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Nagyvárad XVIII. századi pere a káptalannal

A váradi lakosok és a káptalan között majdnem két évszázadon át folytatódott egy 
pereskedés, melynek első részét az alábbiakban kíséreljük meg bemutatni.

Lakos Lajos jól ismert könyvében azt áll ítja, hogy a pereskedés egy félreértésből 
származott,1 amely tulajdonképpen két részből áll: “ 1. Az accordának első pontjá
ban korlátolt bírói választási jog és 2. ugyancsak annak 8. pontjában jelzett s váro
sunknak a rétek, az ahhoz tartozó accesorumok, erdő territóriumok és határokra 
vonatkozó jog iránti igényei.“1 2 Szerinte a XVIII. század eleji városatyák kezébe 
került egy IV. Béla által kiadott oklevél, amelyet 1259-ből datáltak, és amely szerint 
a király egy Varadiensis nevű településnek adományozta a fent idézett jogokat. Mint 
később kiderült, nem Nagyváradról volt szó, hanem Pécsváradról,3 de azt a konflik
tust és pereskedést, amely részben ennek volt köszönhető, csak az 1848-as törvény 
szüntette meg, amikor Várad megkapta a szabad bírói választási jogot.4

A pereskedés alapja azonban egészen más természetű volt.
Ismert dolog, hogy miután 1692 júniusában kiűzték Váradról a török csapatokat, 

Bihar vármegyében visszaállították a katolikus egyház gazdasági és politikai hatal
mát; amelynek két meghatározó képviselője volt: az egyik a püspökség és a másik a 
püspöki káptalan, ügy' tűnik, hogy' ez a változtatás egy - a magyar rendek által is 
támogatott - kísérlet volt a Habsburg udvar részéről a XVI. század közepi birtok- és 
hatalmi viszonyok helyreállítására. A folyamat természetesen Várad lakóinak a nem
tetszését és felháborodását váltotta ki, mivel ők megpróbálták kivívni szabadságu
kat, amely az akkori körülmények között szinte lehetetlen volt. A város önállóságá
ért vívott harca miatt, amely majdnem két évszázadot tartott, hosszú távon - gazda

1. Lakos Lajos: Nagy-Várad múltja ésjelenjéből-A városi levéltár adatjai alapján, Nagy
várad, 1904.

2. U. o., 184-185.
3. U. o„ 186.
4. U. o.
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ságilag és minden más téren is - visszavetette a fejlődést, holott Nagyvárad megér
demelt volna egy előkelő helyet a többi magyar szabad királyi város között.

A régebbi történetírás - nem tudományos érvek miatt - igyekezett kikerülni en
nek a peres ügynek a tárgyalását, mely a város és az egyház között folyt. 1972-ben 
loan Puçcaç5 foglalkozott a város és a katolikus egyház között köttetett 1722-es 
egyezménnyel. Ez a tanulmány nem merítette ki a témát, inkább figyelemfelhívó 
jellegű volt.

A katolikus egyház a Lipót által kiadott 1693. november 24-i rendelet alapján 
jutott ismét régi birtokaihoz, ezzel a rendelettel mintegy eltörölve a másfél évszá
zados - fejedelemség korabeli - változásokat. Hogy könnyebben megértsük ezt a 
kijelentést, lássuk mi is történt ebben az időszakban? Várad több közeli település
ből jött létre, melyek a váradi vár védelme alá gyűltek. 1557-ben a reformáció 
egyik következményeként, az addig Várad-Olasziban (az egyik városrészben) 
működő római katolikus püspökséget felszámolták. 1557 után, az Erdélyi Fejede
lemség idején, a városrészek egy „civitas"-ba tömörültek, melynek neve Nagy 
Várad lett. A fejedelmek is ezt a települést támogatták különböző privilégiumok
kal, mivel jól tudták, hogy ha a nyugati határon, a meglévő vár körül egy nagy, erős 
város jön létre, akkor sokkal könnyebb visszaverni a támadásokat.

Azok után, hogy a püspökség 1693 után visszakapta hatalmát, először mint 
közigazgatási hatalom, majd mint a város fölötti birtokos, minden civis-jogot eltö
rölt, amelyeket a fejedelmek szolgálataik miatt adományoztak a városnak, és ismét 
részekre osztotta, ahogyan 1557 előtti állapotában volt. Természetesen, ha Várad a 
fejedelemség korában megszerezte volna a szabad királyi város cimet, akkor a 
birtokállapotok helyreállítása is nehézségekbe ütközött volna, s így jogi szempont
ból nem történhetett volna semmi változás.

A város és a katolikus egyház közötti pereskedés első felvonása 1692 júniusá
tól (amikor Várad felszabadult a török seregektől és beérkeztek a Szent Liga sere
gei), egészen 1722-ig tartott (amikor megszületett az első „megegyezés"’ a két fél 
között). Ezt az időszakot kölcsönös puhatolózás, elemzés jellemezte. Mindkét fél 
megpróbálta felmérni, hogy milyen eszközök vannak az „ellenfél” tarsolyában, 
ugyanakkor - ami nem volt látható - a háttérben mindketten megpróbálták a saját 
érdekük szerint befolyásolni az eseményeket. Kezdetben sikeresnek bizonyultak a 
város lakói ebben a „hidegháborúban”, később viszont egyértelműen hátrányba 
kerültek a káptalannal szemben, ezért elhatározták, hogy nyílt harcot indítanak a 
város szabadságáért.

5. Рщсщ Joan: Conventia din 1722 dinire capitlul episcopiei catolice din Oradea §i 
ora§ul Oradea (Az 1722-es egyezmény a váradi káptalan és a város között) -  Lucräri 
piinfifice, Oradea, 1972. 69-74.
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1692-ben, amikor a váradi vár felszabadult, a lakosság a császári seregek mellé 
állt és olyan eredményeket tudtak felmutatni, hogy ezt a tényt később maga 111. 
K ároly is kénytelen volt elismerni.6 A lakosság és a császári csapatok között ugyanez 
a jó kapcsolat maradt fenn, amikor a váradiak II. Rákóczi Ferenc ellen védték a 
várat. A várvédők ugyanis csak a lakosság segítségével tudták megtartani az erős
séget. Ez a szoros kapcsolat a Habsburg-csapatok és a váradi lakosok között azt 
bizonyítja, hogy az utóbbiak mindent megtettek annak érdekében, hogy ne kerülje
nek vissza a káptalan „tulajdonába’'; ezért segítették a várvédőket, mivel - mérle
gelésük szerint - akkor ők voltak nyerő pozícióban.

Várad lakói, kihasználva a történelmi helyzetet, egészen 1713-ig el tudták húz
ni7 azt, hogy a katolikus egyház ténylegesen tulajdonba vegye a települést, de már 
a következő évben nem volt mit tenni: a város visszaszállt a püspökség és a kápta
lan birtokába. Nem mentette meg a váradiakat az 1712. november 27-i, III. Károly 
által kiadott oklevél sem,8 aki ezáltal megerősítette a váradiakat azokban a jogaik
ban, privilégiumaikban, melyeket II. Rudolf császár adományozott az 1600. már
cius 2 1-i privilégium-levelében. Azaz a város használhatta azt a pecsétet és címert, 
amit szintén Rudolf császártól kapott azért, mert a Habsburgok pártjára állt.

