
Kujbusné Mecsei Éva
A megváltakozás időszaka I.
Nyíregyháza: mezővárosból örökváltott mezőváros

Még két évtizedig sem volt oppidum a település, félszáz nyíregyházi máris újabb 
jogállás elnyerését fontolgatta. 1802-ben egy gyűlésen ugyanis elhatározták, hogy a 
vármegye követeinek ajánlkozásával szabad királyi városi státuszért folyamodnak, 
remélve az ezzel járó szélesebb jogoknak: az országgyűlésen való részvételnek, a 
kollektív nemességnek, a szabad bíróválasztásnak, a széles körű igazságszolgálta-
tási és kegyúri jogok gyakorlásának, a regalék kötöttségek nélküli kezelésének, az 
adókivetésnek, a statutumalkotásnak, a lakosfelvételnek, a szabad végrendekezési 
és adásvételi jognak, az adó-, vám- és harmincadmentességnek, a tisztségviselők 
számadásaira és az árvákra való felügyelésnek, valamint a címerhasználatnak az 
elnyerését.1 

Az első (Dessewffyekkel kötött) örökváltság

Az álom megszületését minden bizonnyal személyes tapasztalatok és a különböző 
módon szerzett információk inspirálták. Ha ugyanis megvizsgáljuk azt a migrációs 
útvonalat, amit az itt letelepedők bejártak, vagy azt, amit vásározás során, valamint 
az árendák megszerzése és fi zetése érdekében beutaztak, akkor sok, különféle 
privilégiummal bíró, sőt szabad királyi státuszt is magáénak tudható településsel 
találkozunk. A migrációs tapasztalatokat, amelyek főként a felvidéki városokból 
származtak,2 kiegészítették a vásározók hírei, akik a Hegyaljáról, Debrecenből, 
Szatmár, Bereg és Ung megyékből hoztak-vittek árukat és információkat.

A szabad királyi városi cím elnyerésére azonban a szerződéses jobbágykö-
zösségnek csak akkor lett volna esélye, ha megváltakozik mindkét földesurától. 
A megváltakozás tárgyában írt folyamodványban3 igyekeztek tervük mindenki 
számára előnyös voltát hangsúlyozni: a földesurak az eddigi jövedelmük tőkéjé-
nek megváltásért kapott összeget gyümölcsözőbb befektetésekre használhatják, 
a szabad királyi város nélküli Szabolcs megyében pedig lenne egy hely, amely 

1. Czakó, 1973. 14.
2. Mezővárosok: Brezova, Gálszécs, Kubin, Nagyrőcze, Németlipcse, Pilis, Szirák Újhely; szabadalmas 

mezővárosok: Csetnek, Igló, Jósva, bányavárosok: Gölnic, Stósz, Szomolnok; szabad királyi városok: 
Eperjes, Kassa.

3. V. A. 101/j. 40/40. 1802: 3., 4.

monográfi a*

 * E rovatcím alatt jelentetjük meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város monográfi ájának már elkészült feje-
zeteit. (A szerk.)
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fellendítené az ipart és a kereskedelmet. A kérvényt fogalmazó, fél évszázadig itt 
nótáriuskodó Miskolczy Mátyás, Gerliczky/Szuchács Mihály főbíró és a kérvényt 
a város gyűlésén aláíró 94 nyíregyházi azt remélte, hogy a földesurak a megvál-
takozás iránti kérelmüket elfogadják, és a nemsokára kezdődő országgyűlésen 
Nyíregyháza már megkaphatja a szabad királyi városi jogállást. Bár a Dessewffyek 
novemberben tartottak családülést, de a kérelmet nem tárgyalták érdemben addig, 
amíg a Károlyiakkal nem egyeztettek. Szerették volna ugyanis elkerülni az olyan 
kellemetlen helyzetet, mint amilyenek korábban a két birtokos külön-külön való 
eljárásmódja miatt adódott. Ilyen volt pl. az 1760-as években, amikor többen elé-
gedetlenek voltak a telepítéskor tett ígéretek teljesülésével és el akartak költözni 
innen. Károlyi Antalnak ezt sérelmezve „eltökéllett szándéka volt, hogy nem adja 
többet árendába a hűtlen nyíregyháziaknak a benefi ciumokat, csak még most az 
egyszer, egy évre 1000 Rft-ért”. A település másik felét bíró Dessewffy Sámuel és 
Sennyey Imre azonban sérelmesnek találta, hogy Károlyi velük nem egyeztette 
eljárását, s megkérdezésük nélküli döntött. Így külön, 2 évre 5000 Rft-ért adták 
ki a haszonvételek őket illető részét. Végül földesuraknak egymás között, ill. a 
településsel is sikerült rendezniük a nézeteltérést, így 1766-ban, a korábbiakhoz 
hasonlóan, a két birtokos újra közös szerződésben adta bérbe évi 5000 Rft-ért a 
korcsmát, malmokat, mészárszéket és a kilencedet. 1779-ben pedig a Dessewffyek 
azért tiltakoztak, mert a Károlyiak nélkülük tartottak úriszéket Nyírbátorban. 

Míg a nyíregyháziak Károlyi József véleménnyilvánítását fi skálisa, Matsovszki 
Sámuel, szekretáriusa, Klobusiczky Ignác és inspectora, Borsicky Pál révén is 
sürgették, addig a Dessewffyek is komolyan fontolgatták az ajánlatot, mivel kény-
szerhelyzetben voltak, ugyanis a famíliából tizenketten kellett hogy osztozzanak a 
Nyíregyházáról befolyt jövedelem felén. Bizonyára a részbirtokosságból származó 
gondok, a család egyes tagjainak labilis anyagi helyzete, valamint az, hogy Nyír-
egyháza nem tartozott a törzsbirtokhoz, mind hozzájárult a város örökváltság iránti 
kérelmének elfogadásához.4 Végül 1803. december 1-jén a Gerliczky/Szuchács Mi-
hály főbíró vezette városi küldöttség megegyezett a családdal, amely 320 ezer rénes 
forintért átadta földesúri jogait a communitasnak.5 A szerződést a főbírón kívül 
a küldöttség tagjai: Miskolccy Mátyás nótárius, Sexty András goeometra, Kovács 
János és Pál nemesek, Sulyán József és Huray János esküdtek, valamint Mányik 
Péter, Gráf András, Molnár Tamás, Ritkó Mihály és Bodnár György, valamint a 
helység nemes tagjainak képviselői írták alá. A családtagok nevében Dessewffy 
Sámuel által tett örökvallást a jászói konvent 1804. március 1-jén hitelesítette.

A Dessewffy család jászói konvent által hitelesített 
örökvallása, 1804.

„Mi a Keresztelő Szent János Egyház Jászói Konventje emlékezetbe ajánljuk je-
len levelünk által mindenkinek, akiket illet, hogy néhai nagyságos és méltóságos 

4. Az egyik örökös, Laffert Vince már ekkor 18 ezer forintért zálogba is adta birtokrészét a városnak 32 
évre.

5. Az 1803. december 1-jén Fintán tartott családülésen a 320 ezer forintot a cslád tagjai akként osztot-
ták fel maguk között, hogy Dessewffy Teréz kapott 74 255, özv. Kapi Lászlóné és Meskó Vince 40 962 
forint 30 krajcárt, Laffert Ignác, Vince és Rozália örökösei 27 308 forint 20 krajcárt, Dessewffy Sámuel, 
József, István, Júlia és Elelonóra 13 910 forint 50 krajcárt és özv. Dessewffy Istvánné 12 370 forint 50 
krajcárt. Lásd V. A. 101/j. 40/40. 1803: 4.
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Cserneki és Tarkői gróf Dessewffy Sámuel úr, néhai nagyságos és méltóságos 
Dessewffy Sámuel úrnak néhai méltóságos és nagyságos bárónő, Palocsai Hor-
váth Klára asszonytól való egyenes leszármazottja személyesen a maga nevében, 
továbbá pedig minden leszármazottja és érdektársa nevében és helyett őfelségének 
folyó évi február 7-én, azt követően Pozsony vármegyének március 7-én és Sáros 
vármegyének ugyancsak folyó évi augusztus 7-én kelt, eredetiben bemutatott és 
kiadott levelével, mint azok meghatalmazottja, érett ésszel tett bevallásában, előt-
tünk személyesen megjelenve – miután az alulírott osztályos érdektársak minden 
terhét és nehézségét, amennyiben az ügy az alulírottakat most érintené, vagy a 
jövőben érinthetné és illethetné – mindenben magára vállalta és korábban előre 
megfontolta, szabadon, ép ésszel, élőszóval – amint alább következik – előadta, 
kinyilvánította és bemutatta ezen szavakkal írott, általunk hitelesítendő örökbe-
vallási szerződést.

