereskedők törvényes kereskedése másik irányt vett. Miután 
véget ért a város számára nehéz periódus (1688-1711), Várad visszatért eredeti 
urához, a római katolikus káptalanhoz.36 Egészen eddig a visszatérésig a „görö
gök” jelen voltak a dokumentumokban, még akkor is, ha egyre ritkábban. 1714 
után a váradiak saját maguk szervezik és választják elöljáróikat, amelynek során 
vagy figyelembe veszik a káptalan véleményét, vagy nem.37 Az első polgármester 
egy gazdag marhakereskedő, Horváth Sámuel volt, aki neve alapján szerb vagy 
horvát nemzetiségű lehetett. Mivel nem tudott magyarul, ezért németül tette le az

33. PappKl.: i. m. 14.
34. Szatmár-Németi szabad királyi város monográphiája. (szerk. Borovszky Samu) Buda

pest, 5. a. (1900 után) 244. Kételyeink amiatt a jelenség miatt merültek fel, miszerint 
Várad várának elfoglalása (1660 augusztusa) után a védelmező keresztények szaba
don távozhattak, ki Kolozsvár fele, ki Kassa irányába, ahol egyes váradi céhes iparo
sok (mint például az aranyművesek) folytatták tevékenységüket. Számunkra különös, 
hogy a váradi „görög és szerb” kereskedők, akik a törökök kollaboránsaiként voltak 
elismerve, csak 1661-ben költöztek el.

35. Ghitta Ovidiu: Demetrius Monastelli ?i ínceputurile unirii ecleziastice ín “pártile 
ungureçti” locuite de romani-Márza Jacob és DumitranAna: Spiritualitate transilvaná 
$i istorie europeaná Gyulafehérvár, 1999.294-295. Valójában nem egy külön kedvez
ményről van szó, hanem arról a 30. lábjegyzetben említett általános kiváltságlevélről, 
amelyet I. Lipót adott ki 1667 július 1-én, minden Felső-Magyarországon letelepe
dett “görög és szerb” számára. Hodinka Antal: A tokaji görög kereskedőtársulat ki
váltságának ügye 1725-1772, passim

36. Lásd ebben az értelemben Gorun György: Aspecte aie luptei cetájenilor din Oradea 
pentru autonómia oraçului. Contributii la о istorie a Oradiei ín secolul al XVIII-lea- 
Crisia, X. 1980. 86-87.

37. Lakos azt vallja, hogy a váradiak ugyanabban az évben, vagyis 1714-ben, elkezdték a 
pénzt gyűjteni arra a célra, hogy a császári udvartól meg tudják venni szabadságukat, 
így megszabadultak a káptalan fennhatósága alól. i.m. 43.
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esküt.38 A város első ülésén, ahol egyenlő arányban voltak jelen mindhárom etni
kai-vallási közösség képviselői (magyarok, németek és „szerbek”) megválasztot
tak négy tanácsost. Egyesek neve - Pita Demeter, Pujácsi Pál, Szűcs Mihály és 
Arzin (Arseni) Péter - bizonyítani látszik balkáni (nemzeti) hovatartozásukat.39 
Utóbbi fontos szerepet játszott minden váradi „görög” kereskedő tevékenységé
ben, ezért nevét majdnem minden dokumentum megemlíti. Lakos Lajos levéltá
ros, aki a XIX. század végén illetve a XX. század elején még abban a szerencsében 
részesült, hogy a váradi levéltár anyagát egyben láthatta, azt állítja, hogy az 1716. 
év váradi tanácsi határozatait magyarul írták, majd a következő években latinul, 
németül és görögül.40 Egy 1717. január 9-án kelt adásvételi szerződés megemlíti 
Horsics Mátyást és feleségét Filistregi Annát, akik a Szent István -  hegyen vettek 
szőlőt. Neveik alapján úgy tűnik, hogy görög nemzetiségűek voltak.41

1722 jelentős fordulópontnak bizonyult Várad számára. Harminc év alatt a vá
ros hozzászokott, hogy nem függ egyetlen egy földesúrtól sem, de ez 1722-ben 
megváltozott. Ekkor ugyanis a váradi római katolikus káptalan visszavette jogos 
tulajdonát, a várost. 1722. február 26-án Bécsben megkötöttek egy „barátságos 
egyezséget”, ami végeredményben megegyezés volt a város vezetősége és a kápta
lan között. A megállapodást 1722. április 26-án III. Károly is érvényesnek ismerte 
el.42 Miután jogilag helyreállt a káptalan fennhatósága, uradalmi jogával élve be
terjesztette az udvarnak a privilégiumokra vonatkozó kéréseit (1722. július 27), 
amelyek a váradi kézműveseket, mint céheket és a „görög” kereskedőket is érintet
ték.43 Ezt követte az a szerződés-aláírás (Contractus mercatorumi), amely 1722. 
november 7-én Várad elöljárói és kilenc kereskedő: Kis Mihály, Erdélyi (Ardelean) 
Demeter, Puss György, Pandócsi János, Arzin Péter, Püspöki György, Görög Ta
más, Rátz Ignác valamint Pap János között jött létre. Számukra megengedték, hogy 
a város nagypiacán téglából, cseréppel fedett épületeket építhessenek, valamint 
értékesíthessék áruikat „a város és saját hasznukra”.44
38. Lakos L.: i. m. 41. 1724-ben Horváth Sámuelt ismét polgármesterré választották. L. 

