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Dragota Ignác, Debrecen egy korai tőkés polgára

Debrecen városában a tőkés polgárosodás kezdeti lépéseit az 1840-es évektől szá
míthatjuk. Bár zenitje az 1880-as évektől bontakozott ki, a tőkés gyáripar fellen
dülésével, kialakulásához szükség volt olyan, a hagyományos kereteket és formá
kat túlhaladottnak tartó, az új helyzethez alkalmazkodni tudó emberekre, akik nem
csak új fejlesztéseket, módszereket, hanem új lehetőségeket is hoztak a város gaz
dasági életébe. Az ö szerepük nélkül lassabban, vagy legalábbis másként bontako
zott volna ki a helyi tőkés gazdasági fejlődés. Ennek a folyamatnak egyik úttörő 
képviselője és működtető személyisége volt tanulmányom főszereplője.

Dragota Ignác neve először 1825-ben jelent meg a városi hivatalos jegyzőköny
vekben. Ekkor kéri a városi Nemes Tanácsot letelepedési kérelme és fűszerkeres- 
kedés-nyitási szándéka támogatására. Egyben kérte a támogatást felvételéhez a 
Fűszerszámos Kereskedők Társaságába, hogy folytathassa kereskedői tevékeny
ségét.1 1820-ban telepedett át Temesvárról Debrecenbe, a Rickl-féle Török Csá
szár céghez. Egyszerű legényből első segéd lesz 1829-re, 1827-ben már mint pol
gár és kereskedő (, illetve Rickl József úr segítő társa,) kíván a városban állandó 
lakhelyet venni. E célból vette meg Tóth István cívis üres telkét a Péterfia utca 
178. szám alatt.(Kis jelentőségű ugyan, de mégis említésre méltó, hogy a család 
Hunyad megyei nemességgel bírt, valószínűleg szegénységük miatt és kis töredék
földjük elégtelensége és betáblázottsága folytán alapvető volt, hogy az utódok szak
mát tanuljanak. Később még a birtok okozott problémákat, főleg a rokonság kisa
játítási igényei miatt. A család erdélyi oláh kenéz eredettel bírt, de a régi magyar

1. In. HBmL, XIII. 8. 1. 1825. október 30. Dragotta Ignátz flíszerszámos legény kérelme a 
városi Nemes Tanácshoz, füszerkereskedőkénti letelepedéséhez és a Fűszerszámos Ke
reskedők Társaságába történő bevételéhez, kereskedői tevékenysége folytatása támoga
tásáért. Dragota család iratai. Illetve: Rickl József Anselm igazoló levele a polgármes
terhez: Dragotta Ignác Temesvárról hat és fél évet szolgált üzletében, kezdetben segéd
ként, majd legényként. A kereskedői pályára önálló bolt nyitását javasol ja. In: uo.
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nemesség tagja volt. A nemességüket Dragota Miklós részére Apafi Mihály újítja 
meg 1664-ben. Teljes nevük ezért vajdahunyadi és felsőszilvási Dragota.2) Dragota 
Ignác élete szorosan összekapcsolódott a Rickl-famíliával. Rickl József Zelmos 
üzlettársaként közösen dolgoztak a „Török császárhoz” címzett, méltán hírnevet 
szerzett füszerfirma virágoztatásán, felesége Rickl Anna, főnöke leánya volt. (1829- 
ben kötöttek házasságot, Rickl Anna ekkor 14 éves volt.3) 1839-ben, anyósa halá
lától ő lett a Rickl család feje és a kiskorú gyermek-örökösök gyámja, de a cég 
vezetője is. Ez a helyzet többféle tevékenységre nyújtott számára lehetőséget, amit 
ő tehetséges kereskedői fantáziájával alaposan fel is használt, a cég felfejlesztésé
re és a család vagyonának növelésére. Különösebb aggályoskodás nélkül vágott 
bele nagy részükben sikeres ötletei megvalósításába, így létesített sör-és ecetgyá
rat (Péterfia utca 58/a, b.), majd enyvgyárat (ugyanott a 62. szám alatt).

Az 1840-es években foglalkozik földügyietekkel is: zálogba ad földeket debre
ceni polgároknak 30-32 éves időtartamra, majd kiveszi bérletbe az ún. Tornyos 
Tanyát. A föld iránti érdeklődését több tényező is felkelthette: egyrészt Debrecen
ben a társadalmi rangot mindig az adta meg, ha egy családnak volt a város határá
ban, vagy azon kívül, a környező térségben valamennyi birtoka. (Ez a tendencia 
mellesleg a századfordulón nemcsak megmaradt, de fel is erősödött.) Másrészt a 
legbiztosabb tőkeőrzö, értéktartó mindig az ingatlan volt, ezen belül a városi ház
tulajdon és Debrecenben a környékbeli tanyabirtokok, vagy a messzebb eső, de jól 
megközelíthető, esetleg szomszéd vármegyéhez tartozó nagybirtokok. (Példák rá a 
Rickl vagy a Sesztina család birtokai.) Harmadrészt pontosan ez időtájban került 
szóba saját nemesi fundusának ügye, amit erdélyi rokonai, korábban bérletbe véve, 
el akartak birtokolni. Az ügy hátterében az állt, hogy miután áttelepült Magyaror
szágra, még felmenői által megegyezéses alapon a közvetlen rokonság gondjaira 
bízott, de egyben bérbe adott földek gondját elintézettnek tekintette. A jogi iratok 
részletesen bemutatják, mi történt. Ignác nagyapja, Dragota Balázs, fiával, János
sal és unokájával Felső-Szilvásról elköltözött előbb Csula helységbe, majd Ma
gyarországra. A falu mellett fekvő curiális fundust minden külső appertinentiáiva! 
együtt évente 30 RFt árendába adta ki 1879. évig,4 amit a rokonok, Dragota József 
és György 1825-től, illetve 1819-től részük után nem fizettek. (Ezt azzal indokol
ták, hogy József Ignácnak halálhírét hallották. Ennek valóságalapját ellenőrizni

2. In: HBmL. XIII. 8. 1. és Sesztina-Nagybákay Levéltár: Rickl családi könyv: A „Tö
rök Császár bolt” Dragota Ignác alatt 1839-55.