Alulírott méltóságos és nagyságos Cserneki és Tarkői gróf Dessewffy Sámuel-
nek feleségétől, Palocsai Horváth Klára bárónőtől leszármazott alulírott utódai, 
jelen levelünk által emlékezetbe ajánljuk mindenkinek, akit illet, hogy mi korábbi 
jó megfontolás után elfogadtuk és elvettük Nyíregyháza mezővárosi közönségé-
nek érdemeit illetőleg tett kérelmének támogatását, másfelől pedig áttekintettük 
annak osztatlan állapotát, az ebből következhető bajokat, idő jártával azzal járó 
zavarokat, de legfőképpen pedig abból a célból, hogy megteremtsük magunknak és 
utódaiknak mindennemű s egyben alkalmasabb és hasznosabb jogai megóvását, 
azon mezővárosi közönséget és ezáltal azok lakosait, azoknak mindkét nembeli 
utódait, a rájuk tartozó és őket minden névvel nevezendő, akár személyüket, 
akár a mezővároson belül, vagy azon kívül eddig bennünket illető és általunk 
gyakorolt jogszolgáltatással együtt gyakorolt joggal, földesúri joggyakorlással és 
szolgáltatással együtt felmentettük, mentesítettük és felszabadítottuk. Egyben ne-
mes nemzetes Sexty András, Kovács András és Kovács Pál, nem különben tisztes 
Gerliczky Mihály bíró, nemes Miskolczy Mátyás jegyző, továbbá Sulyán József és 
Horog János, a sokszor említett Nyíregyháza mezőváros esküdtjei, aztán Mányik 
Péter, Graff András, Molnár Tamás, Riskó Mihály, Bodnár György, a többször 
említett Nyíregyháza mezőváros részéről erre az alkalomra előttünk személyesen 
megjelent küldöttsége általi kérésre előírott módon, a földesúri joghatóságunk 
alól felszabadítottuk és felmentettük. A nevezett Nyíregyházán annak elkülöní-
tett és igaz határán belül levő dűlőin, az előbb általunk bírt belső telkeket, azon 
mezővárosiak saját telkeivel, mind teljességgel földesúri mind a nemes vármegye 
közházaival együtt beépítve, mindazonáltal a mindkét fél által előzetesen megteen-
dő becsű óvásával, az azon levő minden jövedelmét, kiváltságát, királyi, földesúri 
és helyi adományát, haszonvételét, javadalmát, a bormérést, a mészárszéket, a 
sütőházakat, a malmokat, a serfőzést, a salétromfőzést, a megművelt és parlag 
földeket, kaszáló réteket, legelőket, szőlőskerteket, azok szőlőhegyeit, az erdőket, 
a legelőket, halászó vizeket, a vadászatot, a madarászatot és mindent, amelyek 
akár törvény, akár a Nyíregyházát illető kiváltságlevél szerint, vagy éppenséggel 
régtől gyakorolt, vagy újabb szokás alapján valamilyen módon a földesúri jogunk 
gyakorlatának része lett, a vásártartással és minden jogunkkal együtt 32 000, azaz 
harminckétezer rénes forintért, a tartozásért a mai napon készpénz fi zetés helyett 
szerződés szerint való fi zetés után örökre átengedtük és átadtuk, miután sem mi, 
sem utódaink semmiféle tulajdon jogunkat nem tartottuk meg. Ilyenformán az emlí-
tett Nyíregyháza mezővárosban és a hozzácsatolt határban levő, minden odatartozó 
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határbeli és belső tartozékokkal, valamint minden továbbiakban jogosan királyi és 
korlátozottan földesúri illetékesség folytán eddig szedett és szedhető jövedelemmel 
és haszonvétellel együtt átengedtük, átszármaztattuk. Hogy pedig mind érdemeik, 
mind az ésszerűsség teljessége folytán ilyen módon megszerzett tulajdonukat mind 
ők, mind utódaik megtartsák az előírt adásvétellel, előre megfontoltan és korábbi 
elhatározással méltónak ítéltük az említett mezővárosunkat minden megtámadó 
ellenében, mint törvényes beavatkozó, az óvást mi és utódaink magunkra vállaljuk. 
Ezen felül kötelezzük magunkat ezen örökös adásvételi szerződés örökös bevallással 
való megtartására, hiteles helyen az említett mezővárosi közönség számára való 
átruházás megerősítésére. Továbbá kötelezzük magunkat, hogy az egész közönség 
a jelen szerződéshez a kegyes királyi jóváhagyást és beleegyezést megszerezze, 
(hogy biztosabb legyen felőle) támogatjuk és segítjük őket, mi vagy az utódaink, 
vagy az összes alulírottak közül senki visszahívással, visszavonással, vagy érvény-
telenítéssel, akár pedig támogatással, a sokszor említett közönség általi beleegye-
zést, e királyi beiktatást megellenezve, ellentmondással sem mi, sem utódaink ne 
segíthesse és támogathassa. Mindezen előadottak örök erősségére és hitelére az 
elmúlt november havában közös akaratunkkal elhatározva, saját pecsétünkkel 
és aláírásunkkal megerősített szerződéslevelünket Nyíregyháza mezővárosának 
visszavonhatatlan érvénnyel fi ntai kastélyunkban 1803. december 1-jén tartott 
gyűlésünkben Deseőffy Terézia s. k. P. H., cserneki és tarkői gróf Deseőfy Sámuel 
s. k. P. H., cserneki és tarkői gróf Deseőffy József s. k. P. H., cserneki és tarkői 
gróf Deseőffy István s. k. P. H., báró Meskó Anna s. k. P. H., széplaki és enyiczkei 
báró Meskó Vince s. k. P. H., Helena Wittorf bárónő, másként báró Laffert Vince 
meghatalmazott felesége s. k. P. H., ifjabb báró Laffert Ignác s. k. P. H., özvegy 
Dessewffy grófné, született Windischgrätz grófnő s. k. P. H., Ormossy Juliánna, 
született Deseőffy grófnő s. k. P. H., Deseőffy Eleonóra grófnő s. k. P. H., báró 
Laffert Ignác ezredes mint Deseőffy Rozália grófnő végrendeleti gyámja s. k. P. H., 
Martsits János s. k., mint elhalt Deseőffy grófnő árváinak teljhatalmú megbízottja 
P. H. Előttünk Váradi Szakmáry Dániel, nemes Sáros vármegye törvényszéki táblai 
ülnöke és rendszerinti ügyésze s. k., ahogy a jelen szerződést Desseoffy grófnő, 
született Windischgrätz Johanna, valamint Ormossy neje, ugyancsak született 
Desseőffy és Desseőffy Eleonóra kisasszonya aláírta bizonyítom. Pozsony 1804. 
március 9. Galgóczy Antal szent római császári és apostoli királyi felség tanácsosa, 
nemes Pozsony vármegye rendszerinti alispánja.

P. H. 
Előttünk a fentírt méltóságos és nagyságos Cserneki és Tarkői Dessewffy Sámuel 

gróf úr saját és a bent írt személyek nevében megkötött és megtárgyalt örökbeval-
ló szerződéslevelet hiteles függő pecsétünkkel megerősítve azoknak, akiket illet, 
jogai szükséges megóvása érdekében kiadjuk és megerősítjük. Kelt Szent Gilbert 
premontrei apát kanonok napján az Úr 1804. évének október hónap 24-ik napján 
Zassio András prelátus és prépost., Mallyo József olvasó-, Waczek József éneklő-, 
Gedeon Rudolf őrkanonok, Farkas András, Meszessy Domonkos, Jánosik Jenő, 
Dudássy Baptista János, Barát Maximilian, Horváth Evangelista János konventi 
esküdt szerzetes és a fent említett egyházban Istennek szüntelen elkötelezett társ 
segítségével. Felolvasva és kihirdetve általam Waczek Károly éneklő kanonok s. 
k.” Befűzött függő pecsét.6

6. Fordította: Balogh István. Lelőhely: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, V. A. 101/b. 36/36. 
1804:1 Megjelent: Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2003/1.; Latinul megjelent Barta István: Korai 
örökváltság-szerződések. Agrártörténeti Szemle, 1961. 94–115. 
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Az adásvételi szerződést Sáros vármegye ügyésze, Szakmári Dániel készítette és 
jutatta el az elöljáróknak. A Károlyiakkal azonban nem sikerült hasonló egyezségre 
jutni, minthogy Károlyi József meghalt, özvegye pedig a nyíregyháziak megismételt 
kérésére 1805. június 12-i levelében azt válaszolta, hogy 400 000 forintért átengedi 
a királyi dézsmát is, de megtartja a városban a belső telkét a kúriával együtt, a 
határban pedig még két telket. A város ezen felül vállalja fel a kegyúri jogot, tart-
sa fenn a római katolikus templomot és az iskolákat.7 Minthogy ezeket a tetemes 
költségeket igénylő kívánságokat ráadásul a szolgálatmegváltásért a város által 
ajánlott 350 ezer forintot sem tudták teljesíteni a nyíregyháziak, a Károlyiakkal 
nem kötöttek ekkor még örökváltság-szerződést, hanem meghosszabbították az 
árendális contractust, 16 ezer forintért bérelve a megfeleződött regáléjogokat.8