Az 1712. novemberi rendelet, melyet Ili. Károly császár a váradi lakosság ké
résére állított ki, a váradi katolikus egyház nemtetszését váltotta ki. Az egyház 
követelésének eleget téve az uralkodó - amellett, hogy visszavonta rendeletét - 
még egy különbizottságot is felállított a helyzet kivizsgálására.9 10 Mivel a bizottság
nak nem sikerült megtalálnia a mindkét fél számára megfelelő megoldást, ezért 
visszaadták a királynak az ügyet. 1716. augusztus 17-én 01. Károly elismerte az 
egyház minden földesúri jogát, ami a városlakók egyértelmű háttérbe szorulását 
eredményezte. Maga a király úgy tűnik megpróbálta a nagyobb és erősebb „ellen
felet'’ semlegesíteni határozatával, ugy anakkor azt javasolta a lakóknak, hogy for
duljanak esetükkel a törvényszékhez.!0 A császár az 1716. évi levelében kifejtette, 
hogy szerinte azok a privilégiumok, melyet 1712-ben adott ki a váradiak számára, 
nem mondtak ellen a földesúri jogoknak.

Egy számunkra nehezen meghatározható időpontban taktikai változás történt a 
város önállóságáért zajló harcban. A törvények szerint az 1693-as határozat révén 
a várost három részre darabolták: Várad, (Várad - )  Olaszi és (Várad - )  Velence, az

6. Arhivele Nationale - Directia Judeteaná Bihor, Oradea (Nemzeti' Levéltár, Bihar Me
gyei Igazgatóság, Nagyvárad - a továbbiakban NLBN), fond Primária oraçului Oradea,
20. dosz., 179.

7. Lakos Lajos: Nagy Várad múltja...i. m. 133.
8. NLBN, fond Primária oraçului Oradea, 20. dosz., f. 179.
9. II.o., 181-186.
10. U.o.
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első a káptalan alárendeltje volt, míg a két utóbbi a püspökségé. Ezt követően 
hosszú ideig csak a város egy része próbálta kivívni a szabadságát, egészen ponto
san Várad, amely a káptalan alárendeltje volt, A város másik két részének lakói 
valószínűleg nem voltak olyan bátrak, hogy a püspökkel nyíltan szembeszálljanak 
és ellenálljanak, ugyanis az egyházi rang mellett a váradi püspök volt Bihar vár
megye első embere, a főispán is. Ettől függetlenül a város többi része együttérző 
volt a váradiakkal a szabadságukért való vívódásukban, nem számított, melyik 
városrészben laktak, ki volt a földesuruk. Mégis Várad városrész volt az, amelyik 
ebből a harcból a XVIII. század második feléig a nehezét magára vállalta. Kérése
ikben mindig azokra a privilégiumokra hivatkoztak, amelyek 1716 után már csak a 
másik két városrészt érintették, ugyanakkor mindig Nagy Váradról beszéltek, ami 
arra enged következtetni, hogy átvitt értelemben az egész város képviselőjének 
tartották magukat. De más értelme is volt ennek a megfogalmazásnak, éspedig, 
ezzel lehetett védekezni olyan értelemben, hogy ők még mindig „egésznek” tartják 
a várost, még a felosztás után is.

Az az igazság, hogy a többi lakos se maradt passzív a „harcban”, erre nagy on jó 
bizonyíték az a dokumentum, amelyet a Haditanácsnak címeztek. Ebben Csáky 
Imre volt váradi püspök arról számolt be panaszos hangon, hogy azok a lakók, akik 
az ő alárendeltjei, de a vár kapitánya pártfogásában állnak, nem ismerik el az ő 
földbirtokosi hatalmát. A püspök azt kérte a Haditanácstól, hogy tegyenek rendet a 
várparancsnok és a lakosok közti viszonyban, és ismertessék el a lakosokkal a 
püspökséget, mint földbirtokost.11

A váradi közösségnek azok a tagjai, akik a káptalan alárendeltjei voltak, hosszú 
és végeláthatatlan perbe kerültek a káptalannal, míg a váradiak egy másik része 
egy másik területen próbálta meg elérni a gazdasági társadalmi élet egyesítését, 
vagyis azt, hogy a három városrészből az azonos érdekeltségű céheket egyesítsék.

Az események 1716 után kezdtek rossz irányba terelődni, ugyanis a városlakók 
és a káptalan közötti vita egyre erőteljesebb és durvább lett, mivel egyik fél sem 
hajlott arra, hogy engedjen. Látva, hogy a káptalan és a város között milyen hely
zet alakult ki, a központi hatóságok azt tanácsolták, hogy kössenek egyezséget,11 12 
de a káptalan makacssága kizárt minden lehetőséget. A káptalan azt követelte a 
várostól, hogy ne hivatkozzon mindig a XVI-XVII. századi privilégiumaira.13 Ez 
az állapot volt jellemző 1721 végéig, amikor december 28-án a város lakói váratla
nul elfogadtak bizonyos káptalani követeléseket. így a következő év januárjában14

11. U.o., 6. dosz.., 137.
12. Рщсау i. m. 70.
13. U.o.
14. U.o., 72.

82



mindkét fél, mind a káptalan, mind a városlakók részéről küldöttség ment Bécsbe, 
hogy tovább tárgyaljanak.

Ezzel azonban még nem ért véget a meglepetések sorozata. Nem elég, hogy 
1722 februárjában a város elfogadta a káptalan bizonyos követeléseit, de történt 
egy még meglepőbb esemény is: aláírtak egy „barátságos tranzakciót”, amelyet 
1722. április 26-án III. Károly törvényi rangra emelt.15 A váradiak részéről ez a 
váratlan döntés volt az első olyan eset, amikor elismerték a káptalan jogait a város 
tulajdonára, ami negatív hatásként kísérte végig a további eseményeket. Azzal, 
hogy a város engedett, akarva-akaratlanul elismerte a káptalant a város urának.

Akármennyire is különös az, hogy a város a bécsi egyezmény szerint16 egy ilyen 
fontos helyzetben feltétel nélkül engedett, meg kell jegyezzük, hogy az események 
nem tisztességes úton jutottak eddig, ugyanis a városi küldöttség vezetője elárulta 
nemcsak a küldöttséget, hanem a várost is. Nem mintha a küldöttség többi tagja 
becsületesebb lett volna, de a bécsi hangulat, illetve környezet sem volt kedvező a 
váradiak számára.

A bécsi eseményeket egy küldöttségi tag beszámolójából ismerjük,17 akit 
Egerszegi Ferencnek hívtak, s aki levelét a városi tanácshoz intézte. A beszámoló
ban Egerszegi leírta, hogy a Haditanács bejelentette: a császári csapatok ki fognak 
vonulni a városból és attól kezdve a káptalan csapatai védik majd azt. Hírt adott 
arról is, hogy ha a városi küldöttség nem érkezett volna meg Bécsbe, akkor a város 
ügye nagy bajba került volna és hogy csak Lantos János, a küldöttség vezetője 
jelenléte mentette meg.