Covaci Veronica: Din istoricul breslelor oraçului Oradea -  Crisia, IX. 1979. 761.
39. Lakos L.: i. m. 136. FiruN.: Elementul românesc i. m. 1 , - szerinte 6 kereskedő volt.
40. Lakos L : i. m 4 1.
41. Uo. 139.
42. Gorun Gy: Aspecte aie luptei cetátenilor din Oradea pentru autonómia oraçului i. m. 88-89.
43. Gorun Gy.: Aspecte aie istoriei comertului orädean i. m. 767.
44. Lakos Lajos: i. m. 322-323. A XVIII. század első felében a piac Velence, Várad és 

Olaszi között helyezkedett el. Ezt a három részt a Garasos híd (ami még ma is áll, igaz 
ugyan, hogy át volt építve) kötötte össze és „görög piacnak” hívták. 1849 után, ami
kor mind a négy váradi piac egyesült, új nevet kapott, ettől kezdve „nagy piac”-nak 
nevezték. Lifiu Gheorghe: Din activitatea biesriceascà a Episcopiei. 41. Létezett egy 
„görögök utcája” is. L. Papp KI: i. m. 17.
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A dokumentum néhány következtetéssel szolgál számunkra. Először is ez a ki
lenc „görög” kereskedő nem volt idegen a város számára -  ahogy ezt Lakos Lajos 
is elismeri -  mivel már korábbi dokumentumokban is feltűnt a nevük, ami arra 
enged következtetni, hogy már régóta a „görög” közösség tagjai lehettek. Másod
sorban kiderül, hogy „concivis”-ek voltak, vagyis Váradon élő polgárok. Harmad- 
sorban a kereskedő elhalálozása esetében a bolt, melyet bérelt, a város tulajdonába 
tér vissza. Végül figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy azt a szerződést, ame
lyet 1722. november 7-én írtak alá, nagyjából ugyanazokkal kötötték, mint az 1722. 
július 27-i váradi céhes privilégiumot, amit a ceha seu societatis mercatorum -  
nak ítéltek oda: Erdélyi Demeter, Puss György (a céhes privilégiumban Gusso), 
Pandócsy János, Arzin Péter (a szerződésben Arsin). Hiányzik viszont Kromer 
Kristóf János és Soffia Mihály neve. Arzin Péter kereskedő neve -  aki meghatáro
zó személyisége volt a váradi „görögöknek” -  egy másik iratban is feltűnik. Ez 
feleségének, Stanici Katalinénak a végrendelete volt. A városi tanács 1725. július 
3-án hitelesítette az okiratot, melyben mindketten elismerik, hogy 200 rajnai forin
tot adtak egy másik „görög” kereskedőnek, Pandócsy Jánosnak.45 Pár évre rá, 1732- 
ben két „görög” kereskedő Csarada Ferenc és Görög Tamás, a városi tanács meg
bízásából, melynek mindketten tagjai voltak, behajtottak 600 forintot Kehr Jakab
tól, mert nem fizetett időben.46

A 18. század első felében a váradi kereskedők és kézművesek között komoly 
ellentét feszült, melynek okát a váradi piacon való árusításban találhatjuk meg.47 A 
konfliktus olyan mértékben mélyedt el, hogy a királyi udvar elé került, ahol a ke
reskedők 1755. március 8-án kérték régi jogaik újra megerősítését.48 1759. szep
tember 4-én Mária Terézia aláírta a váradi kereskedők új privilégiumát.49 Ez ugyan
csak 13 pontból állt, de tartalmazott egy olyan változtatást, amely - kiszorítva azo
kat a „görög” kereskedőket, akik a Török Birodalomból hozták árúikat - védte a 
helyi kézműveseket. A harmadik pont - az évi hat nagyvásáron kívül - egyértelmű
en megtiltotta a Törökországból, Magyarországról vagy Németországból hozott 
áruk forgalmazását. A következő pont viszont megengedte az idegen áruk értékesí
tését idegen kereskedők által. Az ötödik pont szerint felismerték a veszély irányát: 
azokat az „örmény, görög és török [kereskedőket] akiknek se házuk, se más javuk

45. Lakos L: i. m. 151.
46. Uo. 151-152.
47. Gorun Gy. : Contributii la istoria breslei croitorilor din Oradea ín secolul al X VlII-lea 

-  Crisia, XI. 1981. 353-354.
48. FASJB., fond Episcopia romano — catolicä de Oradea. Acte economice, 4456 dosz, 

f.7. Egyértelműen azt kérték,hogy a zsidó kereskedők addig ne kapjanak „működési 
engedélyt”, amíg nem kapnak ők is megfelelő privilégiumokat.