Elég nagy terhet jelentett a Dessewffyeknek ígért összeg előteremtése, hiszen 
sokkal több pénzre volt szükség, mint amennyi a közkasszában a regálék jöve-
delméből a városnak megmaradt, és bár a lakosok több mint fele megadóztatható 
ingatlannal bírt, rövid idő alatt nagy összeget ebből a forrásból sem remélhettek 
a merész terveket fontolgató elöljárók. Ahhoz is nagy bátorság kellett, hogy az 
ismeretlen, törvényileg nem szabályozott, összegét tekintve pedig hatalmas és 
beláthatatlan terhet a nyíregyházi, főként szabad menetelű jobbágyokból álló kö-
zösség magára vállalja a XIX. század elején úgy, hogy még csak követendő minta 
sem sok volt.9 Kölcsönt nyújtó bankok híján a pénzforrás feltalálásához is széles 
körű kapcsolat és megfelelő referencia kellett, az eredmény pedig inkább rózsa-
szín ködben úszó remény lehetett, mint jól kipróbált valóság. A város igazgatása, 
gazdálkodása valamint a lakosság anyagi tehetőssége azonban megfelelő alapnak 
tűnt. A nagy tervbe belevágva a város vezetői a kockázatvállalás mellett bizonyára 
alaposan átgondolták a közösségi gazdálkodás egyenlegének mindkét oldalát, a 
kiadást és a bevételt is, és úgy látták, hogy a mérleg hosszú távon pozitív lehet. A 
fontolgatás során mindenképpen szem előtt kellett tartaniuk, hogy a nagy összeg 
rövid idejű előteremtéséhez a hosszú lejáratú, nagy kölcsönök mellett rövid lejá-
ratúakat, ill. kis összegűeket is fel kell venni – ezek kezelése, törlesztése pedig a 
gazdálkodás átszervezését, az igazgatási feladatok és tisztségek változását vonja 
maga után.

A hitelfelvétel ekkor már nem volt ismeretlen az elöljáróság számára, hiszen 
kisebb kölcsönöket már a XVIII. század 70-es éveitől vettek fel főként a puszták 
árendájának fi zetésére a földesúri tisztektől és a közeli birtokosoktól. A korabeli 
hitelviszonyok miatt a nagyösszegű kölcsönfelvétel nagy próbatételt jelentett.10 
Hitelintézet nem ekkor még nem volt, így jogi és magánszemélyek kölcsöneire szá-
míthattak a nyíregyháziak. A városban és közvetlen környezetében azonban kevés 
olyan hitelező volt, aki ekkora összeget nélkülözhetett volna hosszabb időre, ezért 
főként a kézműipar és a kereskedelem révén módosabb felvidékieket és a legna-
gyobb városokban (Bécsben, Budán, Pesten) élő ismerősöket keresték fel írásban 

7. A Károlyi családra vonatkozóan lásd Fazekas Rózsa: A Károlyi család a nyíregyházi örökváltságok idején. 
In: Szabolcs-szatmár-beregi Évkönyv, 17. (megjelenés alatt – megjelenik 2006 szeptemberében)

8. A város 1806-ban és 1814-ben is megpróbált egyezségre jutni a Károlyi családdal – sikertelenül.
9. A megváltakozott mezővárosokról lásd: Kujbusné Mecsei Éva: „Nyíregyházán láttam egész nagyságában 

az örökváltság eszméjét, magát tanúsítani”. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 2003/3. 252–272.
10. Több – jó gazdasági körülmények és széles jogi lehetőségek között élő – mezőváros azért nem tudott 

megváltakozni, mert nem kaptak hitelt, saját erejükből pedig nem tudták előteremteni a szükséges 
összeget. Pl. Hódmezővásárhely kérésére maga Kossuth még a Magyar Kereskedelmi Társaságot is 
mozgósította külföldi kölcsön felhajtására, sikertelenül. Kossuth 20 helységről tudott, amelynek a 
hitelhiány miatt hiúsult meg a váltsága.
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és személyesen a kölcsönszerzéssel megbízott deputátusok. Ha összevetjük a város 
migrációs és hitelkörzeti térképét, akkor szinte egyik lefedi a másikat – vagyis a 
Felvidékről első vagy második állomásként Nyíregyházára kerülők személyes és 
családi kapcsolata nem szakadt meg, sőt a hitelszükséglet idéjén felélénkült.

A váltságösszeget a város a részbirtokosoknak tartozott kifi zetni. Velük egyen-
ként egyezkedve hosszabbították meg a fi zetési határidőket, de mindannyiójuknak 
igyekeztek 1805 végéig eljuttatni a megállapított összeget. Ahhoz, hogy a szerződést 
ne szegjék meg, 160 ezer rénes forintot kellett kölcsön kérni a városnak, aminek 
kamata 9600 rénes forint volt

Nyíregyháza hitelfelvételét minden bizonnyal megalapozott, jó piacra épülő 
szántóföldi gazdálkodása és piacképes pusztai állattenyésztése alapozta meg, 
de az sem elhanyagolható szempont, hogy tudták, kihez kell kölcsönért fordul-
ni. A XIX. században több száz hitelezője volt a városnak. Közöttük a földesúri 
plenipotentiárius, Rácz Demeter, a fi scalis Mittuch Ferenc, bécsi és pesti hercegnék, 
közel és távol lakó földesurak, a város polgárai és egyesületei, Eperjes és környé-
ke egyházi, jogi és magánszemélyei rangra, korra, jogállásra való tekintet nélkül. 
A hitelezők közül többen laktak Debrecenben, Egerben, Eperjesen, Késmárkon, 
Miskolcon, Nagykállóban, Nagykárolyban, Nagyváradon, Pesten, Szomolnokon, 
Tályán, Tolcsván, de közeli s távoli kisebb nagyobb helyeken is. 1804 és 1829 
között majd egymillió forintnyi hitelt vett fel Nyíregyháza 66–6250 forint közötti 
összegekben. Ehhez igen széles körű kapcsolatrendszerre, illetve a rendszeres 
kamatfi zetéshez és az ahhoz szükséges újabb és újabb hitelfelvételhez folyamatos 
kapcsolattartásra volt szükség. 

A kölcsönügyletekhez a városnak egy teljesen új pénzgazdálkodási formát kellett 
kialakítani. A hitelek megszerzéséhez, a felvett pénz kezeléséhez és a kamattör-
lesztéshez már nem volt elég az általános gyakorlat, amelyben az elöljáróság csak 
passzív közvetítő volt, minthogy szerepe a kivetett adó kiszámítására, kivetésére, 
beszedésére korlátozódott, hanem azt a fajta kreatív gazdálkodást kellett más for-
mában megvalósítani, mint amilyenre a bérelt regálék működtetése rászorította a 
tisztségviselőket. Itt megfelelő utakat, módokat kellett találni a hitelezőhöz vagy 
közvetítőhöz, a kölcsönzött összegek egy részét haszonnal meg kellett forgatni, és 
elengedhetetlen feltétele volt a pontos kamattörlesztésről és a szükséges újabb 
hitelek felvételéről történő gondoskodás.

A hitelek azonban nem csak a kölcsöntörlesztéshez kellettek, hanem forrásként 
is funkcionáltak, vagyis a kölcsön kapott készpénzt a beruházásokhoz is felhasz-
nálták, sőt haszonnnal meg is forgatták, hiszen a város az 5 %-os és a hosszú 
lejáratú hitelek adta lehetőséget kihasználva általában rövid határidőre és 6 %-os 
kamatra maga is kölcsönzött kisebb-nagyobb összegeket, főleg helybeli polgároknak 
és a közelben lakó földbirtokosoknak.

Nyíregyháza hitelképességének alapját a városi vagyon és a megváltakozás után 
szabadon kezelt és bérbe adott jövedelem adta, de erősítette az is, hogy a város 
elsődleges feladatának, becsületbeli ügynek tartotta a pontos törlesztést. A tőkék és 
a kamatok fi zetéséhez szükséges pénzek megszerzéséhez  a jövedelmeken túl igény-
be vették az egyéb lehetőségeket is: földeket adtak árendába, igyekeztek behajtani 
a kintlévőségeiket stb. Ha ezek mind kevésnek bizonyultak, akkor pedig a „város 
szavának és hitelének fenntartása” érdekében újabb kölcsönöket vettek fel.