Úgy' tűnik, mintha Egerszegi Ferenc elő akarta volna készíteni az árulás hírét, 
amikor egy másik levelében - amelyet szintén a városi tanácsnak címzett - elmesél
te, hogyan is folyt egy kihallgatás a Magyar Udvari Kancelláriánál. Leírta, hogy 
egy tisztviselő mondta el a küldöttségnek, hogy hozzájuk hasonló helyzetben van
nak más városok - mint például: Győr, Komárom, Pécs, Eger, Pozsony - is, me
lyeknek szintén nem ismerték el régi privilégiumaikat és azt tanácsolta, hogy a 
váradi küldöttség inkább fogadja el a káptalant, mint földesurat. Ennek a tudatá
ban ült le a váradi küldöttség tárgyalni a káptalan küldötteivel, annak reményében, 
hogy egy hét alatt megegyeznek. Az egész tárgyalás légkörét a káptalan határozta 
meg, amikor megfenyegette a három megbízottat, hogy ha nem egyeznek bele fel
tételeibe, akkor erőszakhoz folyamodik. A város küldöttsége erre azt válaszolta, 
hogy a császárhoz fordulnak és a májusi országgyűlés igazságot szolgáltat majd 
számukra. De a káptalan se hagyta magát, és azzal fenyegetőzött tovább, hogy a

15. NLBN, fond Primäria oraçului Oradea, 6. dosz., 1.
16. Рщссц: i. m. 72.
17. NLBN, fond Primäria oraçului Oradea, 6. dosz., 51.
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Haditanács közbelépésével elkobozzák a privilégiumleveleket és megsemmisítik 
azokat.

Azt nem tudjuk, hogy Egerszegi Ferenc mennyire hitelesen számolt be a tár
gyalásról, de az biztos, hogy se a Haditanács, se a Magyar Udvari Kancellária, se 
a káptalan küldöttsége nem akart a városnak igazságot szolgáltatni. Ezért a város 
teljes körű felhatalmazottai igyekeztek menteni, ami menthető és a kisebbik rosszat 
választották. Ismerve, hogy az egyezmény szövege mennyire pontatlan és többér- 
telmü, sok kiskaput tartalmaz a váradiak számára a káptalannal szemben, így an
nak ellenére, hogy a város megbízottai kénytelenségből aláírták az egyezményt, 
volt rá remény, hogy a szöveget - érdeküknek megfelelően értelmezve - a saját 
hasznukra fordíthatják.

Ugyanakkor írott bizonyítékok maradtak fenn arról a sajnálatos esetről, hogy 
Lantos János volt az, aki elárulta - a város küldöttségének vezetőjeként - a saját 
„megbízóit”, hagyva magát megvesztegetni a káptalan által. Közte és a káptalan 
megbízottai között megegyezés született arról hogy a tárgyalás végeredménye a 
káptalan jogait támassza alá.18 19 Nincs miért kétségbe vonnunk Lantos János meg
vesztegetését, mivel a XVII1. század folyamán, a váradiaknak több megbízottja is 
volt a bécsi udvarnál, akik ugyan látszólag a város érdekeit védték, a valóságban 
viszont a káptalan szolgálatában álltak.

Nem sokkal azután, hogy a bécsi tárgyalások véget értek, a város vezetése ko
moly hadjáratot indított a káptalan ellen, azt mondván, hogy a várossal szemben 
nem tartja be a megegyezésben leírt kötelezettségeket és beleavatkozik a város 
életébe.19 Ennek a konfliktusnak az lett az eredménye, hogy egy olyan királyi ren
delet született, mely felszólította a vármegyét egy bizottság létrehozására annak 
érdekében, hogy mindkét fél részéről felügyelje a bécsi határozat betartását, vala
mint biztosítsa a megegyezés lehetőségét, főleg az olyan esetekben, amelyek nem 
tartoztak az eredeti megegyezésbe.20 A város kezdetben elégedett volt a rendelet
tel, csak azt kérte, hogy Nádasdy kancellárt távolítsák el a bizottságból. Valószínű, 
hogy a bécsi tárgyalások idején Nádasdy nem állt kellőképpen a váradiak mellett, 
ezért előítélettel viseltettek vele szemben.2’ Rövid idő múlva a váradiak azt kér
ték, hogy bárki kerülhet a bizottságba, csak semleges legyen. Tudvalevő dolog 
volt, hogy a vármegyei tisztviselők nyíltan a káptalant védték.22

18. U. o„ 338.
19. U. o„ 35.
20. U. o.. 103.
21. U. o., 45.
22. U. o„ 128-133.
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Annak ellenére, hogy a város többször is tiltakozott a vármegyei tábla határo
zata a káptalan javára döntött- A bizottság azt állapította meg, hogy- a káptalan 
azért cselekedett úgy, mert a megegyezés szövege nehézkes és ők ezt úgy értették 
és látták jónak, ahogyan alkalmazták; a váradiak viszont 57 pontba gyűjtötték össze 
a káptalan hibáit. A bizottság mind a két felet felszólította, hogy értelmezzék úgy a 
megegyezés szövegét, abban a szellemben, ahogy ezt a bizottság a megfogalmazás 
pillanatában tette.23 Nem ismerjük ugyan, hogy- milyen szellemiségről volt szó, 
viszont el képzeléseink szerint ez nem jelenthetett mást, mint azt, hogy a földesúri 
jogkör a város fölött a káptalant illeti.

Ez a határozat, mely a káptalan és a város közti pereskedést hívatott volna meg
oldani igazságtalan volt, s ezért jó pár évre elvette a váradiak kedvét a fellebbezési 
eljárásoktól. A XVlll. század harmincas éveinek a végén a város ismét erőre ka
pott, újra felvette a harcot a káptalannal, de ekkor már teljesen más szemszögből 
próbálta megközelíteni a problémát. Ekkor már nem saját privilégiumait próbálta 
elővenni, hanem azt bizonyította be, hogy a káptalan tevékenysége arra irányul, 
hogy intrikával és visszaéléssel érvényesítse jogait (tény, melyet amúgy is minden 
bizottság elismert addig). Egy 1730-as panasz24 a város új taktikájával kapcsola
tos, amely nagyon szemléletes és fontos. Miben is állt ez az új taktika? A váivs 
vezetősége megtámadta a káptalan földesúri jogát a város fölött, mondván, hogy 
ez a jog  nem létezik. A IL Rákóczi Ferenc által vezetett Habsburg-ellenes felkelés 
leverése után ugyanis a város lakóit nádori rendeletre új helyre költöztették át 
(Újváros) és ekkor a káptalan részéről a rendelet ellen senki sem tiltakozott. A 
város vezetése azt a tényt, hogy' 1722 előtt a káptalan nem avatkozott be a város 
ügyeibe és nem gyakorolt semmi tulajdonjogot, úgy értelmezte, hogy a káptalan 
nem tartott igényt a városra, mint domíniumára. Mindkét rész azt állította, hogy a 
város kialakulásában fontos szerepet játszott az elhelyezése és az, hogy mit tudtak 
felmutatni a lakosok. A káptalan azt tartotta fontosnak, hogy a város kialakulásá
ban a katolikus püspökség jelenléte döntő volt.25

Ez a jogi párbaj, amely a káptalan és a város között keletkezett, egy évtizedig 
tartott, melynek végén semmi fontos eredmény nem született. A város továbbra is 
kitartott 57 vádpontja mellett, amely közben kibővült eggyel, s így 58 pontban 
foglalták össze a káptalannal szemben támasztott követeléseket. Ezalatt az évtized 
alatt a káptalan sokszor folyamodott az erőszakhoz is annak érdekében, hogy a 
város érveit le tudja győzni. 1741-ben a két partner azt tárgyalta, hogy ki és miért 
fontos a városban. Mindkét rész azt állította, hogy a város kialakulásában fontos

23. U. 0.157-168.
24. U. o.
25. U. o. 207-222.
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szerepet játszott az elhelyezése és az, hogy mit tudtak felmutatni a lakosok. A 
káptalan azt tartotta fontosnak, hogy a város kialakulásában a katolikus püspökség 
jelenléte döntő volt.26