3. In: Sesztina-Nagybákay Levéltár iratai: Rickl családi könyv.
4. Instructio 1840. augusztus 10. In: Déri Múzeum történeti anyaga. A Dragota család 

iratai. 7. doboz.
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akarta, de Ignác maga bizonyította igazát... ) Az ügyben önként tett vallomások a 
családtagok részéröl megmutatták Ignác tulajdonjogának helytállóságát,5 de az oda- 
vissza elzálogosított birtokparcellák helyzetének zűrös voltát is. Dragota József, 
miután a rábízott földek bérleti díja felment 100 Ft-ra, és azt kifizetni nem tudta, 
kötelezte magát, hogy a Hunyad megyei Lapugyon fekvő birtokát, és afelsö-szilvási 
saját, ős-örökös belső curial is helyének felét zálogba adja, amíg ki nem fizeti tarto
zását. Ha ezt nem tenné, Dragota Ignác a zálogként átengedett javaknak örökös 
tulajdonosává válik.6 (A kifizetést úgy oldotta meg, hogy' a zálogolt föld másik 
felét bérletbe adta, és a befolyó összeg -500 P- a törlesztést fedezte. A zálogcsere 
és a bérlet egyszerre járt le, ekkor mindkét birtokfelet visszakapta. A másik bérlő, 
Dragota György szintúgy elismerte, hogy 1825. óta nem fizetett árendát az Ignác 
tulajdonába számító szántó, kaszáló és szőlő után, aminek összes díja 40 VFt-ra 
gyűlt. Mivel ezt fizetni nem tudta, de ugyanakkor Ignácnak még nágyatyja által, 
400 Ft-ért elzálogosított két darab földje és egy kaszálója van Györgynél hasonló 
zálogcim alatt, ezért ha a tartozásból leszámítva a 40 VFt-ot, a fennmaradó 360 Ft- 
ot neki Ignác kifizeti, a specificált földeket birtoka alá bocsátja,7 és mindent ren
deznek. A némileg bonyolult, de a per elkerülése végett megegyezéssel zárult ügy 
végül rendezte erdélyi, örökölt földjei sorsát.

5. Góla Mózes udvarházánál Dragota József és neje, Stojka Terézia önkéntes vallomá
sa: a föld, amit Dragota Balázstól zálogba bírtak, az azon fekvő 150 PFt és kamatai 
Dragota Balázs unokáját, Dragota Ignácot illetik, mivel a föld az ő örökös birtoka. A 
birtok földjei: 1. Hunyad vármegyében, a felső-szilvási határban, annak”Válya 
Sírbulig” nevezetű helyén, Dragota Péter és a puszta földek szomszédságában. 2. 
Ugyanott D. Péter és Popa János földjei szomszédságában. 3. In kimpu mare mindkét 
felöl Dragotáék számtói között. 4. Kaszálók használva néhai szolgabíró tek. Góla 
Antal úr maradékai és Dragota Péter kaszálóik szomszédságában. Igazolják táblabí
rók. Déva, 1840. december 6. In: uo.

6. Zálogosító levél: az 1840. augusztus 28-án tett szerződés alapján Déván, Gola Mózes 
udvarházánál Dragota József nyilvánítja, hogy a Hunyad megyében fekvő curialis 
fondus féle részét sere címén Dragota Ignácnak átadta, másik felét 500 P-ért zálogba 
adta, úgy hogy a csere és a zálog lejártával földjét visszakapja Dragota Ignáctól. Va
lamint: Dragota József ünnepélyes nyilatkozata ugyanerről. Déva, 1840. augusztus 
29. Valamint: premissionális levél: T. Gola Mózes udvarházánál F.Szilvási Dragota 
József és felesége, Sztojka Terézia nyilvánítják, hogy' Dragota Balázstól 150 PFt-ért 
zálogban bírt földeket Dragota Ignác számára, ezen kitett summának valóságos lete
vése mellett, örökös birtokába bocsátották. É. n. In : Déri Múzeum történeti anyaga. A 
Dragota család iratai. 7. doboz.