49. Az eredeti a FASJB. található; fond Primária oraçului Oradea, 64. dosz, f. 2-5
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nincs, akiknek minden vagyona Török- és Görögországban van...” állandóan fi
gyelni kellett. A balkáni eredetű kereskedők veszélyforrást jelentettek a váradi ró
mai katolikus káptalan számára is. 1748-ban a káptalan benyújtott a királyi udvar
nak egy memorandumot, amiben kifejezte egyet nem értését azzal, hogy Várad 
szabad királyi város legyen. Ez alkalommal a káptalan úgy vélte, hogy nem lenne 
előnyös ez a rang Váradnak, mivel nagy számban lakják „... graecos seu rascianos, 
quae schismaticos, aliqui subditi turcici ”, éppúgy mint a környező falvakban „ növi 
incola acatholici et schismatici”.S0 Ezek az emberek nemkívánatos elemek lettek 
egy olyan városban, amely hagyományosan a katolikus püspökség székhelye.

1759-ben minden addigi céhes privilégiumot visszavontak, s helyettük új ked
vezmények láttak napvilágot. Nincs információnk arról, hogy a váradi kereskedő
két visszavonták volna, főleg azért sem, mert ebben az évben újították meg. Az 
bizonyos, hogy más váradi céhek 1761-től kezdve kaptak új kiváltságokat.51 1759- 
ben Bihar vármegye nemesi közgyűlése új adókat állapított meg a „görögök, ör
mények, árendások és szabadok” számára. Ebből az alkalomból 47 görög és 1 
örmény kereskedőt írtak össze 28 településről, melynek fele mezőváros volt. Ezek 
közül a legfontosabbak: Várad-Olaszi (7 görög, 1 örmény), Diószeg (6 görög), 
Belényes (5 görög), Telegd (4 görög). A többiek árendások (bérlők) voltak, akik 
boltokat, kocsmákat, malmokat béreltek, de mindegyiknek a neve után ott volt a 
„graecus” jelző.52 A dokumentum jelzi, hogy a bihari „görögök” tevékenysége már 
nem korlátozódott a kereskedelemre, hanem átválthattak más gazdasági tevékeny
ségre is.

A 18. század első felében a bihari „görög” kereskedők jelenléte már nem korlá
tozódott a két központra - Váradra és Debrecenre - hiszen jelen voltak Diószegen, 
Székelyhídon, Szalontán, Margittán, Belényesen és még bizonyos falvakban is. Az 
első kisebb bihari mezőváros „görög” kereskedői a margittaiak voltak, akik 1725. 
január 3-án kapták meg Kassa szabad királyi várostól a céhes privilégiumot.53 Őket 
követték a diószegi és székelyhídi kereskedők, akik 1735-ben kapták meg kivált
ságlevelüket a szepesi kamarai adminisztrációtól.54 A belényesiekről csak annyit

50. U.o. 7. dosz, f. 92.
51. Covaci Veronica: Din istoricul breslelor oraçului Oradea.i. m. passim
52. Papp KL: i. m. 18.
53. Hajdú -  Bihar Megye Önkormányzatának Levéltára Debrecen, fond Biharvármegye 

közgyűlési iratok, IV. A. 1/b, f.IV, 1725, 11. doboz, f.1-10. Úgy tűnik, hogy ez a 
céh egyik kirendeltsége volt a kassainak, mivel a margittaiak privilégiuma az ő 
privilégiumaikat vette alapul, amit II. Ferdinánd a XVII. század első felében bocsá
tott ki.

54. Takáts Sándor: A székelyhídi és diószegi görög kereskedők kiváltsága -  Magyar Gaz
daságtörténelmi Szemle, IX. 1902.
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tudunk, hogy nekik is volt kereskedelmi társaságuk (talán egy kirendeltség?), amely 
a váradi kereskedőkkel volt üzleti kapcsolatban.55 Ami a diószegi és székelyhídi 
kereskedőket illeti, annyit érdemes megjegyeznünk, hogy az 1735. február 4-i ki
váltság-levél az ő kérésükre született, s nem az uradalom birtokosa, a Dietrichstein 
család kezdeményezésére. A privilégium alapján házat vásárolhattak, boltot nyit
hattak lakóhelyükön (a településen) és engedélyt kaptak arra, hogy Törökország
ból -  azaz azokról a területekről, amelyek török fennhatóság alatt voltak -  hozhas
sanak bármilyen árut. M iután az egész áru 5 %-át adóként kifizették, bármikor 
eladhatták, mind az éves, mind a heti vásárokon. Emellett még 100 tallért kellett 
fizetniük azért a védelemért, amit a szepesi kamara nyújtott, és természetesen még 
a behozatal és kivitel esetében szokásos harmincad vámot is fizették.56 A diószegi 
és székelyhídi kereskedők privilégiuma tartalmazott még a közösséget, a magán
életet és a vallási életet illető belső rendszabályokat is.