A káptalan részéről tapasztalt túlzó fellépés, amely abban nyilvánult meg, hogy 
a város lakóit olyan ürüggyel, hogy nem tartják tiszteletben a földesurat, megbün
tették, vagy beleszóltak a városvezetés választásába mind-mind nagyon sok pa
naszt eredményezett. A város lakóinak panaszai ismét eljutottak egészen a bécsi 
udvarig. 1742. május 11-én a Helytartótanács felszólította a káptalant, hogy a vá
rosiakkal szembeni határozatokat illetve ezek végrehajtását a következő döntésig 
halassza el. 1742. szeptember 4-én Mária Terézia már személyesen szólította fel 
Bihar vármegyét, hogy a káptalani úriszék határozatait függesszék fel, s ugyanak
kor egy részletes beszámolót is kért a város helyzetéről.27

Az 1743-as év fontos fordulatot hozott a város és a káptalan között folyó peres
kedésben. Batthyány Lajos kancellár egyik leveléből, melyet 1743. december 25- 
én írt, az derül ki, hogy a város azt kéne a bécsi udvartól: sorolják be a szabad 
királyi városok közé.2* Ezek megtárgyalása Becsben történt volna, ahol újból talál
koztak a város és a káptalan képviselői a Magyar Udvari Kancellária és a Kamara 
küldötteinek jelenlétében. A város szabadságért vívott harca új, immár a harmadik 
fázisához érkezett. A váradiak rájöttek, hogy semmi eredményhez nem vezetett 
eddigi taktikájuk, miszerint a káptalan jogait kérdőjelezik meg, mégpedig úgy. 
hogy a káptalant vádolják valós vagy koholt vádakkal, hogy a döntéseket a saját 
javukra változtassák.

Azt jelenlegi ismeretünk szerint nem tudjuk, hogy megtartották-e az egyeztető 
tárgyalást, s ha igen, akkor mi volt az oka, hogy sikertelenségbe torkollott, de az 
biztos, hogy semmi eredmény nem született. 1744. március 5-én Mária Terézia 
aláírt egy rendeletet, melyben az állt, hogy a Helytartótanács próbáljon megszer
vezni egy „barátságos összejövetelt” és abban az esetben, ha a felek nem egyeznek 
meg, akkor birósági úton rendezze el a káptalan és a város az egymás közti feszült
séget, ellentétet. Az különösen érdekes és említésre méltó, hogy a váradiak kérését 
a szabad királyi városi rangra emeléssel kapcsolatban az uralkodónő rendelete meg 
sem említette.

A Helytartótanács azon igyekezete, hogy eltussolja ezt a konfliktushelyzetet, 
oda vezetett, hogy- Mária Terézia királynő rendeletét betartva, 1745 májusában 
bírósági tárgyaláson vetettek véget az ügynek.29 Az ítéletet mindkét fél jelenlé

26. U. o. 207-222.
27. U. o., 20. dosz., 28.
28. U. o„ 6. dosz., 235.
29. U. o„ 7. dosz., 6.
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tében 1745. június 25-én hirdették ki.30 A város küldötte Pozsonyban Komis Gá
bor jegyző volt, akinek az ítéletet el kellett onnan hoznia. Ajelentésből megtudjuk, 
hogy a Helytartótanács előtt két pere szerepelt: az egyiket a város kezdeményezte 
a káptalan ellen, míg a másikat a káptalan indította Várad ellen. A Helytartótanács 
határozata ez alkalommal is csak pénzbírságot rótt ki mindkét félre, így a konkrét 
megoldást újból elodázta. Az ítélet a káptalant nem mint szerződéses tulajdonost, 
hanem mint jogos földesurat ismerte el. A Helytartótanács ítéletét Mária Terézia 
jóváhagyta és megparancsolta, hogy a vármegye dolgozzon ki egy szabályt, mely
nek segítségével meg lehet oldani azokat a jogsérelmeket, amelyre nem nyújtott 
megoldást az 1722. évi egyezmény.31 1746. szeptember 9-én a Helytartótanács 
közölte a vármegyével, hogy a város és a káptalan közti pereskedés a törvény ér
telmében ezentúl a vármegye hatáskörébe esik és ő dönthet minden jövendőben! 
vitás ügyben. Ugyanakkor arra is felhívta a vármegye figyelmét - s ezzel nyíltan a 
káptalant támogatta -, hogy' vigyázzon: a már folyamatban levő ügyekbe „semmi 
változás ne jöjjön közbe”.32

A váradiakat nem ejtette kétségbe az ismétlődő vereség. Tovább próbálkoztak, 
most már új taktikájukat alkalmazva. 1746 májusában két küldöttük, Komis Gábor 
és Wiechel Joachim ismét megpróbálták Váradot szabad királyi várossá tenni. Ennek 
érdekében 30.000 forintot kaptak.33 Sajnálatosan azonban ők sem jártak sikerrel.

1746. október 12-én a megyegyülésében felolvasták azt a határozatot, melyet 
1746. szeptember 9-én hozott meg a Helytartótanács. A vármegye új jogkörének 
megfelelően ezentúl meghatározó szerepet kap a város és a káptalan közötti peres
kedésben, ő lesz az, aki jogi határozattal bír és kinevezheti az 1722-es egyezmény 
alkalmazását értelmező és felügyelő bizottság tagjait.34 A vármegyei bizottságnak 
egy félév kellett, hogy ki tudja dolgozni működésének szabályzatát. Ezt az 1747. 
május 5-i közgyűlésen mutatták be, ahol - kisebb változtatásokkal, bővítésekkel - 
meg is szavazták.35 A rendelet záradékában megtiltották a városnak, hogy a várme
gyein kívül bármely más bírósághoz forduljon. Ezzel a városnak korlátozták a jo 
gát, hogy a bécsi udvarhoz forduljon, noha tudjuk, hogy Mária Terézia idejétől 
mindenkinek szabad jogában állt ezzel élni.

A város nem esett kétségbe, a bíró és a tanács a tilalom ellenére 1747. év folya
mán újból személyesen a királynőhöz fordult, elpanaszolva hogy az 1722-es ren
deletet betartatására létrehozott bizottság két főből áll és mindketten a káptalan és

30. ..............U a . 3-4..............
31. U. 0..37.
32. U. o.
33. U. o„ 14
.34. U. o„ 9. dosz., .355.
35. U. o., 355-362.
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a püspökség hű emberei.36 A város azt kérte a királynőtől, hogy bírálja felül a 
bizottság döntését és kérje számon a vármegye által létrehozott bizottság tevé
kenységét. Úgy tűnik azonban, hogy nem történhetett semmi érdemleges, ugyanis
1747- ben még egyszer ezzel a kéréssel fordultak Mária Teréziához, hogy a sza
bályzatot nézze át az Udvari Kancellária.37 1747. december 20-án a bécsi udvar - 
eleget téve a váradiak kérésének -, felszólította Bihar vármegyét, hogy mielőtt a 
rendeletet közölné,38 küldje el azt egy példányban az udvarhoz. Ez alkalommal a 
Helytartótanács utólagos rendelkezéseket adott a szabályzatot kidolgozó bizottság 
összetételével kapcsolatban. Ezeket az. utólagos rendelkezéseket csak 1747. de
cember 12-én olvasták fel a közgyűlésen és ezt követően kezdődtek el a tárgyalá
sok a bizottság tagjairól. Ennek két látható eredménye volt. Az egyik megtorló, 
mert a város ..alaptalanul” volt bizalmatlan a bizottság tagjaival szemben,39 a má
sik pedig -  egyik hátránya a bécsi ügyintézésnek -  a nehézkes, sokszor nagyon 
időigényes határozathozatal és ezáltal a problémák elodázása. Ezen a december 
12-i közgyűlésen a város jegyzője, Komis Gábor, bejelentette, hogy nem ismerik 
el a szabályzatot, csak akkor, ha a bécsi Udvari Kancellária ellenjegyzi,40 amúgy 
sem érvényes e nélkül. Ezzel a magatartással a város és annak vezetői, értésükre 
adták kortársaiknak, hogy ők úgy- viselkednek, mint a szabad királyi városok. 1747- 
ben a város még egyszer a bécsi udvarhoz fordult, kifejtve véleményét, hogy en
nek a problémának egyetlen megoldása az lehetne, ha megkapnák a szabad királyi 
rangot, vagyis felszabadulnának a káptalan jogköre alól.41

A következő évben sorra érkeznek a város panaszai a bécsi udvarba. A kápta
lant azzal vádolták, hogy a várost - a vármegye teljes támogatásával - minden 
tevékenységében gátolják.