7. Dragota György Sári Ferenc udvarházánál lelt nyilatkozata. A földek: a szilvási hatá
ron fekszenek, a szántó az „in Dumbrave” nevű, a kaszáló az „in Gyalu’ , és a szőlő 
az „in Gyál” nevű helyen. Déva, 1840. szeptember 21. In: uo.
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Mindezek mellett, később ő maga is vett bérbe, vagy még inkább vásárolt ki
sebb tanyagazdaságokat. Ezek jogi állása általában elég vegyes volt, mivel a város 
adót -úgymond bérletet- szedett ezek többsége után Ennek okául részben feudális 
jogai őrzése, részben a határban fekvő, polgári tulajdonú tanyabirtokok erre lehe
tőséget adó, többféleképpen értelmezhető jogi állapota szolgált. A város ugyanis 
úgy értelmezte a kincstártól bonyolult módon visszaváltott, határban fekvő földek 
jogállását, hogy maga a föld a városé, és a több évtizede rajta örökös joggal gaz
dálkodó polgárok csupán szabad használati joggal bírnak felette. Ezért a vezetők 
szerint csak akkor ment át az adott terület a gazdák örökös tulajdonába, ha azt 
megváltották. Addig viszont éves taksát kellett utána fizetni. (Megjegyzendő, hogy 
eredetileg a gazdák a kincstártól visszaváltást maguk kezdeményezték, összegét 
maguk állták, abban a hiszemben, hogy saját tulajdonukat szerzik jog szerint vissza, 
ami felett teljes mértékben rendelkezhetnek. ) Legnagyobb tanyáját Macs pusztán 
alakította ki, ennek intézését is még az 1840-es évek közepén elkezdte. Első lépé
sei közé tartozott, hogy Elepen fekvő, 16 nyilas földjét elcserélte 1848-ban Somo
gyi István Macson levő, szintén 16 nyilas megváltott földjével, amire még ráfize
tett 1600 PFt-ot. A földeket tehermentesen tartoztak átadni.* (Ugyanezt az elcserélt 
elepi földet sógora, Rickl Antal számára 4000 Ft-ért visszavásárolta, két hónappal 
később. Az árával adós maradt, ezért lekötötte annak kifizetéséig a cserélt macsi 
tanyát és egyéb ingatlan javait.)8 9 A birtok árát végül részletekben fizette ki 1851. 
augusztus 23-áig.10 11 1857. február 3-ára keltezett szerződésével újra a macsi puszta 
tanyaföldjeiből vesz egy 32 nyilas területet örök áron Debrecen városától. Ennek 
ára 6186 PFt 16 kr, de ezen kívül le kell tennie a zálogsummát is érte." Ezért a 
földet árának kifizetéséig betábláztatják.12Még abban az évben kibővíti ezt a terü

8. Dragota Ignác és Somogyi István urak kötése birtokaik cseréjéről. 1848. február 13. 
És Dragota Ignác és Somogyi István kérelme földcseréjük elismerésére. 1848. márci
us 31. A Somogyi-féle, halápi (2 boglyas csere kaszáló) és puszta macsi (164. dűlő
ben levő 2 nyilas szántó) birtokok megváltásáról: Debrecen szabad királya város főbí
rói adófizetési hirdetménye a pusztabirtokosoknak 1819. január 16. ín: uo.

9. Kötelezvény 4000 Ft-ról, Somogyi Istv án részére. Debrecen, 1848. április 6. In: uo.
10. Törlesztési igazolások a Somogyi örökösöktől, Tőkés Istvántól és Tőkés Julianna 

László Sándorodtól, örökségbeii illetőségük kiegészítése végett. Utolsó rész fizetése: 
1851. augusztus 23. In: uo.

11. Örök adásvételi szerződés Debrecen szabad királyi város és Dragota Ignác között, a 
macsi puszta tanyaföldjei bői 32 nyilas területről, amit a 15.dűlőben keletről dülőút, 
nyugatról dűlővonal, délről Márton József úr, északról Boruzs Mihályné, a 16. dűlő
ben kelettől dűlővonal, nyugatról dülőút, délről Somogyi Károly, északról Kiss György 
birtokai határolnak. Ara 6186 PFt a zálogsummán kívül. 1857. február 3. In: uo.

12. Megyei törvényszék igazolása, 1857. január 2. Uo.
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letet egyik, időközben elhalt szomszédja hagyatékká vált földjének megvásárlásá
val, ami 8,5 nyilas, tanyaépülettel rendelkező birtok csatolását eredményezte.13 
Egy évvel később újabb, mintegy 8,5 nyilas tanyaföldet vett a várostól, fentiekhez 
hasonló módon.141859. április 27-én végleg kifizette Tamássy Károly bánki 9 bog- 
lyás kaszálójának örök árát is, 250 CFt-ot. (Ezt 1854-ben váltotta meg eladója.) 
1859-december 21 -ével Szűcs Márton és felesége, Huszti Julianna 3 boglvás, meg
váltadon bánki kaszálóját vásárolta föl, 180 osztrák forintért.15 Hasonlóan meg
váltás nélküli, 10 boglvás kaszálókat bírt Bánkon és Pácon, amikért boglyánként 
1858 előtt 11 PFt 34 kr-t, 1858-től 32 PFt 51 kr-t fizetett.16 Ezen kívül még egy 
birtokvásárlást kell megemlíteni, amely maga után vont egy furcsa peres ügyet. 
1854. őszén (október 25.) örök áron megszerezte Komlóssy Imre macsi tanyaföld
jét, hosszas tárgyalások után.17 1855. április 4-én azonban keresetet nyújtott be a 
Komlóssy-tanya addigi bérlője. Zöld János ellen, aki megvette a Nagy Sándor-féle 
tanyát, amit ö bérelt korábban. Vádja az volt, hogy a bérlő nemcsak a bérletből 
kimenni nem akart, de 3 hold búza és 1 hold lucerna vetését is elfoglalta, és az ő 
addig bírt és használt bérletét önkényesen elfoglalta, birtokát jogtalanul háborítot
ta. A problémát az jelentette, hogy mint a tanúvallomásokból kiderült, ennek pon
tosan az ellenkezője történt. Zöld Jánosnak ugyanis cserébe azért, hogy bérletétől 
megváljon és a tanyát átadja az új tulajdonosnak használatra, megígérte, hogy át
adja saját bérletét, a Nagy Sándor-tanyát és tartozékföldjeit. Ezt mindegyik vallo
más kiemelte, ahogyan azt is, hogy a csereföldek és a tanya rosszabbul felszerelt és

13. Ez maga után vonja, hogy az újfent betáblázás alá vett birtokrész hitel gyanánt kifize
tett ára a kiskorú örökös, Boruzs Mária javára, a városi árvaszék kezelésébe került. 
1858. november 15. kelt elismervény tanúsítja, hogy Dragota Ignác 2100 CFt 20 kr 
tőketarozását 1857. november 7-1858. november 7-ig eső, 1 éves kamataival együtt 
az árvapénztár javára lefizette. Erdei Mihály árvapénztári ellenőr. Uo.