A „görög” kereskedők letelepedése ezeken a helyeken elsősorban a kamara 
érdeke volt. Ezt tám asztja alá, hogy a kereskedőket arra kötelezték: Törökország
ban hagyott feleségüket költöztessék oda, ahol a boltjuk van.57 A céh bírájának 
bármilyen el vagy visszaköltözést jelenteni kellett a szepesi kamarának. A diószegi 
és székelyhídi „görögöknek” volt egy jellegzetes hitéleti kötelezettségük, amit Bi
harban sehol máshol nem találunk.58 Hiába volt biztosítva a vallásszabadságuk, 
mégis „venniük kellett egy zászlót a katolikus templom számára, és részt kellett 
venniük az Urnapi körmeneten” .59 Letelepedési engedélyük és a privilégiumok 
odaítélésének feltétele volt a katolikus hitre való áttérés, ahogy ez jellem ző volt a 
17. századi Felső M agyarországra. A diószegi és székelyhídi „görög” egyházi kö
zösségről nincs más adatunk, csak annyi, hogy mielőtt a jövendőbeli váradi görög
katolikus püspököt, Kovács M eletiuszt esperessé nevezték volna ki, mint plébános 
szolgált Diószegen.60 Diószegen magyar reformátusok éltek. A görögök, akik össze-

55. Nicolae Iorga: Vechimea §i originea eleinentuiui românesc ín pártile Bihariéi 
(Bihorului), Oradea, 1921. 16.

56. Takáls S .: A székelyhídi i. m. 287.
57. Ez a kötelezettség később megjelent a magyarországi törvényekben is (1/1741 -es dek

rétum, 29. art.). Mégis általában megszegték. Az, hogy a kereskedők feleségei to
vábbra is „török” területen maradtak, újabb szigorító intézkedéseket vont maga után, 
ami komoly akadályként tornyosult a kereskedők elé. 1751-ben volt egy vizsgáltat a 
„görögök” házassági szokásairól. L. Papp KI.: i. m. 16.

58. Országos viszonylatban ez a kötelezettség nem volt egyedülálló, mivel a felső-ma
gyarországi „görögöknek” szánt 1667-es privilégium is tartalmazza. Lásd a 27. sz. 
jegyzetet.

59. Takáts S.: A székelyhídi i. m. 287.
60. Çtefan Tcipedan: Din viata $i activitatea primului episcop sufragan román din Oradea 

-  Mare, Meletie Kovats, 1. - Cultura creçtinâ IV. 1914, nr.9; Iacob Radu: Istoria diecezei
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sen hatan voltak, kisebbségben maradtak.61 Ahhoz, hogy céhbe tömörüljenek, szük
ségük volt arra, hogy a székelyhídiakkal társuljanak.62 Valószínű, hogy számuk 
arányban volt a környék kereskedelmi lehetőségeivel, mivel később sem növeke
dett számottevően.63 Viszont olyan anyagi hátterük volt, hogy ezáltal a legfonto
sabb céhes társaságok közzé sorolhatták magukat. Ezt bizonyítja az is, hogy az 
1784-es pesti tárgyaláson, amit gróf Grassalkovich Antal kamaraelnök hívott össze, 
a 10 „görög” kereskedőkompánia képviselői között ott volt a diószegi is.64 Jöve
delmeik mégsem voltak jelentősek. 1763-ban a diószegi kereskedők évi 25 és 60 
forintjövedelmet tudhattak magukénak. Két margittai kereskedő fejenként 40 fo
rint évi haszonnal bírt, ami sokkal több, mint a zsidó kereskedőké, akik csak 12 
forintot kerestek.65 Annak ellenére, hogy itt ilyen kicsiny összegek jelennek meg, 
információink vannak arról, hogy egyes „görög” kerekedők jelentős kölcsönöket 
tudtak adni, melyeknek összege több ezer forintra rúgott.66

A kereskedelem egyik szükséges feltétele az, hogy más kereskedőkkel partneri 
kapcsolatot alakítsanak ki annak érdekében, hogy minél nagyobb területek legye
nek lefedve. A céhes privilégiumok viszont csak egy bizonyos településre vonat
koztak és nem lehetett azokat egy másikra átirányítani. Ezt a törvényt úgy kerülték

románé unite a Oräzii -  Mari scrisä cu prilejul aniversärii de 150 de ani de la ínfiintarea 
aceleia 1777-1927. Oradea. 21-22.; újabban Gheorghe Gorim: Biserica romäneascä 
çi societatea transilväneanä. Studii de istorie a Bisericii greco -  catolice româneçti. 
Oradea, 2002. 89.

61. Abban a vizsgálatban, mely a diószegi „görögök” házassági szokásait mérte fel, egy 
Posser Máté nevű váradi kereskedő azt vallotta, hogy ő maga vitt számukra egy „szerb” 
papot. E vallomás azt igazolhatja, hogy mégsem voltak „unitusok”, noha a kiváltsá
got 1735-ben azzal a feltétellel kapták meg, hogy fogadják el az egyesülést. Papp KI. : 
i. m 16.