A város örökös „lábadozása ” természetesen kivívta a káptalan felháborodását.
1748- ban elkészítették panaszaik tíz pontos összefoglalását, melyben a káptalan 
már nem hivatkozott földesúri jogaira, hanem felvetéseit teljesen politikai szine- 
zetüvé formálta.42 A katolikus királynőhöz fordulva azzal érveltek hogy a város 
szabad királyi rangra emelésével csökkenne az egyháznak eddig nyújtott uralko
dói segítség szerepe, sőt az egész katolizációs program elveszítené jelentőségét. A 
káptalan tisztában volt azzal: ha Várad szabad királyi város lesz, akkor jogában áll 
a befogadás, így' nagyon sok niás nemzetiségű fog „bevándorolni”, akik nemcsak

36. U. o.. 7. dosz.. 75-76.
37. U. o.,77.
38. U. o.,91.
39. U. o., 9 dosz, 355-362.
40. U. o.
41. U. o., 7 dosz., 57-58.
42. U. o„ 92-95.
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etnikailag mások, de a vallásuk sem katolikus „ Graecos, vei Rascianos, quae 
Schismaticos.. ”.43 * A szenátusnak viszont nem állt érdekében, hogy a lakosok to
vábbra is többségükben a katolikus egyházhoz tartozzanak, illetve, hogy az újon
nanjöttek csak katolikusak legyenek, ugyanis a tanácstagok is jórészt nem katoli
kusok voltak. A város törekvése azt eredményezhette volna, hogy a város teljesen 
kikerül a katolikus püspökség irányítása alól és a lakosság vallási megoszlása is 
nagy mértékben megváltozik. A város vezetői jó l látták azt, hogy a földesúri fenn
hatóság alóli kikerülés mellett csak a szabad királyi városi cím elnyerése teheti 
őket polgárokká, személyi szabadsággal birtokképességgel és széleskörű autonó
miával rendelkező közösséggé.14 A gazdasági és adminisztrációs indokok - mint 
például a Körösön levő hidak vámpénze, vagy más adók beszedése - a szétválás 
szempontjából jóval kisebb jelentőséggel bírtak.

Úgy tűnt, hogy 1748-ban Mária Terézia végül hajlandó lett volna teljesíteni a 
V áradtak kérését, vagyis szabad királyi várossá tenni Vár adót. Ez az információ 
Nádasdy Lipót kancellár káptalannak szóló tudósításából származik.45 A káptalan 
úgy vélte, hogy a királynő tanácsadóinak befolyása alatt van és abban az esetben, 
ha az 1722-es törvény alkalmazásának a szabályzatát - melyet már az Udvari Kan
cellária hitelesített - módosítaná, akkor a káptalan, nem lesz köteles betartani azt.46 
Másrészt viszont, megtudhatjuk, hogy a káptalan hajlandó lett volna 25 000 forin
tot fizetni azért, hogy megújítsák a Várad fölötti földbirtokosi jogát és elérje a 
város szabadságkérelmének elutasítását.47

1748. szeptember 10-én a város vezetősége is királynőhöz fordult. Megismétel
ték kérésüket, hogy Várad kapja meg a szabad királyi rangot, érveikben felsora
koztatva azokat a jogokat és kiváltságokat, amelyeket a város -  szolgálatai ellené
ben, a török elleni harcok és a II. Rákóczi Ferenc vezette felkelés alkalmával -  a 
királyoktól és az erdélyi fejedelmektől kapott, de természetesen nem hagyták ki a 
káptalantól elszenvedett sérelmeket sem.48 Úgy tűnik, hogy ez az irat meghallga
tásra talált a királyi udvarban, ugyanis 1748 októberében már tárgyalások folytak a 
hőn áhított szabad királyi város rang érdekében. Ezek a tárgyalások, mint már 
annyi más, sajnálatosan nem vezettek semmi eredményre.49

43. U. o„ 92.
44 Bácskai Vera: Városok Magyarországon az iparosodás előtt. Bp., 2002. 128-129.
45. NLBN, fond Primária orajului Oradea, 20. dosz., 63.
46. U. o., 64-67.
47. U. o., 7 dosz, 122-123.
48. U.o., 115.
49. U.o., 124.
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A káptalant megtörte az az irat, melyet Mária Terézia 1748. augusztus 16-án írt 
alá.50 Ebben a rendelkezésben az áll, hogy a királyi Kamara regesztrumai alapján 
a káptalan olyan javakat is birtokol, melyek a lipóti 1693-as levél értelmében nem 
tartoztak hozzá. A királynő elrendelte, hogy a vármegye vizsgálja felül a káptalan 
tulajdonait, ugyanakkor a káptalant felszólította, hogy számoljon be tulajdonjogi 
igazolásokkal a javairól és azok bevételéről. A meglepettség olyan méreteket öl
tött, hogy a káptalan azt is közölte Nádasdy kancellárral: gondolkodnak a székhely 
áthelyezéséről egy másik településre. Ez a lehetőség azután merült fel, hogy a 
káptalan megtudta Nádasdytól, hogy Mária Terézia a váradiak kérését komolyan 
teljesíteni akarja.51

A helyzet a káptalan számára igen veszélyes volt, melyet valószínűleg a váradiak 
nem ismertek és ezért nem használtak ki. Mária Terézia tervezett rendelkezése egy 
remek alkalom lett volna arra, hogy a váradiak elérjék, amit szerettek volna. Szá
munkra ismeretlen okok miatt az intézkedések itt félbe maradtak. A város ezt kö
vetően is írt az Udvari Kancelláriának panaszlevelet, melyben kifejtette, hogy a 
káptalan jogtalanul használja legelőjét, mely a vármegye katonáinak lovai számá
ra biztosított táplálékot. Az Udvari Kancellária felszólította a káptalant, hogy' ezt a 
sérelmet oldják meg.52 Mivel ez nem következett be, a váradiak ismét Mária Teré
ziához fordultak. A királynő 1748. november 18-án elrendelte, hogy küldjenek egy 
részletes beszámolót a sérelemről. A káptalant és Bihar vármegyét egyaránt vét
kesnek találta ebben az ügyben, és felszólította őket, hogy a jövőben tartózkodja
nak bármiféle hatalmi visszaéléstől.