A kisebb királyi haszonvételek (beneficia regalia) közül az italmérés és 
kocsmáltatás, a húsmérés és mészárszéktartás, a malomtartás, valamint a vám 
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és 1786 után a vásár jogából származó pénzek adták a közösség jövedelmének 
közel kétharmadát. A további részt az adókra és a pusztaárendákra beszedettek, 
a vármegyének tett szolgáltatások térítései, valamint kisebb kölcsönök és egyéb, 
apró bevételek képezték.11

A legjövedelmezőbb itt is, mint az országban a legtöbb helyen, a bormérés, 
sörmérés-, főzés, ill. a szeszfőzés volt. A regale bevételeknek jóval több, mint fele 
a kocsmáltatásból származott. A betelepülés évében még csak egy kocsmaház volt, 
ez azonban a lakosság számának növekedésével egyenes arányosan nőtt, és a XIX. 
sz. elején már fél tucat kocsmában borozhattak a mezőváros lakói. Az 1800-as 
években az electa communitas engedélyt adott a magánháznál történő italmérésre 
is, de kemény büntetéssel sújtotta azokat, akiket kurta korcsma tartásán kapott. 
A bérelt pusztákon álló csapszékeket, csárdákat is igyekezett a város külön szer-
ződéssel saját kezelésébe vonni.12 

Az örökváltság összegét azonban csak ideiglenesen „pótolták” a kölcsönökkel, a 
felvállalt összeget a városnak kellett kigazdálkodnia, illetve a lakosoknak vagyon-
arányosan kifi zetni. 1804-ben 1678 lakosra vetettek ki váltságadót: az 1346 házat, 
az 1710 kötélalj földet és a 279 nyilas szőlőt is 60-60 forintért lehetett megváltani 
– mindebből összesen 200 400 forintnak kellett volna bejönnie. De többen voltak 
olyanok, akik 30 év alatt sem voltak képesek megfi zetni a rájuk róttakat. 1824-ben 
a kamatokkal együtt még mindig volt 30 888 váltóforint 11 krajcár óváltságbeli 
tartozás,13 sőt 1836-ban is számon tartottak még e jogcímen 13 358 forintot. A 
befi zetések akadozása miatt a hiteltörlesztéshez újabb kölcsönöket vett fel az elöljá-
róság, és a váltságkassza defi citjének elkerülése érdekében újabb pótadókat vetett 
ki. Ezekkel együtt összesen 440 350 forintot kellett volna fi zetnie a lakosok. 

A ház, a föld és szőlő megváltása érdekében volt, aki kénytelen volt kölcsönt 
felvenni vagy eladni ingatlanjainak egy részét. Az 1725 házas és házatlan zsellér 
zsellér, ha megváltotta házát, ill. vett házat, és még volt pénze, akkor szabadon 
vásárolhatott a megélénkült ingatlanforgalomban szántót vagy szőlőt is.

Annak ellenére, hogy Bogár Tamás perceptor 2-3 deputátussal utcánként járva 
sürgette a befi zetést, nem gyűlt össze olyan összeg, amelyet a kölcsöntörlesztés 
igényelt volna, ezért személyes ráhatással igyekezett az elöljáróság fi zetésre szo-
rítani a lakosokat. 1810-ben azonban már olyan szorítóvá vált a helyzet, hogy a 
több mint 160 ezer forintos hitel törlesztéséhez újabb adókat kellett kivetni.14 

Az első örökváltsággal kapcsolatos anyagi tehertételt még növelte az is, hogy 
Dessewffy Lajos – elérve a nagykorúságot – protestációt nyújtott be az örökváltság 
ellen. A békés megegyezés érdekében Nyíregyháza 40 000 forintot fi zetett még neki 
azért, hogy örökvallását megtegye.15 Nem sokkal később azonban Dessewffy Mária 
jelentkezett hasonló igényekkel. Vele 10 000 forintban egyeztek meg. Az újabb teher 
miatt újabb bevételi forrást kellett keresni. „1811. március 30-án úgy határoztak, 
hogy pótváltság címén 1 kötélalj föld után 40, 1 ház után 20, 1 nyilas szőlő után 30 
rénes forintot vetnek ki nominális bankóban. A következőképpen számoltak:

11. A XVIII. század második felében készített elszámolások nagy része még nem kezeli külön tételként a 
regálékból befolyó pénzeket, az 1800-as évek elejéről azonban már pontosabbak az adatok, mivel a bevé-
teli források rovatai állandósultak és a legtöbb bevételt hozó jövedelemágak is jól körbehatárolhatók.

12. A harangodi csapszéket pl.1761-ben Kállay Jánostól vették bérbe. A későbbiekben már maguk a pusz-
tabérleti szerződések biztosították a város számára a bérleményen lévő italmérő hely használatát.

13. V. A. 101/f. 37/37. 1824:46.
14. Az egy kötélalj szállásföldön felüli területet bírók kötelesek voltk a többletet is pénzen megváltani és 

a 60 Rft-on felül fi zetni.
15. 1811. március 15-én hitelesítette ezt az örökvallást a jászói konvent.
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1500 kötélalj föld után kötélaljanként   40 rft  jelent 60 000 rft-t
1300 ház után házanként    20 rft jelent 26 000 rft-t
230 nyilas szőlő után nyilasonként  30 rft jelent   6 900 rft-t
a váltságkasszába tartoztak még    34 709 rft-al
a város külső adósai tartoztak még    43 415 rft-al
 Összesen:      171024 rft.”16

Az örökösök követelése még nem ért itt véget. Minthogy 1811-ban amikor egy-
ötödére értékelték le a forgalomban lévő papírpénzt,17 Dessewffy Lajos újabb perrel 
fenyegette meg a várost mondván, hogy a kialkudott és kezéhez kapott 40 000 
forint már csak 8 ezret ér, kéri tehát a maradék 32 ezret. A nyíregyháziak a bé-
kesség kedvéért végül 1818 májusában 10 ezer bécsi értékű forintot ajánlottak 
neki 6 %-os kamattal.18

A Dessewffy-féle örökváltság a város egész vezetésének struktúrájában változást 
kívánt. Az örökvallásban ugyanis a Dessewffyek lemondtak földesúri jogaikról és 
azokat átengedték a communitasnak. A néhány nemest leszámítva jobbágyokból 
álló nyíregyháziak közössége ezáltal a Károlyiak birtokos társa lett. Emiatt az elöl-
járók feladatköre újabbakkal is bővült: így az örökváltság-szerződéssel kapcsolatos 
teendőkkel. Közülük kiemelendő a földesúri család tagjaival való kapcsolattartás, 
a nagykorúvá válók újabb igényeiről való egyezkedés, a fi zetnivalók előteremtése 
és célba juttatása, valamint a szükséges hivatalos fórumokon való szerződések 
bemutatása és érvényesítése.

A másik a contractusban előírtak teljesítésének, nevezetesen a váltságösszeg 
kifi zetéséhez szükséges nagy összegű és több hitelezőtől felvett kölcsönügyletekkel 
volt kapcsolatos.19 Ehhez a városnak egy teljesen új pénzgazdálkodási formát kellett 
kialakítani. A hitelek megszerzéséhez, a felvett pénz kezeléséhez és a kamattör-
lesztéshez már nem volt elég az általános gyakorlat, amelyben az elöljáróság csak 
passzív közvetítő volt, minthogy szerepe a kivetett adó kiszámítására, kivetésére, 
beszedésére korlátozódott, hanem azt a fajta kreatív gazdálkodást kellett más for-
mában megvalósítani, mint amilyenre a bérelt regálék működtetése rászorította a 
tisztségviselőket. Itt megfelelő utakat, módokat kellett találni a hitelezőhöz vagy 
közvetítőhöz, a kölcsönzött összegek egy részét haszonnal meg kellett forgatni, és 
elengedhetetlen feltétele volt a pontos kamattörlesztésről és a szükséges újabb 
hitelek felvételéről történő gondoskodás. Ehhez nagyfokú autonómiára és a dön-
tések meghozatalához széles hatáskörrel bírókra volt szükség. Ez a harmadik 
nagy feladat, a falusias-mezővárosias igazgatásnak a kialakult helyzethez való 
alakítása során formálódott ki: új tisztségeket és testületet hoztak létre, valamint 
felülvizsgálták, módosították, szükség esetén összevonták vagy megosztották a régi 
hatásköröket. Az igazgatási apparátus az új feladatok megoldására koncentrálva 
alakult át: a communitas operatív testületeként létrejött a gazdálkodószék, a regale 
benefíciumokat kezelő bírák munkájának közvetlen szervezésére és ellenőrzésére 
pedig bevezették az inspectori tisztséget. A városi háztartás egyensúlyának meg-