14. Örök adásvételi szerződés. AíÖld határai: keleten dülőút, nyugaton dűlővonal, délen 
Márton József úr, északon Kovács Józsefné birtokai. Ara: 1533 PFt 28 kr. Debrecen, 
1858. július 8. Betáblázás: 1858. július 9 -  október 30. Uo.

15. Adásvételi szerződés 1859. december 21, nevére íratja 1859. december 28. A város
sal kötött szerződés értelmében a fold után fizetendő 8 PFt 17,25 kr/boglya/év. 
Szerződvény erre: 1856. május 15. Uo.

16. 1858. július 8. Ideiglenes szerződés a város és Dragota Ignác között. Uo.
17. 1854. október 25. Komlóssy Imre tanúsítványa: a Debrecen város birtokában lévő macsi 

pusztán a 15. dűlőben édesapja, néhai Komlóssy Dániel által, 1819. január 10-én kelét 
szerződésben meghatározott váltságdíj lefizetése mellett bírt 16 nyilas tanyaföldet amit 
ő törvényesen örökölt, és 1845. december 15-én nevére íratott, az örökös megszerzéshez 
a nyilasonkénti 25 PFt-ot, összesen 400 PFt-ot lefizette, jogai alapján eladta Dragota 
Ignácnak, 9000 ezüst Ft-ért. A továbbiakban ő köteles a terheket rendezni. In: uo.
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kisebb területű, mint a Komlóssv-tanya. A perben a vádló pedig mindezt csak téli 
szállás iránti kisegítésként ismerte el. Kiderült az is, hogy a felperes volt a több
szörös jogsértő: pl. megpróbálta ekéjét annak földjébe vetni, azaz elbirtokolni, 
erőszakkal hordatott el trágyát az alperes saját tanyájáról, terményeit magáénak 
állította, illetőleg kisajátította, ezen kívül előnytelen bérleti ajánlatba kényszerítette, 
és azt árban szintén emelve, folyamatosan módosítani akarta. Szóbeli szerződésen 
túl e téren sem volt hajlandó egyéb (írásbeli) megállapodásra. Mindezzel jelentős 
kárt okozott Zöld Jánosnak. Ezért keresetét teljesen elutasítva, elmarasztalták az 
alperes költségei miatt. Ráadásul az alperes a csereként felajánlott tanyabirtokot 
időközben, társulva megosztás céljából egy hasonló érdekű családdal, megvásá
rolta Nagy' Sándortól, tehát a cserebérletet megszüntethette.18

Nagyobb birtokok bérletével is foglalkozott. Utóbbira remek alkalmat nyújtott 
a jobbágyfelszabadítás, mivel a nagybirtokosok csak lassan és előre látható rend

18. Periratok:
- Haszonbéri szerződés ifjú Nagy Sándor és Dragota Ignác között: Nagy Sándortól a 
hegyesi és macsi pusztákon levő tanyaföldjeit, valamint a papzugi három nyilas szán
tóföldet a rajtuk álló épületekkel együtt utóbbi bérletbe vette, 1853. szeptember 26- 
tól 1856. október 1-jéig. Haszonbér évente 600 PFt. Debrecen, 1853. május 25.
- Haszonbéri szerződés Komlóssy Imre és Zöld János között, melyben Zöld János 
kiveszi Komlóssy Imre 16 nyilas macsi tanyaföldjét, minden épületével, és bánki hat 
boglyás kaszálóját három egymás után következő évié, a szántót 600, a kaszálót 80 
PFt-ért, A bérlet kezdődik 1855. szt. György napján és tart 1858. szt. György napjáig. 
Ha a haszonbérbe adó időközben maga gazdálkodni, vagy tanyaföldjét örök áron 
eladni akarná, a bérlőnek kárt nem okozva mgteheti. Debrecen, é. n.
- Örök adás-vevési szerződés ifjú Nagy Sándor mint eladó és Zöld János és neje, Tóth 
Mária, valamint Gyulai István és neje. Csikós Klára vevők közt. Nagy Sándor eladja 
macsi 9,5 nyilas tanyaföldjét épületeivel és egyéb beruházásaival, örök áron 6000 conv. 
Forintért. Vevők megosztozása: Gyulai Isván észak felöl. Somogyi Károly úrral határos 
5 nyilas részt veszi át, Zöld János pedig a déli, femmiaradó4,5 nyilas részt, a tanyaépüle
tekkel tartja meg. A vételárat egymás közt egyenlően megosztják. Ebből a szerződéskor 
Gyulai István fizet 1600PFt-ot, Zöld János 800-at. A fennmaradó összeget, úgymint Gyulai 
István az 1400Ft-ol és Zöld János a 2200 Ft-ot kamat nélkül az 1856. évi vízkereszti 
vásárkor kötelesek készpénzben kifizetni. Ezzel a szerződéssel Dragota Ignác még két 
évig terjedő haszonbéri szerződése érvényét veszti, mivel a neki eladott, de Zöld János 
által haszonbérelt Komlóssy-tanya helyett éppen a Nagy Sándor úr féle tanyát bocsátot
ta Zöld Jánosnak haszonbérbe, amely tanyának ő jelenleg birtokában is van. így atulaj- 
don- és haszonbérleti jog egy személyben összpontosul. 1855.
- Tárgyalási jegyzőkönyv. 1855. április 14.
- Komlóssy Imre tanúvallomása Zöld János felszólítására. 1855. április 2.
In: Déri Múzeum tört, gyűjt. - A Dragota cs. iratai
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szer nélkül kaphatták meg kárpótlásaikat. A szükséges modernizációhoz a legtöbb 
nagybirtokos bérletbe adta ki földjei egy részét, vagy inkább birtokrendszere egy 
nagyobb tagját, ezzel elérte, hogy földjei ezen részéből biztos bevételt nyert, anél
kül, hogy törődnie kellett volna vele. Ugyanakkor a befolyó összeget, annak nagy
ságrendjénél fogva, fordíthatta a fennmaradó nagy obb terület modernizálására, 
amely felfejlődve, a bérlet lejártával beolvasztotta a többi, kiadott területet. A fej
lődés a viszonylag leghatásosabbnak nevezhető, általánossá vált módszer mellett 
is csak lassan következett be, ezért a bérletet összességében hosszú, általában 3-6 
éves, de többnyire megújított vagy újra kiadott szerződési lehetőségek miatt több 
évtizedre nyúló formában kell elképzelnünk. Szerződései szerint 1855. október 1- 
jétől először 1861. szeptember 30-ig, ily módon vette albérletbe gróf Gyulav Fe
renc nagyhegyesi birtokát fiai számára. A Bécsben élő gróf először Harstein Noé
nak és fiának, Péternek adta ki a teljes nagyhegyesi pusztát, akik aztán két, Debre
cenhez közeli dűlőt adtak albérletbe a Dragotáknak.19 A bérelt terület meglehető
sen nagy': 746 katasztrális hold 800 négyszögöl. Éves bérleti összege akkoriban 
egy ház árát tette ki. Később fiai a bérletet meghosszabbították újabb hat évre, 
hasonló feltételekkel. Hasonló bérlet volt még korábban a Szatmárban fekvő 
penészleki birtok, amelyet az eredeti tulajdonostól, gróf Csáky Sándortól zálogba 
vettek Gencsi és Mihály falvi Gencsy Pál, az aktuális zálogbirtokos szülei. 1840- 
ben a tőlük örökölt jószágot haszonvételeivel szintén elzálogosította 32 évre, örö- 
kíthetően Dragota Ignácnak és mindkét ági rokonainak, összesen 25 000 VFt-ért, 
hogy magának körülményeihez képest hasznosabb jószágot szerezhessen. A birtok 
9 telekből és járulékaiból állt, összesen 1039 hold területet foglalt magába.20 ldő-