A káptalan azonban nem tartotta be a királynő döntését, mondván, hogy a ren
delet korlátozza földesúri jogaiban. A visszaélések nyomán a város 1749 augusztu
sában ismét panaszlevelet küldött az Udvari Kancelláriára. Ebben leírták, hogy 
1749. május 28-án a káptalan emberei megtámadták a mezőn dolgozó embereket, 
akiktől nyolc ökröt ekéstől elvettek és az egyik embert súlyosan megverték, majd 
mindegyiket megbírságolták. 1749. június 4-én Ujváry kanonok elrendelte egy, a 
város tulajdonában álló terület elfoglalását, amely a káptalan szomszédságában 
volt. A következő években is számtalan sérelem éri a váradiakat a káptalan részé
ről és a káptalant is a város részéről. 1757-ben Mária Terézia ismét megpróbálta 
kibékíteni mind a két felet.53

A váradiak nem adták fel céljukat, annak ellenére, hogy nem sok eredményt 
értek el. 1750 után igyekeztek minden olyan embert megkörnyékezni, aki a fel
sőbb udvari körökben forgott, és akiken keresztül úgy gondolták, hogy' el lehet érni

50. U. o.,20. dosz.,31.
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a város szabad királyi címét. A XVIII. század hatvanas éveire a visszaesés volt a 
jellemző,54 legalábbis a váradi lakosok szempontjából. Majdcsak 1761-ben jelent 
meg ismét két küldött Váradról Bécsben, hogy kérjék a város jogi felszabadítását a 
káptalan, mint fölbirtokos alól.55

1763. augusztus 5-én, a város vezetősége azt a határozatot hozta, hogy egy 
kilenc fős küldöttség menjen Bécsbe a szabad királyi cím érdekében.56 A tanács 
már nem adott utasításokat, hogyan járjanak el, csak azt kérte tőlük, hogy eredmé
nyesek legyenek.

A kérelmet 1764-ben átadták az országgyűlésnek is. Érveiket arra alapozták, 
hogy a város soha nem volt a káptalan tulajdonában, és ezt az állítást azokkal a 
privilégiumokkal támasztották alá, melyeket a város 1552 és 1712 között kapott.57 
Ebben az évben a város még írt egy panaszlevelet az országgyűlésnek, és egy má
sikat az Udvari Kancelláriának, azon okból kifolyólag, hogy a káptalan beleavat
kozott a bíró és a városi tanács tagjainak választásába, és ugyanakkor azért is, mert 
gátolta az embereket tulajdonuk fölötti jogaikban.58 59

A város a következő években is több hasonló tartalmú panaszlevelet és kérel
met küldött Bécsbe. Az 1766-os levélben a váradiak leírták, hogy a káptalan to
vábbra sem tartja be az 1722-es rendeleteket. A város ismét kérte a szabad királyi 
rangot, de az eddigi érvek mellett feltűnt egy újabb, egy gazdasági indoklás is. A 
váradiak azzal az érvvel támasztották alá óhajukat, hogy a város függetlenségével 
az állam kincstára is jó l járhatna,™ mivel az élénkebb gazdasági forgalom melleit 
több adót tudna befizetni. Egy olyan folyamatnak vagyunk tanúi, melyből egyér
telműen kitűnik, hogy a város foggal-körömmel ragaszkodik ahhoz a tervéhez, 
hogy szabad királyi város legyen. E cél eléréséért mindent megtesznek, megpró
bálnak mindent kihasználni, ám csak nagyon lassan érnek el csekély eredménye
ket. 1767-ben egy újabb levélben a város arra kérte a királynőt, hogy küldjön egy 
bizottságot, akik ellenőrizhetik az előző kérvényükben leírtakat.60

1767-ben a váradiak kidolgoztak egy 16 pontos panaszt, amelyben összefoglal
ták azokat a sérelmeket, amelyeket a káptalantól szenvedtek el.61 Ebben nemcsak

54. U. o., 7. dosz, 195.
55. U.  0 . . 2 1 1 .
56. U. o„ 226.
57. U. o., 239.
58. U. o.,241.
59. U. o„ 276-285.
60. U. o., 345-352. Később már arról tájékoztatták a királynőt, hogy hiába hozta létre a 

bizottságot, hogy kivizsgálja a káptalan által a várossal szemben elkövetett visszaélé
seket, ezek száma egyre nőtt.

61. U. o., 359-361.
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az volt az újdonság, hogy milyen érveket hoztak fel, hanem az is, hogy nyíltan itt 
fogalmazták meg első alkalommal azt a javaslatot, hogy két városrésznek - Nag\> 
Váradnak és (Várad )  Olaszinak - közigazgatási szempontból egyesülnie kellene. 
A felvetés nemcsak a szokásos káptalani tiltakozást vonta maga után,62 hanem 
közbelépett a püspök is, kifejezve ellenvéleményét.63 A püspök beleavatkozása a 
káptalan és város peres ügyébe (ami 1767-ig -  legalábbis nyiltan -  nem volt jel
lemző) azzal járt, hogy a város most már a püspököt is vádolta. Az 1767-es panasz
levél ben, amely egyébként a legelső közös irata Nagy Váradnak (Várad-) Olaszival, 
a város azzal vádolta a káptalant és a püspököt, hogy megcsonkítják őket a jogaik
ban. Egy másik - szintén Mária Teréziának címzett panaszlevél - mintegy össze
gezte, hogy a királynő 19 éve ígéri, hogy Várad is szabad királyi város lesz, de 
eddig akárhány rendelet készült is el, a káptalan azokat nem tartotta tiszteletben.64

A panaszlevelek és kérelmek halmaza, amely elárasztotta a bécsi udvart arra 
késztette Mária Teréziát, hogy Î 768. január 18-án parancsot adjon a vármegyének: 
küldje Bécsbe az egész dokumentációt, ami ezzel az üggyel kapcsolatos. Ezzel 
párhuzamosan még folyt egy vizsgálat - ezt a váradi fellebbviteli bíróság jegyzője, 
Szacsvai István végezte - a káptalan és Albert herceg kérésére.65 Az a mód, aho
gyan az eljárás folyt, ahogyan a kérdéseket - szám szerint 1 ó-ot - megfogalmazták, 
és azok a személyek, akik részt vettek a vizsgálatban, egyértelműen a káptalan 
számára jelentettek előnyt. A jegyzőkönyv tanúsága szerint a váradiak ügyét nem 
pozitívan bírálta el a királynő.

J 769-ben Nagy Várad és (Várad ) Olaszi között egy együttműködési megálla
podás született annak érdekében, hogy Várad szabad királyi város lehessen, és 
megszabaduljanak a káptalan fennhatósága alól. A megegyezés szövegét nem is
merjük, viszont az ezt követő eseményekből tudjuk, hogy mi volt annak célja. A 
negyedik szakasz a váradiak ügyével kapcsolatos, tartalmazza az összes városré
szek egyesítésének elképzelését gazdasági és társadalmi szempontból.

A városrészek közötti gazdasági és társadalmi egyesülés már a XVIII. század
ban is megvalósulhatott volna, ha a különböző céhek érdekeltsége megengedte 
volna azt. Az 1770-es években azok a céhes mesterek, akik (Várad - )  Olasziban 
működtek a nagyváradi céhbe is tartoztak.66 1769 után, amikor változtak a céhes 
szabályzatok, csak a cipészek céhe jegyezte meg, hogy a négy városrészből való

62. U. o„ 363-364.
63. U. o„ 365 1.
64. U. o„ 375.
65. U. о., f. 382-396.
66. U. o„ 358.
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mesteremberek alkotják -  nagyváradiak, olasziak, velenceiek és váraljaíak.67 (A 
legelső céhesek, akik mind a négy városrészből egyesültek, a borbélyok voltak.)