62. Egy 1735-s összeírás alapján tudjuk, hogy kik éltek Diószegen. Ezek a következők: 
„Franciscus, Josephus, Ioannes, Demetrias et alter Ioannes” akiknek házuk és üzletük 
volt (tehát már egy ideje jelen voltak a mezővárosban). Székelyhídon egyetlen „gö
rög” lakott „Josephus Görög, Graecus”. Papp KI.: i. m. 16.

63. 1754-ben az egész В ihar vármegyében 39 független kereskedőt tartottak nyilván (ezek
hez adódik 4 nagykorú fiú, 9 társ, 18 segéd és 3 szolga) akik 25 településen éltek. 
Sajnálatos módon, ez az összeírás nem jelölte meg pontosan sem lakóhelyüket, sem 
családi állapotukat. Papp KI.: i. m. 17.

64. U.o. 16. A többiek Kecskemétről, Gyöngyösről, Egerből, Miskolcról, Tokajról, 
Világosvárról, Eszékről, Pestről és Péterváradról voltak.

65. Bársony István: Bihar megye adózó népessége а XVIII. században -  Magyar Törté
nelmi Tanulmányok, XVI. Debrecen, 1984. 128-129.

66. Például a diószegi „görög” bérlő, Simon Tódor, 1757-ben kölcsönzött 3855 forintot, 
1760-ban pedig 882 forintot, ugyanannak a személynek. Papp KI: i. m. 21.
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meg, hogy más településen élő kereskedőkkel fogtak össze. A diószegiek és szé
kelyhídiak közösen olyan privilégiumot kaptak, amely mindkét településen érvény
ben volt. Később csatlakoztak hozzájuk más kereskedők is, akik nem feltétlenül a 
környező falvakból valók voltak, hanem távolabbi helyekről, és nem is mindig 
csak kereskedelmi kapcsolat fűzte őket a céhhez, hanem házassági vagy más roko
ni kapcsolat. Ezt a tényt egyedül Sasvári László kutatta, aki átnézte a miskolci 
„görög” közösségek 1726-1863 közötti anyakönyveit és megállapította, hogy 1770- 
1830 között nem kevesebb mint 300 tagja volt e közösségnek.67

A diószegi és székelyhídi céhnek nemcsak a helybeli kereskedők voltak tagjai. 
Egy Érmellékre és Sárrétre vonatkozó összeírás megemlít 22 illetve 12 embert a 
bihari „görög” közösségből, akik különböző, néha elég nagy távolságra laktak Dió- 
szegtől és Székelyhídtól. Az érmelléki körzetben mint diószegi céhtagokat a kö
vetkezőket említették: Csanáloson Görög Ioannes; Nagyiétán Görög Demetrius és 
Görög Nicolaus; Margittán Görög Georgius és testvére Nicolaus, Öcső Ioannes, 
Görög Demetrius; Szalacson Konstantin Georgius és testvére Konstantin Thomas; 
Selénden Görög Georgius; Mihályfalván Görög Andreas; Diószegen Görög Thomas, 
Ioannes és Michael (testvérek), Görög Demetrius, Polgár Georgius, Görög Lucas, 
Simon Ioannes, Görög Ioannes, Miskolczi Stephanus; Székelyídról Oláh Martin.68 
A másik járásban, a Sárréten a következő diószegi céhes tagok voltak: Konyáron 
Görög Michael, Ergyilus Ioannes, Görög Thomas, Görög Georgius; Derecskén 
Görög Paulus, Görög Ioannes; Hencidán Csonka Michael; Berettyóújfaluban Pol
gár Demetrius, Todor Demetrius, Konstantinus Mihály; Bárándon Görög Thomas, 
Görög Nicolaus.69 Sajnálatos módon e dokumentumok nincsenek dátummal ellát
va, de több mint valószínű, hogy 1750 utániak. Talán 1754-ből valók, amikor a 
budai Királyi Helytartótanács elrendelte, hogy a „török” kereskedőket írják össze 
az egész országban (1754. július 24).70

A kereskedőket érdekeik és munkakörük miatt nagy mobilitás jellemezte, egé
szen pontosan, ha üzleti érdekük úgy kívánta, összepakoltak és elköltöztek. 1759 
augusztusában a diószegi Görög Tamás kereskedő azt kérte a váradi tanácstól, 
hogy adják ki neki azt a 3 boltot, amelyek a váradi kúria alagsorában voltak ta
lálhatók. 1759. augusztus 28-án kérését jóváhagyták. Az engedély 3 évre szólt és 
az volt a feltétele, hogy Görög Tamás legyen tagja a váradi céhnek, fizessen 200

67. Sasvúri L :  i. m. 30. - Miskolc volt a királyi Magyarország legészakibb városa, ahova 
balkáni eredetű „görögök” telepedtek le. Ez a város lett a szülővárosa a jövendőbeli 
erdélyi ortodox metropolitának, Andrei Sagunának.