16. Részletezve: Cservenyák, 1974. 59.
17. Az 1811–1817 közötti infl áció jó lehetőséget biztosított arra, hogy a város igyekezzen visszavizetni 

kölcsöneit. Erről részletesen lásd Cservenyák, 1974.
18. A Dessewffy család oldalágához tartozó Horeczkyekkel az örökvallás-per 1842-ben ért véget azzal, 

hogy a város 10 000 forintot fi zett ki számukra. Lásd Lukács, 1886. 261.
19. Ezekről részletesen lásd Cservenyák, 1974. 
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tartására, illetve a megváltakozással járó kiadások fedezésére a pénzkezelést két 
kassza feladatává tették (adó- és váltságkassza), valamint szigorú takarékossági 
intézkedésekkel megszüntették a város feleslegessé vált kiadásait.20 Az igazság-
szolgáltatás folyamatossá tételére az egy személyű ítélkezés helyett 1806-ban 
felállították a főként tulajdonjogvitákban bíráskodó senatust.

A negyedik nagy feladatkör a város kommunális ügyeinek intézése lett, amely-
nek egy részét az 1822-től működő, ún. városszépítő bizottság felügyelte. A félig 
megváltakozott város azonban nemcsak jövedelmét igyekezett a racionalizálás és a 
folyamatos és fokozatos ellenőrzés által növelni, hanem ingó és ingatlan vagyonát 
is. Ennek is köszönhető, hogy 20 év múlva is hitelképesnek bizonyult, és a város 
másik felét is meg tudta váltani.

Az első örökváltság után még inkább fontossá vált, hogy a közösséget a leg-
rátermettebbek vezessék, illetve a jövedelmeket megfelelő számú, képzettségű 
és meghatározott hatáskörrel ellátott tisztségviselői kar irányítsa. A magistratus 
választására az eddig különböző időpontokban tartott éves tisztújító üléseken 
került sor. 1806-ban pl. március 10-én gyűltek össze a lakosok. Meghallgatták a 
leköszönő bíró számadását, majd megválasztották az újakat.21 Minthogy a tavaszi 
tisztújításokon kevesen jelentek meg, hiszen a gazdálkodás ekkor sok feladatot 
adott, így a hétközben a szállásokon tartózkodók nem jöttek be a gyűlésre. Sze-
rencsésebb időpontnak tűnt a választásra a december, ezért 1820-ban az alábbi 
határozat született a tisztújítás napjáról: „Minekutána már jó eleve ennek előtte a 
város elöljárói világosan kinyilatkoztatták volna azon kívánságokat, hogy a bírói 
választás ennek utána a karácsonyi ünnepek előtt való napokon (amidőn közeli 
országos vásár nem történne) s ennek véghez menetele után pedig, hacsak lehet-
séges, még azon hétnek napjaiban a többi, választatni s újíttatni szokott hivatalt 
és szolgálatot viselő személyek is választatnak, hogy itt a tekintetes vármegyével 
teendő computus a város számadásaival egy időben menvén véghez, eszerint ezen 
város kormányzásában a jó rend és egyformaság annál inkább előmozdíttathatna. 
Melyeknél is fogva folyó esztendőbeli hónap 18. napján (elébb dobszó és templomi 
hirdetés által közönségessé tétetvén a lakosoknak a bírói választás) tekintetes Mar-
kos Mihály uradalmi fi skális úrnak elölülése alatt a bírói hivatalra candidáltatván 
nemzetes Benkő István, Sulyán József, Mányik Péter és Nalivanko Mihály urak, 
főbírónak a votumok többsége után nemzetes Mányik Péter úr választatott. Továb-
bá törvénybírói hivatalra candidáltatván nemzetes Sulyán József, Angyalossy Pál, 
Huray János, Bodnár András és Meggyessy István urak, a votumoknak többsége 
után nemzetes Sulyán József úr törvénybírónak választatott.”22

A választás előbb felkiáltással, később titkos szavazással történt. 1822-ben 
arról tanácskoztak, hogy „miképp kellene a bírói választás módját úgy megállapí-
tani, hogy a méltóságos uraságnak, úgy a városnak ne praejudicálna, azonban a 
választó népnek választó szabadsága is épségben hagyattatna, jövendőre nézve 
pedig állandóul rendes bévett szokásul szolgálna. Melyre nézve minden környül-
állásaival fontolóra vétetvén az eddig változólag s gyakorízben a választó népnek 
nem minden zúgolódása nélkül gyakorlott többféle bírói választás módjaik, végre 
azok közül az itt alább írt választás módja, mint amely által, amidőn a méltóságos 
uraságnak, úgy a városnak is candidálásbeli szabadságok egyformán határoztat-
na, de nem akadályoztatna, egyszersmind a választó népnek nagyobb kiterjedésű 
20. Köztük 1818-ban a közkonyhát.
21. V. A. 102/k. 78/78. No. 1404. 1803.
22. V. A. 101. 1/1. No. 113. 1820.
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választásbeli szabadság engedtetik.”23 Ekkor úgy határoztak, hogy megneveznek 
10-12 lakost, akikből a földesúr tisztje 5-6-ot candidál, és közülük választ majd egy 
főbírót a város népe. A választásra kijelölt órában sokan összegyűltek – köztük a 
helybeli papok és tanítók is – és miután a fő- és vicebírók hivatalukat megköszönve 
lemondtak, Jákó István uradalmi fi skális a beadottakból előbb a főbíróságra jelölt 
hat személyt, akik közül 67 szavazattal ismét Benkő Istvánt választották meg, majd 
a törvénybírónak ötöt, akik közül a legtöbb, 62 szavazatot Belus András kapott.

1823-ban fontosnak tartották a jelölésre vonatkozóan rögzíteni, hogy egyrészt 
a hivatalban lévő bírák természetszerűen jelöltek, másrészt a 12 főt úgy kell a 
választott közönség tagjainak kiválasztani, hogy „vallásbeli tekintetekre” is fi gye-
lemmel legyenek.24

A XIX. század első bő harmadát átfogó harmadik szakaszban a hivatalviselés 
idejét nem az otthoni körülmények határozták meg, hanem a nagy hatalmú, számos 
kedvezménnyel bíró, sőt már rendszeres fi zetést is húzó bírák hivatali idejük alatt 
mutatott, a város érdekében végzett munkája. A gazdasági, jogi eredményeket elérő 
fő- és törvénybírónak akár huzamosabb időre is bizalmat szavaztak a lakosok, sőt 
volt, akit évek múlva újra és újra megválasztottak.

Több évre választott nyíregyházi fő- és törvénybírák
az első és második örökváltság közötti időszakban

Név Főbíró Törvénybíró
Mányik Péter 1800–,1805,1814–1816 1821–1822
Gerlitzky/Szuchacs Mihály 1802–1804 1795–1896,1800
Markus Balázs 1807–1809 1805–1806
Sulyán József 1810–1811 1809,1821–1822
Reguly Gábor 1812 1810–1811
Juhász Nalivankó Mihály 1817–1819 1827

Benkő István 1820, 1823–1825, 1827, 1829, 
1833–1834 1817, 1835

Ennek az időszaknak az egyik jellemzője az, hogy a bíróságra jelölt gazdák elég 
tehetősek voltak már ahhoz, hogy a szálláson lakó fi aik mellé szolgákat fogadva 
gazdaságukat akkor is zavartalanul folytathassák, ha őket a közösség ügyei bent 
tartották a városban.

A másik fontos jellemző, hogy a parasztgazdák mellett egyre nagyobb számban 
viseltek bírói tisztségeket a kézművesek, mint pl. a 8 évben főbíróságot viselő 
Mányik Péter, Nalivanko Mihály, akiket szintén több évben választottak fő- és 
törvénybírónak.

1818-tól már készpénzbeli honoráriumot is kaptak a bírák a törvénydíjak, bír-
ságpénzek, életbeli deputátumok, szalonna, bor és a város által bérelt földeken 
6 köblös, őszi és tavaszi vetés alá való földterületek mellett, valamint mentesek 
voltak az adó- és más közterhek alól.