Egy levélben, melyet a királynőnek írtak, összefoglalták a város és a káptalan 
közti folyó harc történetét. Ebből kitűnik, hogy a váradiaknak igazuk volt a város 
egységes igazgatásával kapcsolatban, mert nemcsak a dokumentumok támasztják 
alá - több évszázadra visszamenően - a közös irányítás tényét, hanem még az utca
nevek is, például: Nagy Váradon volt egy Olaszi utca, ami Velence felé vezetett. 
(Arra enged következtetni, hogy valamikor ez egy rész volt.)

Azután, hogy Nagy Várad és (Várad - )  Olaszi egyezményt írtak alá, a váradi 
katolikus püspök megpróbálta szétválasztani a két városnegyed céheseit úgy, hogy 
a bécsi udvarban az Olaszi résznek külön privilégiumokat akart szerezni. Megsejt
ve a helyzet veszélyességét, a nagyváradi vezetők 1769. június 13-án a vármegye- 
gyűlésen tüntettek.68 A püspöknek nagyobb befolyása volt a bécsi udvarnál, és 
ezért 1769 őszén megkezdődött a céhek különválasztása, mely az elkövetkezendő 
években is folytatódott. Fontos megjegyeznünk, hogy számos céh annak ellenére, 
hogy hivatalosan városrészenként szétválasztották őket, mindegyik részből foga
dott mestereket, vagy- ha ezt túl merész lépésnek tartották a céhmesterek, akkor 
belementek a szétválásba, de nem sokkal ezután ismét egyesültek.69 A XIX. század 
elején - részben a központi hatalom segítségével - sikerült mind a négy városrész 
céheinek érdekeltség szerint egyesülni,70 azaz elérték a váradiak, hogy-' egyetlen
egy céhes tömörülésbe kerüljenek a váradiak és az olasziak, a velenceiekkel és a 
váraljainkkal.

A gazdasági és társadalmi élet egyesítésével párhuzamosan még mindig folyt a 
küzdelem a város jogi szabadságáért is. 1770-ben arra kérték az Udvari Kancellá
riát, hogy abban az eljárásban, mely arra hivatott, hogy a káptalan visszaéléseit 
vizsgálja, ne a vármegye embereit rendeljék ki, mert ők eddig is csak a káptalan 
érdekeit védték.7i 1773. január 23-án, a város elöljárói - egészen pontosan a váro
si tanács, élen a bíróval - arra kérték az Udvari Kancelláriát, hogy bocsássák ren
delkezésükre az. összes eddigi iratot, amely a város és a káptalan perében össze
gyűlt, hogy fel tudják használni az elkövetkezendőkben.72 Ez nagyon egyértelmű 
jele volt annak, hogy a város tovább akarja folytatni a pereskedést egészen addig, 
amíg sikerrel nem jár.

67. Covad Veronica: Din istoria breslelor oraçului Oradea (Aváradi céhek történetéből) 
-  Crisia, IX, Nagyvárad. 1979. 750.

68. NL.BN., 7. dosz., 422-423.
69. U. o., Bihar vármegye praefekturája, 612. dosz, 1-5.
70. U. o., Céhek aktái, 198. dosz, 114.
71. U. o., Nagyváradi polgármesteri hivatal, 7. dosz., f. 496-499.
72. U. o„ 609-610.
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A Várad szabad királyi városi címével foglalkozó királyi oklevelet 1774. június 
30-án keltezték, de a Helytartótanács az érintettek előtt csak július 18-án olvasta 
fel azt.73 Még ez az irat sem segített a váradíakon, ugyanis csupán azt a tanácsot 
tartalmazta, hogy a város forduljon céljai elérése érdekében az illetékes jogi szer
vekhez. Mivel a város nem rendelkezett a szabad királyi címmel, ezért jogilag a 
vármegyéhez, s nem közvetlenül az uralkodóhoz tartozott. A vármegyei fórumo
kon viszont már számos olyan ügye volt, amelyekben számára kedvezőtlen ítélet 
született.

1774. augusztus 16-án a Helytartótanács arra kérte a vármegyét, hogy tegye 
lehetővé a városnak, hogy kérelme ismét az igazságszolgáltatáshoz kerüljön.74 A 
már előrelátott sikertelenség nem bátortalanította el a váradiakat. 1774-ben a vá
ros Albert herceghez fordult, hogy bocsásson ki egy' meghatalmazást, aminek se
gítségével meg tudják találni, illetve vissza tudják szerezni a város jogaival kap
csolatos iratokat, amelyek -  Lantos János, Komis Gábor és Péchy Mihály -  áruló 
városi jegyzők által a káptalan kezébe kerültek.75

Egy újabb panaszhullám, ami 1774-1782 között vette célba a bécsi udvart, szintén 
sikertelenséggel zárult, méghozzá olyannyira, hogy II. József 1782. augusztus 22- 
én levette a váradiak ügyét a megoldandó ügyek listájáról.76 Ettől kezdve minden 
szinte élőiről kezdődött. 1784. március 22-én ismét írtak az Udvari Kancelláriá
nak, hogy el tudják ismertetni jogaikat, és megkaphassák a szabad királyi városi 
rangot.77 Egy vitás kérdésben - ami azon tulajdonokat érintette, melyből elhaláloz- 
tak a tulajdonosok és ezután a káptalan bekebelezte ezeket az ingatlanokat - a 
város ismét tiltakozott. Erre, mintegy' válaszként jött 1784. június 26-én П. József 
határozata, amely megerősítette a vármegye határozatát, közvetett módon elismer
ve a káptalan földesúri jogát a város fölött.78 Úgy tűnik, II. József döntése a halála 
utáni revíziós eseményekig elbátortalanította a várost bármilyen komolyabb, jogi 
kezdeményezéstől. Csak néhány kérelemről van tudomásunk, melyeket a város a 
helyi, vagyis a vármegyei jogi képviselőkhöz címzett, és ezek is csak bizonyos, 
jelentéktelenebb, helyi adókedvezményekről szólották.

II. József halála sok ellentmondást hozott magával. Voltak emberek, akik szá
mára az uralkodó halála egyenlő volt a teljes reményvesztéssel, ők bíztak a felvilá
gosult császár reformjaiban. Volt viszont a nemesek között egy jelentős réteg, akik

73. U. o. , 9. dosz. 127.
74. U.o, 8. dosz.. 12.
75. U.o., 16-17.
76. U.o., . 305.
77. U.o.
78. U.o., 310.
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számára ez a sajnálatos haláleset csak előnyt és örömöt jelentett.79 Ha csak az 
1782 előtti eseményeket néznénk, akkor érthetetlenül állhatnánk az előtt a tény 
előtt, hogy a váradtak örültek II. József halálának. Ha viszont figyelmesen elemez
zük az 1782-es eseményeket, rájövünk, hogy nem véletlen a váradiak érzése, me
lyet az uralkodó határozata váltott ki belőlük, akkor, amikor 1782. augusztus 22-én 
levette a város és a káptalan közti viszályt a megoldandó ügyek listájáról. A váradiak 
azt remélték, hogy az új király majd segíthet nekik a káptalan és a város közti per 
igazságos elbírálásában.