68. FASJB., fond IV.A. 1/b, f.II, 55 csomag, számozatlan
69. U.o.
70. Papp KI: i. m. 17.
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forintot a három boltért, két házért és egy kis pincéért.71 Úgy tűnik, hogy a keres
kedő valóban belépett a váradi céhbe, két évre rá volt egy pere a diószegi Morelli 
Anasztaziusszal, amiből kiderül, hogy volt egy közös vállalkozásuk. (Ez a váradi 
Görög Jánosnak és Tamásnak Csinczi Mihállyal -  máshol Dsindsi -  valamint a 
diószegi Görög Jánossal 1760 előtt megindított vállalkozása volt.)72

A bihari vármegye görögjei nem mindig működtek együtt egymással. Volt ugyan
is olyan eset, amikor partnerekből ellenséggé váltak. Ilyenhez vezetett például három 
kereskedő közös társasága: a diószegi Morelli Anasztaziusz, Kristoff Ioannis és a 
váradi Demeter Tamás vállalkozása. Kristoff János kérésére 1761. december 21-én a 
Bihar megye alispánja, Baranyi Gábor jelenlétében pert indítottak Anasztáziusz ke
reskedő ellen. Mivel Kristoff a határozattal nem volt megelégedve, ezért az ügyet 
Debrecen szabad királyi város bírája előtt 1762. január 26-án újratárgyalták, amit 
áprilisban megismételtek, majd 1763. január 19-én-csak ekkor már több bíró (gyön
gyösi, kecskeméti, miskolci és diószegi) előtt, akik átvizsgálták az 1761-62-es inven- 
táriumokat -  még egyszer tárgyalták. A botrány két évtized után se ért véget, mivel 
mindkét fél még perben állt. 1786-ban Kristoff Jánosnak át kellett volna adnia a házát 
Morellinek, de mivel Morelli már elköltözött Váradról, ezért a határozatot nem lehe
tett végrehajtani.73 A pereskedésnek számunkra legérdekesebb részét a kihallgatások 
jelentik. Általuk betekintést nyerhetünk egy XVIII. század második feléből származó 
kereskedelmi társaság kulisszái mögé, mely inkább az adott szó elvén működött. Ezt 
a tényt az egyik pereskedő is bevallotta. A perben számos másutt lakó (bécsi, a pesti, 
a tokaji és nánási) kereskedő, céhtag és hivatalnok volt érintve, akikkel nevezettek 
partneri viszonyban álltak, szemléltetve ez által a kereskedelmi kapcsolatok sokszí
nűségét. Maga a váradi unitus püspök, Kovács Meletiusz is érintve volt, aki azért 
segíthetett Kristoff Jánosnak, mert utóbbi az ő korábbi diószegi híve volt, még abból 
az időből, amikor plébános volt Diószegen. A tartozás, körülbelül 5000 forint, amit 
Meletiusz átvett, több volt mint egy ház ára.74 Kristoffot segítette még egy pesti ke
reskedő is, „Kristoff alias Mikó György” valószínűleg testvére vagy közeli rokona 
lehetett. Ez utóbbi pesti házát ajánlotta Kristoffnak, akinek váradi háza átadásakor -  
1786. május 24-én -  még raktáron volt 5920 forintnyi áruja.75 Ebben az időben Kristoff

71. Lakos L :  i. m. 153.
72. Papp KI.: i. m. 20-21.
73. U.o. 22-23.
74. U.o. 22. Lásd.az 55. jegyzetet
75. A következők voltak raktáron: szőrmék: fekete macska, bárány, róka, nyest, nerc. 

Vaseszközök és szerszámok: vashorog, fejsze, szög, villa. Istrángok, kötelek, egy arany
mérték, faeszközök, zsák, ponyva, gyékényes üveg, viaszos vászon. 15 szekér fa, 
60000 zsindely, 400 tégla is bekerült a leltárba, valamint 1600 forint is előkerült egy 
szalmazsákból, mely egy rejtekhelyen volt eldugva. U.o. 23.
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üzleti kapcsolatban állt a kecskeméti Juhász Demeterrel, aki által árujának egy részét 
megpróbálta átmenteni. Az tény, hogy Kristoff hosszabb időre elment rokon-látoga
tóba Macedóniába és ez idő alatt Juhász Demeter nem úgy vezette a közös vállalko
zást, ahogy megegyeztek.76 Ismeretes még a váradi „görög” Sterio György és Deme
ter János, törökországi kereskedő közös társasága, ami többévi közös tevékenység 
után szintén csődbe jutott. Az egyik társat itt hosszabb távolléte alatt károsították 
meg (2320 forint értékben), amit négy év után sem tudott visszaszerezni. (A „török” 
Demeter 9 hónapot töltött Görögországban, majd 1769-1771 és 1774-75 közöttvissza- 
tért ugyanoda).77

A látszat ellenére a „görögök” kapcsolatban álltak a helyi lakosokkal és teljesí
tettek minden kötelezettséget, mind anyagi, mind vallási szempontból. A váradi 
„görögök” részvétele a közéletben 1762-ben is megmutatkozott, amikor a hétéves 
háború előkészületei során önkénteseket toboroztak, ugyanis a magyarok és néme
tek mellett ott voltak a „görög” önkéntesek is, úgymint: Pap József, Rácz János, 
Costa György, Kardos István, Eötvös Miklós, Pap Miklós, Antal János, Pap Lő
rinc, Csandar György, Szappanos Péter, Tréfa (Trifa?) Gábor, Eötvös Demeter, 
Kovajcsák János, Szabó Demeter, Pallér János, Antal - a Kozma Maxo veje, Péter 
- Szász Demeter fia, Károlyi Péter, Lesán Mihály, Eötvös Pál, Bora Grigore és 
Szilágyi Tamás.78 A nevek után mindenesetre elég nehéz pontosan megállapítani, 
hogy valamennyien „görög” nemzetiséghez tartoztak-e?