19. Haszonbérleti szerződés a balmazújvárosi Harstein Nőé, mint gróf Gyulay Ferenc úr 
őexellenciája Nagyhegyes pusztájának haszonbérlője, és Dragota Ignác debreceni lakos 
közt, a fenti puszta egy részének haszonvételi átengedéséről. Dragota Ignác haszon
bérbe veszi 1855. október 1-1861. szeptember 30. között:
- a 17. dűlőt, ami a puszta Ondód felőli végén keresztül elnyúlik, és tesz 128 lánc 5 
ölet.
- a 18. dűlőt a 17. mellett, ami tesz 145 láncot és 3 ölet.
Együtt ez 273 láncot és 8 ölet jelent. 1 lánc =3000 négyszögöl, 1 öl 300 négyszögöl. 
1100 négyszögölével mérve: 350 hold 500 négyszögöl + 396 hold 300 négyszögöl = 
746 hold 800 négyszögöl. Minden hold után 2,52 Ft fizetendő évente, azaz 2140 Ft 
37,5 kr./év összesen. 1855. november 3. In: Déri Múzeum történeti gyűjteménye: a 
Dragota család iratai. 7. doboz.

20. „ Gencsi és Mihályfalvi Gencsy Pál, néh. Ttes Gencsi és Mihályfalvi Gencsy Lajos 
úrnak és hitvesének, ties Faji Fáy Anna asszony törvényes fia az okból, hogy magam
nak körülményeimhez képest hasznosabb jószágot szerezhessem, Szatmár vármegyé
ben kebelezett, Penészlek helységében lévő, néhai szüleim által Ngs. Keresztszeghy
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sebb Dragota Ignác közvetített bérleti lehetőséget a Rickí család felé is. A Ricklek 
ekkoriban kezdték megalapozni később a városban kiemelkedően nagy birtokrend
szerüket, és szintén nagy arányban foglalkoztak a kereskedelem mellett gazdálko
dással. Dragota Ignác segítségével vették bérbe Klein Ignác bérlőtől a macsi pusz
ta egy 500 holdas darabját.2’

Neki volt köszönhető az 1850-es években a Peceszentmártonban felépített Deb
recen- Nagyváradi Mümalom, ami az 1860-as évek végéig nagyjából sikeresen 
működött. A malom árukészlete a különféle őrlésű asztali darától, a legfinomabb 
süteményliszten keresztül a különböző fajtájú kenyérlisztekig terjedt,21 22 az árusí
tást a nagyváradi főraktár és a hozzá tartozó bolt útján oldották meg.