A Bihar vármegyeiek ellenséges érzete II. József irányában már-már heves for
mákat öltött. Például a vármegye házáról egy elítélttel letöröltették a házszámot; 
(természetesen a szolgálataiért cserében, ezt az elítéltet, később szabadlábra he
lyezték) vagy elégették azokat a rendeleteket, amelyeket II. József adott ki.80 1790. 
május 14-én81 a városi tanács, élén a bíróval, Nagy Várad és (Várad - )  Olaszi 
nevében közösen inak egy kérvényt a vánnegyéhez, melyben azt kérték, hogy a 
hamarosan tartandó gyűlésen szabadítsák fel a várost a káptalan földesúri hatal
mából. Ezt azzal magyarázták, hogy ha Várad szabad királyi rangú város lenne, az 
jó lenne a környezetnek is, mivel a szomszédos vármegyékben csak két szabad 
város van, az egyik Debrecen, a másik Szatmár, míg a környező nyolc vármegyé
ben nincs egy szabad város sem. A város vezetősége azon a véleményen volt, hogy 
Nagy Várad megfelelne egy szabad város követelményeinek, főleg, mint kereske
delmi és kézműves, de ugyanakkor kulturális központ is, mivel a környező falvak
kal kialakított kapcsolatai mindezeket elősegítenék.82

A váradiak levele felolvasásra került a vármegye közgyűlésén, de nem a remélt 
reakciókat váltotta ki a résztvevőkből, ugyanis a vármegye igyekezett úgy beállíta
ni a városiak kérelmét, hogy az úgy tűnjön, mintha az törvénytelen lenne és ezért 
könnyen el lehetett utasítani.83 A csalódott váradiak nem adták fel a reményt és 
ugyanezzel a kérelemmel fordultak a pozsonyi országgyűléshez, abban remény
kedve, hogy hátha ők segítenek. A küldöttség túl későn, 1790. december első felé
ben ért Pozsonyba, ahol megtudták, hogy az országgyűlés nem lelkesedik azért az. 
ötletért, hogy több szabad város legyen.84

79. Prodcm David: Suppl ex Libellas Valachorum, Bukarest, 1967,25.
80. U. o.
81. NLBN., Nagyváradi polgármesteri hivatal, 8. dosz., 426-434.
82. Nagyvárad ugyan 1787-ben csak 9790 főnyi népességgel rendelkezett, ami azonban 

i827-re 16 115, 1846-re 19 700 főre emelkedett, regionális-kereskedelmi szerepét 
azonban Debrecenéhez, Egeréhez, Szatmárnémetiéhez stb. lehetett hasonlítani. Bács
kai V.: i. m. 90. ill. 105.
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1791 elején a váradiak küldöttsége átadta II. Lipótnak a város kérelmét, de az 
uralkodó úgy döntött, hogy továbbadja az ügyet az országgyűlésnek.85 Lipót ezen 
határozata azt mutatja, hogy ő sem akart egy olyan kockázatos időben, amikor a 
francia forradalom nemcsak az abszolutisztikus uralkodókat veszélyeztette, de még 
a felvilágosultakat is, ujjat húzni a katolikus egyházzal, aki ha kellett, nagyon jó 
hátteret és támogatást tudott biztosítani. 1792. június 11 -én a váradiak a két város
rész (Nagy Várad és Várad Olaszi) nevében ismét a bécsi udvarhoz fordultak.86 
Most már Lipót nem merte megtenni azt, amit eddig, hogy egy másik hatósághoz 
irányítsa át a váradiak ügyét, hanem megpróbálta úgy intézni - vizsgálatot elren
dezve -, hogy úgy tűnjön, megpróbálja megoldani az ügyet. Ez megindította a ne
hézkes ügyintézést, mely újabb tárgyalásokat, újabb vizsgálatokat, újabb panasz
leveleket eredményezett, és az egész folyamat továbbra sem segített semmit az 
ügy megoldásában.

A káptalan és a város két részének a viszályát ismét a vármegyének kellett 
kivizsgálnia, ez ismételten olyan eredményeket hozott, mint amilyeneket már ed
dig is, vagyis a káptalan javára dőlt el. A káptalan annyira biztos volt a dolgában, 
hogy 1793. július 6-án a vádakra adott válasza csak arra korlátozódott, hogy a 
város vezetőit vádolta meg azzal, hogy tiszteletlen és sértő szófordulatokat hasz
nálnak vele, mint földbirtokosával szemben. Ennél az akadékoskodásnál sokkal 
lényegesebb ellenérvet is kifejtett, amikor kétségbe vontaa város azon jogát, hogy' 
„nemes” városnak vallja magát, mert ez azt a státust jelentené, hogy szabad, vá
gyás nem a káptalan alárendeltje.

Az a hangnem, amelyet 1793-ban a káptalan a várossal szemben megütött, újabb 
panaszleveleket eredményezett, ezeket az uralkodónak, a Helytartótanácsnak, az 
Udvari Kancelláriának, az országgyűlésnek és a vármegyének címezték. Ez a herce
hurca nemcsak a város anyagi fedezetét merítette ki, hanem felerősítette az embe
rek egyházellenes érzületét, így a helyzet kezdett veszélyessé válni. 1795. április 
24-én87 a király ismét egy levelet kapott a váradiaktól, melyben az állt, hogy a 
Váradon élő nemesek - függetlenül attól, hogy' egyházi vagy' világi nemességről 
van szó - kötelesek az ingatlanaik után adót fizetni. A váradiak arra kérték az ural
kodót: parancsolja meg Bihar vármegyének, hogy hajtsa be az adókat, mert a vá
rosnak nagy szüksége van ezekre a jövedelmekre, mivel a káptalannal szemben 
adóhátraléka van, melynek összege nem is olyan kicsi.

A váradiak pere a káptalannal tovább folytatódott a XIX. század első felében, 
anélkül, hogy valami eredményt értek volna el. A négy városrész élére 1849. no
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vember 4-én kineveztek egy polgármestert, Bölönyi Menyhértet, aki újjászervezte 
a fontosabb intézményeket. 1851. június 25-én kinevezték Csorba János polgár- 
mestert, akinek hivatali ideje alatt Nagyvárad. Olaszi és Újváros egyesültek (Ve
lence és Váralja külön maradtak 1860-ig).*8 1859. augusztus 24-én Nagyvárad egy 
örökváltsági szerződést kötött a püspökséggel és a káptalannal, amely megszüntet
te az addig fennálló földesúri, illetve jobbágyi viszonyokat és a város teljes önálló
ságot nyert. De a törekvés a szabad királyi város cím megszerzéséért nem lankadt: 
az utolsó ilyen irányú kérelmet 1885. június 11-én címezték a Belügyminisztérium 
részére. Választ azonban nem kapott a város még ! 898-ban sem.88 89

Blanka Sidonia Gorun-Kovács

The Suit of Nagyv árad with its Chapterin  the eighteenth century

The paper seeks to examine the relationship between the communitas of Nagy várad 
and the Chapter of Várad from the expulsion of the Turks in 1692 to the end of the 
eighteenth century. After the liberation of Várad from the Ottomans Emperor 
Leopold l reinstated the bishopric o f Várad and its institutions. The chapter being 
reestablished made all efforts to prevent Várad from developing into a free royal 
city. This conflict led to a long-lasting law-suit between the two parties, whose 
first phase was takinf place between the years 1693 and 1722, and was to be con
cluded with a mutual compromise. The chapter, however, did go on interfering 
into the life of the city afterwards, which resulted again in another long-standing 
litigation between the parties from 1730 onwards.
The commune of Várad sought to gain the title and municipal authority'- of a free 
royal city, which was objected to by the chapter. Empress Maria Theresia did not 
only reject the demand but in 1746 rendered the County' of Bihar act as an arbitratot 
in any following debate between the town the chapter. This was also protested 
against by the town and the case was to go up to the Crown. The unsolved conflict 
resulted in an overwhelming flow of complaints, being renewed from time to time 
from tzhw 1760s onwards, only to have the antagonism deepened further. The case 
was only to be finally solved by the civic revolution and the neoabsolutism sup
pressing it, which both abolished the privileges o f the estates.
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