A bírák segítőjéül választott testületet, az electa communitast is meg kellett 
újítani a haláleset vagy betegség miatt megüresedett helyek pótlásával, hiszen 

23. V. A. 102/a. 2/82. 231–233. fol. 1822.
24. V. A. 101. 1/1. No. 488. 1823.
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a jelentős tehervállalás teljesítése, a város birtokossá válása olyan problémákat 
vetett fel.25

A választott közönség azokból a jobb módú gazdákból alakult újjá, akik gaz-
daságuk mellett részt tudtak vállalni a közügyekből, illetve már valamilyen tiszt-
séget viselve ismerték a város igazgatásának, gazdálkodásának mechanizmusát. 
Többen fő- vagy vicebírók, perceptorok, sáfárok, a benefi ciumok jövedelemkezelő 
bírái voltak.

A communitas tagjainak megbízatása életfogytig szólt, ezáltal a gazdálkodás 
irányításának folyamatosságát biztosító testületté vált az évente újraválasz-
tott tisztségviselők mellett. Az aktuális gazdasági feladatok nem jelentettek a 
communitas tagjainak mindennapos elfoglaltságot. Kezdetben ritkán, az 1820-as 
évektől azonban az elvégzendő, eldöntendő ügyek szaporodásával már rendsze-
resen üléseztek.

A communitas tagjai nem kaptak fi zetést, hanem őszi és tavaszi vetés alá 
való földdel honorálták munkájukat. Azok, akik a különböző feladattal megbízott 
küldöttségekben külön feladatot láttak el, megállapított napidíjat és más egyéb 
juttatást (fuvar, ellátás stb.) kaptak.

A választott közönség az örökváltságokig a földesuraktól árendált, vagy hasz-
nálatba kapott javakkal, azt követően pedig a város saját tulajdonába került 
jövedelemforrásokkal legjobb belátása szerint, szabadon gazdálkodhatott. E fel-
adatok ellátására, a gazdálkodásban tevékenykedő tisztségviselők munkájának 
irányítására, összehangolására, ellenőrzésére 1818-ban a közönség 30 tagjából 
létrehoztak egy operatív testületet, a gazdálkodószéket, amely a közönség utasítása 
szerint és ellenőrzése alatt dolgozott. „A gazdálkodószék a választott közönségből 
szakadt ki, s mintegy helyette és nevében működött, intézkedett, főként gazdasági, 
pénzügyi kérdésekben.”26

Az új testület kezdetben rendszertelenül, csak az ügyek sürgősségétől függően 
ülésezett. 1824 után azonban igencsak megszaporodtak az elintézésre váró fel-
adatok: 1818–1823 között 566 előterjesztésben hoztak döntést,

A döntéshozó testületek mellett ráirányult a fi gyelem a megváltakozást biztosító 
jövedelmekre és az azokat kezelők személyére és hatáskörére.

A város bevételei közül a legjelentősebb részt a kocsmáltatás biztosította, így 
a haszonvételek kezelői közül ennek a kezelőit látták el a legrészletesebb hivatali 
utasítással, illetve a borbírói, majd borinspectori tisztségekre választották a leg-
tekintélyesebb polgárokat.

A kocsmaházak szaporodása és az ebből származó bevételek fokozása ösztönözte 
az elöljáróságot arra, hogy törekedjen az e tisztséggel járó, szokásjogon alapuló 
feladatokat és kötelességeket minél pontosabban meghatározni és rögzíteni. Ezen 
kívül a communitas operatív szervének, a gazdálkodószéknek a megalakulása után 
többlépcsőssé tették a feladatirányítást és a visszacsatoló ellenőrzést azzal, hogy 
a döntést hozó testületek és a végrehajtó tisztségviselők közé beiktatták az ún. 
controlleriai hivatalt. Az ennek képviseletében tevékenykedő, az éves tisztújítás-
kor választott két inspector hatáskörébe tartozott ezután a borbírák munkájának 
és a kocsmáltatással kapcsolatos teendőknek a közvetlen szervezése, irányítása, 
ellenőrzése.

25. V. A. 102/k. 78/78. No. 1404. 1804.
26. Hársfalvi, 1982. 32.
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A város jövedelmének védelmét, az ellenőrzés hatékonyságának fokozását szol-
gálta az is, hogy az egyes tisztségviselőktől, így a borbíráktól és -inspectoroktól is 
a XIX. század elejétől folyamatos, minden fontos részletkérdésre kiterjedő írásbeli 
elszámolást követeltek meg.27 A borvásárlásról, a kocsmárosoknak való borkiadás-
ról, az elfogyott mennyiségről részletes jegyzőkönyvet kellett vezetni. Ennek alapján 
számolták ki ugyanis, hogy mennyi tiszta jövedelem illette a várost.

A borbíráktól kapott jelentést áttekintve az inspector köteles volt a communitas 
gyűlését, vagy annak tartásáig az elöljárókat tájékoztatni arról, hogy lehet-e a 
város kocsmáiban megfelelő áron elegendő italt kapni, a város főbíráját pedig 
a tudomására jutó kurta kocsmákról kellett informálnia. A város gyűlésében 
havonta táblázatos jelentést beterjesztve referált az elfogyott és megmaradt ital 
mennyiségéről, a város tiszta hasznáról, valamint részletes helyzetképet adott a 
kocsmákról külön-külön is.

Az italvásárlásokat a választott közönség megbízásából a gazdálkodószék által 
kinevezett küldöttség, vagy egyedi megbízások alapján az inspector, a helyi borok 
esetében a borbírák végezték. Az italok felvásárlása után a választott közönség meg-
határozta a különböző fajták iccéinek árát. A további gazdálkodást az inspectorra 
bízta, aki miután végigkóstolta a beszállított hordó szilva- és rozspálinkákat, saját 
belátása szerint dönthetett, hogy megvásárolja-e a város számára, vagy visszaküldi. 
A jónak és megtarthatónak ítélteket az ő jelenlétében akózták meg. Ezt követően 
az inspector saját pecsétjével látta el a hordókat, igazolva, hogy mindent rendben 
talált. A vásárolt italmennyiségről lajstromot készített, majd a pénzügyek rende-
zéséhez assignatiót adott ki.

A város pincéjében csak azok a hordók lehettek, amelyekről az inspector tu-
domással bírt, mint ahogy ő engedélyezhette a hordók máshol történő tárolását 
is. Fontos feladata volt még a kocsmák italokkal való ellátása. A borbírákkal és 
kocsmárosokkal minden hónap elején az elmúlt hónapban kimért italokra nézve 
kiverést kellett tartania. Erre a borbírák előre megtudakolták a kocsmárosoktól az 
általuk kimért, illetve a még kiverésre váró hordók számát. Ezután a hordók icce-
számából kiszámolták, és a kocsmárosok könyvébe bejegyezték a járuló summát. A 
kiszámolt mennyiségből levonták a kocsmáros részét (50 icce után 1 icce), valamint 
a borbírák keze alá adott seprű mennyiségét. Az így képződött összeg képezte az 
elszámolás alapját, amelyből az inspector kiszámolta a tőkét és a hasznot.

A kiverésről az inspectornak is külön lajstromot kellett vezetnie. Ebben ha-
vonkénti lebontásban kocsmánként tüntette fel az eladott és még meglévő italok 
fajtáját, mennyiségét, árát, a lehetséges kiadásokat és a város tiszta hasznát. 
Feljegyzést kellett vezetnie a hetente vagy legalább kéthetente tartott kocsmaellen-
őrzésekről és az italok mennyiségét, árát, minőségét, a mérőedények hitelességét, 
a helyiség tisztaságát érintő tapasztalatairól. Arra pedig kiváltképp fi gyelnie kel-
lett, hogy nem csalják-e meg a várost, és nem árulnak- e a kocsmárosok maguk 
szerezte italokat.

A borbírák kötelesek voltak mindennap a vett borok mennyiségéről jelentést 
tenni az inspectornak, aki azt azonnal adminisztrálta. Arra is az inspector vigyá-
zott, hogy a borbírák több seprűs bort, mint amennyi márciusig fogyni szokott, 
ne vegyenek. Sátoros ünnepeken a választott közönség által megállapított olcsóbb 
árú szilva- és rozspálinkát is csak az inspector kijelölése szerint és felügyelete alatt 
mérhették a borbírák a nagyvendégfogadó pincéjében. Ezen kívül feladata volt az 

27. V. A. 101. 1/1. 24. fol. 1818.
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is, hogy a választott közönség ármódosításait mindenhol pontosan betartassa. 
Vigyáznia kellett arra is, hogy az óborok elfogyása előtt új bort ne mérjenek, hogy 
a várost meg ne károsítsák.28 A borbírák instrukciója szerint az évente e tisztségre 
választott két főnek az inspectori utasításban érintetteken túl még a következő 
feladatokat kellett ellátnia. A helybeliek borát a választott közönségtől kapott rész-
letes utasítások (mennyiség, minőség, ár) szerint kellett felvásárolni. A két borbíró 
keresett fel minden szőlősgazdát, és informálódott az eladásra szánt borokról. A 
vásárlást legalább 5 héttel a csapra verést megelőzően kellett lebonyolítani, hogy 
a borok kiméréskor már tisztultak legyenek.