A „görög” nemzeti azonosság fennmaradását a 18. században végig, és a 19. 
század első felében bizonyítja az, hogy hogyan tartották meg a városi tanácskozá
sokat. 1757-ben, amikor az előző évek vallási zavargásai miatt a helyhatóságok
nak ismertetniük kellett a különböző határozatokat, november 2-án Olaszi és Ve
lence mezővárosokban a szöveget magyarul és románul olvasták fel a helyi laikus 
és vallási képviselők előtt. Várad mezővárosban viszont a magyar és román nyelv 
mellett még „illírül” is (hungarica, valachica eí illyrica)', Diószegen pedig magya
rul és “illírül”. (Itt a szöveget Görög János olvasta fel, Grigore, a görög-katolikus 
pap jelenlétében.)79 1786. december 30-án a váradi városi tanács még a régi vallá
si-etnikai hovatartozás alapján működött: magyar, német és a „görög” hitűek, ez 
utóbbihoz heten tartoztak. Kristoff Mihály, Papp Péter, Papp Mihály, Papp Kará
csony, Árvái János, Antal János, Nikolics János, Antal Dániel, Püspöki Mihály 
képviselők megőrizték helyüket az új törvényhozásban is. Ugyanekkor választot
ták meg nyílt szavazáson Tindira Jánost is.80 A XVIII. század utolsó évtizedében a

76. U.o.
77. U.o. 24.
78. Lakos L :  i. m. 161-162.
79. FASJB., fond IV. A.l/b, f.I, 62 cs.
80. Lakos L.: i. m. 168.
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körösparti város helyi tanácsának tagjait még a hagyományos három közösségből 
választották: ex Hungaris, ex Germanis, ex Unitis et non Unitis. A 46 tagból 13 a 
keleti vallású nemzetiséghez tartozott (egyesültek és nem egyesültek).81

A 18. század második felében Várad vált Bihar vármegye legfontosabb keres
kedelmi központjává. Uralta a környéken az egész kereskedelmet, és üzleti kap
csolatot tartott fenn Nyugat felé a Pest-Bécs útvonalon. Az a jogi háttér, ami össze
kötötte a helyi kereskedőket, egy kereskedelmi kompániában teljesedett ki, ami
nek sajnálatos módon nem ismerjük az alapítási évét.82 1760 után ez a kompánia 
egyre gyakrabban jelenik meg a dokumentumokban. 1767-ben Várad magisztrátu
sa arról számolt be, hogy a mezővárosban 34 kereskedő volt, azzal a pontosítással, 
hogy egyikük sem lépett partneri kapcsolatba olyan kereskedőkkel, akik 
„otomanicale porte subditis”.83 Az első bihari kereskedők, akik „kompániába” tö
mörültek, a diószegiek voltak, Görög Simon és János Morelli Anasztáziusszal 
együtt.84 Úgy tűnik, hogy ők a céhes jogszabályokon kívüli partneri kapcsolatban 
álltak. Ettől kezdve a diószegi kompániát gyakran emlegetik, de csak a tagok közti 
botrányok miatt, ami első ízben 1761-benjelentkezett. Aváradi kereskedelmi kom
pánia hasonló ügyei csak 1770 után jelentek meg, amikoris a Kristoff -  Morelli -  
Demeter társaság többször ehhez az intézményhez fordult, hogy igazolja a peres
kedők kereskedelmi tevékenységét.85

A váradi kereskedelmi kompániáról a későbbiek során sincsenek eléggé meg
győző, dokumentált információink. Annyit tudunk, hogy 1800-1844 között 40 ke
reskedő fizette be a felvételi d íjat.86 Sok név már az előző időkből ismeretes: 
Koszta, Sztupa, Kristoff, Nikolics, Joanovics, Pojnár, Popovics, Szavics stb. Ezek 
a kereskedők egészen biztosan a családi hagyományt folytatták a 18. századot túl- 
haladóan is. Új nevek is megjelentek, amelyek németes hangzásúak, úgymint:

81. FASJB., fond Primäria oraçului Oradea 9. dosz, f.306; A Series electa communitatis 
privilegiata civitatis Magno Varadiensis c. irat felsorolja a 13 választott görög-keleti 
és görög-katolikus tagot. Ezek: Demetrius Driva, Georgius Popovics, Ioannes Nikolits, 
Ioannes Antal, Josephus Balta, Josephus Papp, Petrus Radovits, Ioannes Balagan, 
Theodoras Papp, Nicolaus Polgári, Michael Csavdár, Georgius Runkan. Sajnálatos 
módon az irat nincs datálva, de a XVIII. századvégi iratcsomóban található.