Viszonylag korán, 1848-ban, az iparfejlődés- és fejlesztés általános igényként 
első ízben történő felmerülésekor kezdett el érdeklődni a bányatársaságok iránt. 
Fennmaradt levelezése alapján két céggel került kapcsolatba: az egyik az Aradon 
és Kassán egyaránt székelő Magány Bánvási Társaság, vagy másként Privát 
Bergbau, ahol részvényesként szerepelt, 6 db (Nro 42-46,70.) cessziót váltva maga 
és a Rickl cég számára. A másik a Kerszka-Varadier private Bergwerks-Gesellschaft 
volt.23 Az ezzel kapcsolatos üzleti számításait -nyilván a bányászatot egy, a párto
ló-támogató körülmények között, és az országos igények miatt hamarosan fellen
dülő és hosszú távon fejlődő ágazatnak lehetett gondolni,- a politika bekövetkező 
eseményei és a hatalomra kerülő ellentétes érdekek húzták keresztül. Minden eset

gróf Csáky Sándortól 1824. december 5-én zálogba vett és általam örökölt jószágo
mat, királyi és egyéb haszonvételeivel elzálogosítottam Dragota Ignácnak és mindkét 
ágú rokonainak 32 évre, 25 000 Váltó Forintért.'’Abirtok kilenc telekből és járuléka
iból áll, ami 19hold kenderföldet 240 hold erdőt, 780 hold szántóföldet jelent. Mind
erre szabadon lehetőség van beruházásra 6000 Ft-igés ha a zálogból odaadó fél vissza
váltani kívánná, a visszaváltást egy évvel előre bejelentve, a beruházások ellenértékét 
kifizetve lehetik meg. Debrecen, 1840. szeptember 20. In: uo.

21. Nyugtatvány Klein Ignáctól a Gyulay család-féle 511 hold 1100 négyszögöl puszta 
részért (holdanként 1,40 Ft évi földbér )Rickl József Zelmostól fizetett 425,50PFt- 
ról, félévi földbér fejében. 1852. szeptember 29. Valamint ugyanez 1853. április 10- 
én, és 1853. szeptember 29-én. Egész évi földbér 1854. április 22-én, és 5 évi adórész 
1854. október 4. Ugyanakkor következő évi bérlet, szt. Mihálytól szt. György-napig. 
In: uo.

22. A nagyváradi-peceszentmártoni műmalom készletei és árujegyzéke a nagyváradi fő
raktárban. Az árujegyzék és árlista alapján a készletbe a következő termékek tartoz
tak: asztali dara apró/nagy szemű (12,60Ft), ua. közép szemű (11 Ft), legfinomabb 
kivont sütemény liszt (12,40 Ft), Király liszt (11,40 Ft), finom mont liszt (10,60 Ft), 
finom zsemlye liszt (9,80 Ft), finom fehér kenyér liszt I. o. (9,20 Ft), ua. II.o. (8,60 
Ft), barna kenyér liszt (7,80 Ft), láb liszt (3,20 Ft), apró korpa (3 Ft). É. n. In: uo.

23. Üzleti levelezés: 1848. november 1-től, 1850. július 1-ig.
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re ez a kísérlet újabb tanúbizonyságául szolgált személyisége modem és vállalko
zó, a lehetőségeket korán felismerő oldalának. Fenti lépése meglehetős bátorságra 
vall, hiszen Magyarországon a korban kevés hagyománya volt a bányatársaságok
nak, illetőleg a modern tőkés bányavállalkozásnak.

Ebben a korszakban vette meg a Piac utca 47. alatti egyemeletes házat (ma a 
Hitelbank palota része), és az ún. Kis Orbán-házat (Cegléd u. 23, ma Kossuth utca 
16.) Feltehetőleg az üzlet vidéki hálózatának kialakítása részeként, vagy annak 
kiterjesztése okán vásárolt házat Nagykárolyban az ún. mester részen, a mészár
szék mellett, a Rickl József Anzelm kereskedőház főnökeként. Ennek ára 7500 
VFt volt, amit az illetékes tulajdonosok számára teljes egészében kifizetett.24

Alkotó kereskedőmunkája és széles látókörű vagyonszerző tevékenysége okán 
az ő időszakában beszélhetünk a Török Császár cég és a közös vagyon fénykorá
ról. Üzleti kapcsolatai elsősorban az ország északkeleti régióját, azon belül főleg 
Bihar, Szabolcs megyéket és a hajdú kerületeket hálózták be. Főbb beszerzéseit és 
szállításait Margittá (Max Altmann), Kisvárda (Ferdinand Wagner), Nagykároly 
(Michael Ekker, Kiss és Schuszter), Nánás (Alexander Sexty), Diószeg (Ludwig 
Lindenfeld), Hermannstadt (Daniel Artner), Szilágysomlyó (Andreas Oravetz), és 
N agyvárad (Ignaz A dler és Fenyvessy, Stephan G rosz) illető leg  Sziget 
(Máramarossziget?)(Rudolf Stepkovits) városaiból, vagy felé intézte. Természete
sen Debrecenben is többekkel állt kapcsolatban (Paul von Kmety, Johann Posszert, 
Stephan Berghoffer, Sámuel Szecsey, Franz Sarkady, Wendelin Balázs, Salamon 
Lippe in Nádudvar, Johann Szarka, Eduard K olbenhayer, A nton Stenzi- 
ger).25 Legnagyobb tételű beszerzései gyertyára, savanyúvízre (ásványvízre), kü
lönféle rizs-, kávé- és cukorfajtákra, nagy arányban használt fűszerfélékre (bors, 
paprika, sáfrány) vonatkoztak.

A mezőgazdaságban és az ipari vállalkozásokban elért sikerek mellett bank
ügyletekkel, és üzleti tevékenységéből eredően hitelezéssel is foglalkozott. A ban
ki ügyek alatt elsősorban részvények vásárlását kell értenünk. 1846. február 18-án 
a Debreceni Első Takarékpénztár éves közgyűlésén saját és Rickl József Zelmos

24. Méítóságos Nagykárolyi gróf Károlyi György úr jószágigazgatójának hirdetménye. 
Nagykároly, 1845. szeptemberS. Ekker Mihály nagykárolyi lakos eladta 1839. febru
ár 15-én a szatmárnémeti lakos Reich Andrástól és feleségétől, Lang Teréziától vett 
házrészét Dragota Ignác úrnak 7500 VFt-ért, örök áron. Miután a házon 4500VFt- 
nyi tőke teher állt, mint az előző tulajdonosok gyámsága alatt álló Brém árva tőkejá
randósága, és ezt az összeget az új tulajdonos a vételár részeként már lefizette, ezért 
az összes volt tulajdonos kielégíttetett, a ház tehermentesíttetett. 1845. szeptember 5. 
In: uo.