A borbírák felelősséggel tartoztak a vett borokért, minthogy az ő dolguk volt a 
borkóstolás, füzérezés, a hordók lepecsételése és megfelelő feliratokkal való ellátása 
(hordó száma, iccék száma stb.). A vásárlást pontosan adminisztrálták.

Ha a választott közönség által meghatározott mennyiséget nem tudták helyben 
felvásárolni, akkor ezt jelenteniük kellett az inspectornak. A borok kocsmákba 
való elosztását, a hordók butelliákra való lehúzását az inspectorok felügyelete és 
irányítása alatt végezték. A hordóknak a kocsmákba való kiszállítása azonban a 
pintér feladata volt. A borbíráknak három külön könyv vezetését tette kötelezővé 
a pontos és részletes adminisztrációt mind fontosabbnak tartó városi vezetés. Az 
egyikbe a vásárolt, a másikba a kiadott borokról és az üres hordókról kellett a 
legfontosabb információkat beírni, míg a harmadikba a kocsmárosok által kivert 
italok mennyiségét jegyezte be az inspector. Ezen kívül külön lajstromot vezettek 
az őket érintő városi határozatokról, valamint a naponta vett italokról.29 A borbírák 
több alkalommal bálcomissáriusi tisztséget is viseltek.

A borbírák és inspectorok évi fi zetésükért jelentős jövedelemre felügyeltek, de 
pénzügyeket nem intézhettek, az a perceptor hatáskörébe tartozott.30 A tekintélyes 
jövedelmet biztosító kocsmáltatás szervezését ellátó borbíróknak és -inspectoroknak 
főként a hivatali elit azon tagjait választották meg, akik bírták a közönség bizalmát. 
Így sokan az e tisztséget viselők közül a törvény-, illetve főbíróságig is eljutottak, 
mint pl. Augustin Mihály, Garay György, Mányik Péter, Sulyán József.

Forgalmát tekintve a sörfogyasztás meg sem közelítette a borét, így a városi 
serház üzemeltetése nem volt nélkülözhetetlen a város számára. 1811-ben, amikor 
a sáfárok: Lucsik György és Moucsan János javasolták, hogy zárják be a serházat, 
mert annyira felment az élet ára, hogy a ser- és pálinkafőzés nagyon megdrágult, 
a communitas helybenhagyta a bezárást. Később újra megindult a főzés, azonban 
1821-ben leégett az épület. Bár két év múlva újraépítették, jövedelmezőség tekin-
tetében továbbra sem vált jelentőssé.

Annál ígéretesebb volt a vásárból befolyó jövedelem, amit kezdetben a vásárbírák 
kezeltek, sőt önmaguk különíthették el az őket illető részt is. 1822-ben azonban 
a város rendeletben tiltotta meg az önkifi zetést, s a vásári jövedelmek kezelésével 
együtt a kifi zetéseket is a perceptor hatáskörébe utalta.31

A vásárbírák munkája a vásárvám pontos beszedése, „a kocsmárosi italoknak, 
piaci élelmeknek mivoltokra, s azoknak igaz mértékeikre, fontjaikra” való felvigyázás, 
valamint a város határozatainak és a jó rendnek betartására való ügyelés volt. A 

28. V. A. 101. 7/7. No. 2070. 1834.
29. A borbírák és -inspectorok által vezetett lajstromok közül csak néhány elszámolás maradt fenn.
30. A kocsmáltatással kapcsolatos pénzügyek kezelése a perceptor hatáskörébe tartozott. Lásd V. A. 101. 

1/1. No. 234. 1822.
31. V. A. 101. 1/1. 36. fol. 1822.
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vásárokon kívül is felügyeltek a kocsmákban, mészárszékekben használt hiteles 
mértékekre.

A vásártartás első éveiben a teendők ellátására két, majd ezt követően 30 évig 
egy vásárbírót választottak az éves tisztújításkor. 1818-tól a megszaporodott 
feladatok indokolták, hogy újra két, sőt időnként három vásárbírája is volt a vá-
rosnak.

Munkájukért a vásárbírák különböző juttatásokban részesültek, az országos és 
hetivásárkor a salláriumon felül napidíjat is kaptak. A pénzbeli juttatásokon kívül 
1818-ig a többi tisztségviselőhöz hasonlóan ingyen étkezhettek a városi konyhán. 
A XIX. század elejétől mentességet nyertek a heti szeres szolgálatok, valamint a 
katonatartás terhe alól is.

A vásárbíróság is azon tisztségek közé tartozott, amelyik az igazgatási hierarchia 
alsóbb lépcsőfokaként lehetőséget adott viselőjének a gazdálkodás irányításába való 
bepillantáshoz, a közösségért végzett munkára való alkalmasság bizonyításához.

A vásárbírók bekerültek az igazgatási elitbe, s ezáltal közelebb jutottak ahhoz 
a lehetőséghez, hogy elnyerjék a nagyobb anyagi előnyökkel járó tisztségeket, il-
letve a döntéshozó testületek tagságát. Benkő István, aki 1801-ben volt vásárbíró, 
1812–1813 között borbíró lett, majd 1820, 1823–1826, 1828–1829, 1833–1834-ben  
főbíróvá választották. Nalivankó Mihály 1791-ben, Sztruhár Mátyás 1806-ban, 
1810, 1811-ben, Garay András 1825-ben, Fitkonidesz András 1829-ben volt vá-
sárbíró. Mindannyiójukat e tisztség viselése után a későbbiekben a város nagyobb 
jövedelmet biztosító bevételeinek kezelőivé választották.32

Malmok a XIX. század elején is épültek a városban: 1804-ben pl. Szokol Pál 
malmainál még egy kásamalom, 1805-ben az Ekés- vagy Szarvas-sziget vizeire 
épült új vízimalom, 1807-ben az alvégieknek építettek újat.33 1823-ban az újpiacon 
két kerékre való szárazmalom, a Pazonyi utca nyugati oldalán pedig egy egykere-
kes malom készült el. A malommal kapcsolatos ügyeket továbbra is a malombíró 
intézte, míg a feladatok közvetlen irányítását és ellenőrzését az inspector végezte, 
aki 1822-től a malmok kulcsát is őrizte.34 

A mészárszékek üzemeltetői a helybeli mészárosok voltak. Munkájukat városi 
tisztségviselő, a székgazda felügyelte addig, míg a város árendába nem adta a 
székeket az azokat működtető mészárosmestereknek. Ezután mint bérlet az electa 
communitas ellenőrzése alá tartozott. Ritkán, de előfordult az is, mint pl. 1816-
ban, hogy a Károlyiak mint földesurak az árenda ellenére mérettek italt és húst 
az országos vásárokon, megsértve ezzel a város jogait.

A székeket hosszabb időn át ugyanazok a mészárosok bérelték: Maurer Má-
tyás, Balás Gottlieb, Balla Sámuel. Rajtuk kívül rövidebb időre lett székárendátor 
Moucsán Mihály (1805), az 1810–20-as években Nedeczki János, Benkő István, 
Kovács Pál, György és Mihály, Sulyán József.

1805-ben Moucsan Mihály és Maurer Mátyás 350 rénes forintért, 3 mázsa 
faggyúért és 6 mázsa ökörhúsért vehette bérbe a városi mészárszékeket. Rajtuk 
kívül 130 forintért engedélyezték licitálás szerint a szalonnamérést négy városi 
lakosnak.35

32. Nyíregyháza vásárairól részletesebben lásd Kujbusné Mecsei Éva: Nyíregyházi vásárok (1786–1837). 
In: Helytörténeti tanulmányok, 9. Szerk. Gyarmathy Zsigmond. Nyíregyháza, 1993.

33. V. A. 102/a. 2/82. No. 2807. 87. fol.
34. V. A. 101. 1/1. No. 232. 1822.
35. V. A. 101/k. 78/78. 1804:43. No. 1886.
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1818-ban már felépült az alsóvárosi mészárszék is. Ennek árendátora Nedetzki 
János lett, aki 211 rénes forinton kívül 1 mázsa húst és 1 mázsa faggyút adott a 
városnak. Ekkor a piaci és a Szarvas utcai székek árendásai 250 rénes forintért 
és 2-2 mázsa faggyúért, illetve húsért Maurer Mátyás és Balás Gottlieb voltak.36

Az 1820-as évek elején az alsószék árendája 250–275 rénes forint, a piacié 430–
480 rénes forint, a piaci új sertésvágóé 350–450 rénes forint, a Szarvas utcán lévőé 
350-400 rénes forint körüli pénzösszeg, illetve 1–2 mázsa hús és faggyú volt.