82. Csupán a váradi kereskedők kiváltságának terveit ismerjük, melynek címe: Proiectum 
articulorum pro cotubernio compagnia ditta mercatorum Magno Varadiensium, NÁL, 
fond Primäria oraçului Oradea, 114. dosz, f.260-262. Keltezetlen.

83. U.o., 7.dosz, f.358
84. Papp Ki: i. m. 20. Az irat az 1757-1758-as évre vonatkozik.
85. HBML, fond IV.A. 6/b, 1 doboz, f. 391-392, 442-443, 446-448, 449-450, 480-482, 

stb.
86. FASJB., fond Primäria oraçului Oradea, 114. dosz, f.4
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Müller, Kollner, Glatz, Brandeller, Fischer, Haibauer, Früsch, Kaiser, de eltérőek a 
megszokott zsidó nevektől. A hagyományőrzés megmutatkozott a „görögök” val
lási életében is. 1843-ban valamennyi, a görög-keleti egyházhoz tartozó kereskedő 
(a legtöbb név ismert váradi kereskedő-családé) 200-200 forintot adományozott.87 
Egyébként a váradi Holdas Templom építésekor, 1770-1780 között, ugyanezen 
kereskedöcsaládok adományából -  melynek összege nem volt csekély - indult meg 
az építkezés.88 Nem véletlen, hogy bent a templomban azokon az oszlopokon, 
amelyek a kórus-karzatot tartják, három tábla található, amelyek három nyelven 
(görög, román, szerb) tudatják a templom alapkövének elhelyezési idejét: 1784. 
november 9. A táblákon olvasható, hogy a templomot „... annak az igaz hitű nem 
egyesült görög, román és szerb népnek a költségén, melyek ezen város [azaz Vá
rad] lakói...” építtették.89 A templom építésének első két gondnoka, akik 11 évig 
intézték az építkezéseket, két „görög” volt KristofF Mihály és Püspöki Mihály. 
Mindkettő régi váradi „görög” családból származó ember, akiknek nemzetisége 
kétségbevonhatatlan.

A „görögök” jelenléte még a 18. század végén is jelentős volt mind a gazdasági, 
mind az egyházi életben. A 18. században végig az egyvallású, görög-keleti (nem 
egyesült) etnikai csoporthoz csatlakoztak, soha nem alkotva különálló nemzetisé
gi közösséget. Közismert ugyanakkor, hogy ez a közösség volt a legkozmopoli
tább. Természetesen köszönhette ezt a rokoni, gazdasági, vallási és kulturális kap
csolatainak, melyek a legkiterjedtebbek voltak - a Balkántól a Duna középső me
dencéjéig, illetve Németországig. Ez a mobilitás többnyire a többi váradi lakosra 
is átragadt, ezért lehetett Várad az egyik legkozmopolitább közép-európai város, 
mely egészen a 20. század közepéig megőrizte igen erős kereskedelmi jellegét is.

87. U.o., f. 114.: Jiga, Faur, Costa, Stupa, Popovici (kétszer is), Stefanovici, Mag, KristofF 
(kétszer is), Saviéi, Janovici, Huturovici, Mihalovici, Nikolits (kétszer is), Poinar, 
Pap, stb; de Müller is, Mauter is előfordul, ami azt igazolja, hogy mennyire relatív az 
etnikai besorolása valakinek csupán a családnév alapján. Az adományozók között 
éppen úgy lehettek könnyűszerrel a vallási közösségen kívüli személyek is.

88. Din activitatea bisericeascä a Episcopiei ortodoxé a Oradiei, 56-57.
89. Firu Nicolae: Monográfia bisericii Sfmtei Adormiri (Biserica cu Luná) din Oradea. 

Nagyvárad, 1934. 47.
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Résumé

Blanka Szidónia Gorun-Kovács: The Greeks in Nagyvárad in the 18th century

The “Greeks” played an important role in Transylvanian and Hungarian commerce 
whose designation mostly does not refer to the merchants’ ethnicity or nationality, 
much rather to their religious denomination. The “Greek” was a comprehensive 
name over all those of the Orthodox faith, the Eastern Church who were subjects 
of the Ottoman Empire on the Balkan Peninsula. They were mainly recruited from 
the Greek nationality, but they also included Serbs and, sporadically, some Ruma
nians as well. In order to get the right to settle they often confessed themselves 
Rumanians in Transylvania. The paper investigates that following the expulsion of 
the Turks from Nagyvárad what economic and social role the “Greek” merchants 
had in Várad. The historical literature dealing with their activity and also the newly 
explored sources unanimously prove that during the 18th century they took an in
evitably significant part either in the everyday life of the city, or the turnover of 
trade and commerce, or the management of credit business.
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