25. Számlakönyv 1858. május 14 - június 15: üzletfelek listája. In: uo.
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nevére 8-8 db részvényt írt aiá, amivel a bank legnagyobb részvényeseivé lettek. 
(A részvényeket haláláig ő kezelte.)26 1856. augusztus 26-ai dátummal 28 db Tisza 
pályarészvényt jegyez, 10%-os részletenként. Ennek feltételeként el kell fogadnia, 
hogy ha Debrecen város 100 db részvényéből bevonásra kerül sor, az ő tulajdoná
ban levők közül is érvénytelenednek, a városi részvénybevonás arányában. (Ezen 
feltétel mögött meghúzódott az általános várakozás, hogy a vasúti befektetések 
mindenképpen minél jövedelmezőbbek lesznek, és nem újabb részvénykibocsá
tásra, hanem az érték növekedésével bevonásra lehet mód.) Rendelkezett (mond
hatni kötelező jelleggel) 9800 Ft névértékű birodalmi kölcsönkötvénnyel is, amit 
1857-ben felküldött beváltani Bécsbe. Az ebből nyert összeg az eladás után 7800 
Ft volt, tehát nem érte el a névértéket, 2000 Ft-os vesztesége az állam pénzügyi 
helyzetéből eredően várható volt. Hitelezései elsősorban üzletfeleivel álltak kap
csolatban, de magánszemélyeket is találunk efféle ügyletei másik oldalán. Több 
esetben rokonait próbálta tám ogatni ily módon. Üzleti hitelezésére példa 
Stein(hei)feld27 József nagykállói kereskedő esete, aki vele is és Kaffka Károllyal 
is pénzügyi kapcsolatot tartott fenn. Egy három hónapra szóló, 171 Ft 38 kr-os 
váltót viszont minden felszólítás mellett sem fizették ki, és kamatait sem fedezték. 
A majdnem fél éven keresztül húzódó ügyet végül az oldotta meg, hogy bírósági 
úton végrehajtási fenyegetés után megegyezésre jutottak. Ügyei kezelésére ekkor 
kérte fel Nagy Pál ügyvédet, akinek teljes felhatalmazást adott jogi ügyei 
intézésére.28 Másik két ismert ügye magánszemélyekhez köthető. 1856-ban zajlott 
le a RJiédey László-per, aki viszont a perben kitűzött határidő után sem fizetett: 
sem 430 Ft váltóösszegét, sem annak kamatait, sem a perköltséget, sem az üggyel 
járó hivatalos taxákat. A végrehajtás jogszerűsége ellenére (1856. március 31. vég
rehajtási határozat) a per csak május 10-én ér véget, az eredeti határozat megerősí
tésével. Másként futott le a Schaitl Ambrus-féle tartozás este. Bíróság nélküli meg
állapodás eredményeként az 500 Ft-ot az adós fél úgy fizette vissza, hogy átenged
te 1860. évi I-II. félévi, a városi órák felügyeletéért és karbantartásáért járó illet
ményét (2 X 184 FT 30 kr), és erre az állásra biztosítékul letett értékeit: 2 db Deb
receni „István” gőzmalmi részvényt és 1 db hg. Esterházy'- sorsjegy-et.29

26. A Debreceni Első Takarékpénztár közgyűlési jegyzőkönyv kivonata. 1846. február 18. 
Sajátrészvényei: 391-98. szám alatt, a részvénykönyv 276. lapján bejegyezve. In: Uo.

27. Az iratok háromféle néven emlegetik: Steinfeld, Steinheifeld vagy Steinheifel.
28. A váltó 1858. július 3-án kelt, Nagy Pálnak 1858. október 5-én adott hivatalos meg

hatalmazást. Aznap kelt az óváslevél is. Az ügyben kiegyezésre október 25-ével jutot
tak. In: uo.

29. Megállapodás: 1859. október 17. ín:Déri Múzeum történeti gyűjteménye. A Dragota 
család iratai. 7. doboz.
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Fenti tevékenységei alapján a korai, sokoldalú tőkés polgár képeként tűnik elénk 
Dragota Ignác személyisége. A gazdaság minden ágában jelen volt egv-egy adott 
szintig, fokozatosan kipróbálva ottani sikereit. Ezt mutatja, hogy az egyes ágakba 
beruházott kezdeti tőke viszonylag nem jelentős, hogy bukás vagy zavar esetén ne 
legyen nagy a veszteség. Ha a kezdet sikeres volt, egyre nagyobb tőkét lehetett 
beinvesztálnía. Ha nem, akkor sem vesztett túl sokat, esetleg presztízse még növe
kedett is, a vállalkozás jellegéből eredően. Kíváncsiságát az adott lehetőséget ille
tően pedig mindenféleképpen kielégíthette.

Általában jó  családfőként emlegették: saját hat gyermekének és a gyámsága alá 
bízott Rickl gyerekeknek jó nevelést biztosított, és az átlagos polgári életmód feletti 
szinten élhettek. (Pl. állandó francia nevelőnőt tartott mellettük. ) Feltételezhető, hogy 
ezzel célja a cég feletti irányítás megtartása volt azután is, hogy a Rickl fiúk nagy
korúságukat elérték, hiszen ő biztosítani tudta továbbra is a fényűző életmódot, a 
polgári cselekvéstől pedig igyekezett távol tartani őket. Csak saját akaratukból és 
önszorgalommal tanulhatták meg a kereskedés fortélyait, ahogyan azt a céget tőle 
hosszú huzavona után átvevő Rickl József Zelmos tette. Utóbbi kérésére osztották 
meg a vagyont és az örökséget, amelyből Dragota Ignác is kapott egy részt, de a 
boltot a továbbiakban elvesztette. Az öröklött tőke felhasználásával 1855-ben nyi
tott egy nagybani fűszerüzletet30 (a Török Császár mellett, konkurenciának), amihez 
belépett a helyi kereskedő testületbe, azaz a Kereskedelmi és Iparkamarába, és ha
marosan bejegyeztette aláírási címét is.31 De annak ellenére, hogy üzleti és szemé
lyes kapcsolatai, elegendő tőkéje és korábbi beszerzői hálózata továbbra is nagy
részt megmaradtak, nem sikerült nagyobb forgalomra szert tennie. Az üzleti ügyek
től függetlenül, családjával együtt jó  viszonyban maradt a Ricklekkel. Letelepedé
sével megalapozta neve mai család (és gazdaság-) történeti ismertségét. 1860. au
gusztusában, elhunytával kiemelkedő vagyont hagyott hat nagykorú gyermekére, 

Dragota Ignác személye némileg ellentmondásokkal telített. Amellett, hogy elő
relátó, sokoldalú üzletember, rengeteg új ötlettel, sikeres, íántáziadús módon megva
lósuló vagyonszerző technikával, és ehhez a(z időnként nemcsak) szükséges esetben 
erőszakosságig menő törekvő természettel, ugyanakkor alaposan meggondolt, és biz

30. Dragota Ignác kérvénye nagykereskedői üzlete folytatására. 1855, október 17. Ko
rábban, 1855. június 8-án kérvényezte és el is nyerte a nagykereskedői jogot. 1855. 
szeptember 26. Alaptőkéje és engedélye bemutatásával belépett a helybeli szabadal
mazott Kereskedelmi és Iparkamara beltagjai közé. ín: uo.

31. A Debreceni Császári és Királyi Megyetörvényszék jegyzőkönyvi kivonata 1855. ok
tóber 18-ról: Dragota Ignác szabadalmazott nagykereskedő folyó évi törvényszéki 
végzéssel aláírási címének bejegyzése végett megjelent, s miután okiratilag igazolta 
hekebeleztetését a kereskedő társulatba, valamint személyazonosságát és nagykorú
ságát, aláírási címét bejegyezte: Dragota I./I. Dragota. In: uo.
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tonságra törekvő módon cselekvő személyiség. Mégis környezete hatott rá annyira, 
hogy- az ott látott példák nyomán sem gyermekeit, sem gyámfiait nem nevelte saját 
példájára. Meglehet, ebben közrejátszott erős karaktere, ami nem tűrte a riválist. Min
den esetre, vagyonát teljes egészében ingatlanba fektette, fiait gazdálkodásra biztatta, 
ami akkor és később a városban rangot adó foglalkozás volt, de ami sokkal nehezebb 
és kisebb arányú bevétellel járó megélhetést nyújtott, mint a szakértelemmel irányí
tott kereskedés. Családjában nem tudták huzamosabb ideig folytatni tevékenységét, 
halála után egy’ évtizeddel gyermekei felszámolták -a gazdálkodási ágazat kivételé
vel- összes rájuk maradt és jó esetben folytatható tevékenységi körét.

Sorsa szorosan összefonódott a magyar polgári tőkés gazdaság kialakulásával, 
ami, bár az 1880-as években érte el zenitjét a tőkés ipar kifejlődésével, az 1840-es 
években kezdett megalapozódni a gazdasági szemléletváltás és az újfajta törekvések 
felszínre törésével. Nélküle és a hozzá hasoiúóan a fennálló kereteket és szabályokat 
túllépni kívánó személyiségek nélkül a gazdaság polgári irányítású, tőkés átformáló
dása legalábbis sokat késett volna. Bár ő és a hozzá hasonló, úttörőén modern felfo
gással rendelkező emberek kénytelenek voltak bizonyos fokig alkalmazkodni hagyo
mányos gazdasági és társadalmi környezetük kereteihez, szabályaihoz és elvárásai
hoz, arra törekedtek, hogy azokat saját akaratuknak megfelelően minél hamarabb 
túlléphessék, fokozatosan megváltoztathassák, és szabadabbá tehessék. Pontosan ezek
ből a törekvéseikből fakadó újabb és újabb modem ötleteik, fantáziadús megvalósító 
módszereik vezettek a hagyományos és elavulttá vált gazdasági módszerek felszá
molódásához és a Magyarországon régóta áhított modem gazdasági rendszer, a pol
gári tőkés gazdaság létrejöttéhez.

Amália Enikő Lovas

Ignác Dragota, an E arly  Capitalist Bourgeois of Debrecen

A late offspring of the family Dargota o f Vajdahunyad and Felsőszilvás settled 
over from Temesvár to Debrecen in 1820, where he saw a splendid bourgeois ca
reer. The paper, revealing sources so far unexplored, gives an introduction of 
Dragota's career, enrichment, successes in the merchants’ business, his accumula
tion o f wealth as well as his purchases of landed properties. It puts light to the 
business relations with the support o f which Ignác Dragota was able to launch 
profitable entreprises and constructions striking the eye all over the city. It gives a 
detailed analysis of the public role o f the merchant and burgess o f high esteem, the 
scene of which was Debrecen.