A szék hússal való ellátásáról az árendátor gondoskodott. A szarvasmarhákat és 
juhokat elsősorban a városi lakosságtól kellett beszereznie. Csak akkor vehetett ide-
gentől, ha helyben nem kapott megfelelő minőségű vagy mennyiségű árut. Szükség 
esetén a város magára vállalta a hús beszerzését, de ilyenkor a mészárost 4 forint 
büntetéssel sújtották. Pénzbüntetést kellett fi zetnie az árendátornak akkor is, ha 
az általa kimért hús nem volt friss, ha nem a város által hitelesített mértékekkel 
mért, ha nem tartotta be a vármegye által meghatározott limitációs árat, ha nem 
volt rend és tisztaság a székben, és ha a vásárlókkal nem illendően viselkedett. Az 
általa okozott kárt akár vagyonának elárverezésével is megtéríthette a város.

A mészárosok munkájának segítéséhez a város azzal járult hozzá, hogy enge-
délyezte a cselédek mellett vágólegények tartását.

A mészárosok a felvásárolt állatokat a vágásig maguk tartották el. Ehhez a város 
külön legelőrészt biztosított számukra. A vágóhíd felépüléséig az állatok levágását 
a mészárosok saját házaiknál végezhették.37

Az árendát négy részletben pontosan fi zető, a lakosság és az elöljáróság meg-
elégedésére dolgozó mészárosoktól szívesen vette a bérletigényt a közönség. Licitre 
is csak az jelentkezhetett, akinek szakmai hozzáértéséhez, becsületességéhez nem 
fért kétség, akire rá lehetett bízni a lakosság ellátását és a városi vagyont képező 
mészárszéket.

A XIX. század elejétől a mezőgazdasági struktúraváltás, valamint a kezdődő 
gyapjúkonjunktúra is kezdte éreztetni hatását. A bérelt pusztán egyre nagyobb 
mértékű lett a szántóföldi művelés, a legelőn pedig a szarvasmarhák mellett, sőt 
néha helyett, megnőtt a juhok száma. Mivel a földesúr nem avatkozott bele a 
pusztabérlésekbe, a döntések: szerződéskötés, árendafi zetés, gazdálkodási formák 
kialakítása, irányítása az örökváltságok előtt is teljesen a communitas jogkörébe 
tartoztak. A városi bevételek között az árendált pusztákból befolyt pénzösszeg 
nem igazán jelentős. A legelésbér, a pusztai kocsma haszna, és az esetleges 
subárendátorok által fi zetett készpénz alig volt több mint a bérleti díj.38 Ami igazán 
lényeges a pusztaárendálásban, az csak közvetetten jelentkezett a városi költ-
ségvetésben. Elsőként a lakosok adóját kell megemlíteni, hiszen a nyíregyháziak 
anyagi gyarapodásának egyik forrása a jó piaccal bíró állattenyésztés volt. A másik 
fi gyelemre méltó lehetőség az, hogy a tisztségviselők és conventionátusok számára 
fi zetés helyett vagy mellett legeltetési lehetőség vagy művelhető terület volt adható 
a bérelt pusztákon. A pusztákon bérfi zetés nélkül legelhetett a legeltetést és pusztai 
mezőgazdálkodást helyben irányító pusztagazda, a felügyelő pusztainspector, a 
gulyásgazda és a pásztorok néhány állata.39

36. V. A. 101/f. 37b/37b. 1817:8.
37. Uo.
38. A perceptor feladata volt, hogy a pusztára kiadott költségek és az innen származó bevételek arányában úgy számolja ki az 

ott legelő állatok bérét, hogy az fedezze a város kiadásait, sőt némi haszon is legyen rajta.
39. 1830-ban három árendális pusztán legelő 3029 állat közül a pusztai tiszteknek és cselédeknek 129 

állata legelt ingyen.
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A pusztai gazdálkodás ellenőrzésére a XIX. század elejétől inspectort vá-
lasztottak. Az inspector közvetlen irányítást, ellenőrzést gyakorolt, elszámolt a 
perceptorral, illetve beszámolt az általa felügyelt jövedelemforrásról a közönségnek. 
A XIX. század első évtizedeitől minden pusztának külön gazdája és inspectora volt. 
A pusztagazdai tisztségre a város polgárai önként is jelentkezhettek. Közülük, illetve 
a communitas által alkalmasnak talált jelöltek közül nem a lakosság választott az 
évi tisztújításkor, hanem a bérlet életbe lépésekor a közönség döntött arról, hogy 
ki lássa el ezt a munkát.40 Nevüket a tisztségviselők között ritkán tüntették fel, sőt 
a perceptor által készített számadásokban sem nevezik meg őket, így arról, hogy 
kik látták el e tisztséget csak keveset tudunk.

Feladatuk meghatározásával azonban már többet foglalkozott a tanács, mivel 
annak pontos körbehatárolása a jövedelem biztonságát jelentette. 1821-ben szü-
letett az a határozat, miszerint pusztainspectornak olyanok tétessenek, akik a 
gulyára és gulyásokra is felügyelnek. A legelésbér szedését azonban ekkortól az 
esküdtek feladatául jelölték meg.41

A pusztagazdáknak pontosan tudni, sőt a XIX. század elejétől írásban is rögzíteni 
kellett, hogy kinek mennyi és milyen állata legel a pusztán, melyik állat ellett meg, 
melyiket milyen betegség ért, mennyi állat döglött el, és azok kinek a tulajdonában 
voltak stb. Gondoskodniuk kellett a pusztán legelő állatok megfelelő ellátásáról 
(etetés, itatás stb.). 1821-ben pl. a tikosi pusztainspector azt is feladatul kapta, 
hogy a gulyásgazda gondatlansága miatt megdöglött állatok gazdáit a gulyásgazda 
visszatartott conventiójából kárpótolja.42 Ezen túl ellenőrzést gyakoroltak az álla-
tok felügyeletét végzők (számadók, bojtárok) felett, és alkalmanként beszedték a 
legelési díjakat is.43 A beszedett pénzzel hétfő délutánonként kellett elszámolniuk. 
A pusztabírák pusztánként más-más konvencióért dolgoztak, de általában 15 mar-
hájuk legelhetett ingyen. A gulyásgazdák, úgy a pusztainspectorok is mentességet 
kaptak a fejadó fi zetése alól is.44

A tisztséget nemcsak a gazdálkodással foglalkozók vállalták. 1825-ben Újvárosra 
gulyásgazdának elfogadott Moravszky András csizmadia, 1832-ben ugyanitt lévő 
pusztagazda, Krajtsovits János kerékgyártó volt.

Már a XVIII. század végén igyekezett a város érvényt szerezni annak az elkép-
zelésének, miszerint a régi lakosok tulajdonában hajdan volt erdőrész megilleti a 
betelepedetteket is, de törekvése ekkor sikertelennek bizonyult. A város lakosai 
számára a települést környező erdők a megváltakozásig tilalmasak voltak. 1803-
ban az örökváltsággal a város tulajdonába került az erdőterület Dessewffyeket 
illető fele, összesen 447 hold. Ebből 117 hold volt a be nem fásított rész.45 1824-
ben, a város jövedelmének számbavételekor, a 40 sectióra osztott erdőből évi 1600 
váltóforint származott. A teljes megváltakozás után majd 900 holdnyi erdőterülete 
lett a városnak. Ezt vásárlások és zálog útján is gyarapították.46 
40. 1795-ben, amikor a kisteleki árendás puszta elöljárója, Kovács Pál lemondott, helyette a község a 

szokásos módon választott újat. A posztra a communitas és a bíró tett javaslatot. Lásd V. A. 101/e. 
37/37. 1754:1.

41. V. A. 101. 1/1. No. 362. 1823. Tizedesek, mezőbírák városon kívüli ténykedésükért 1 rénes forint 
napidíjat kapnak.

42. V. A. 101. 1/1. No. 145. 1821. 
43. V. A. 101. 5/5. No. 186. 1833.
44. V. A. 102/a. 15/95. ad 342. 1841.
45. V. A. 102/d. 40/120. 1800:1.
46. 1824-ben pl. a Szalai Barkóczy családtól vették meg a bogdányi jószágban lévő Eresztvény erdőt 781 

darab fával 1716 forintért, a Kállaiak nagykállói erdejének egy részét pedig az 1830-as évektől zálogban 
bírták. Lásd V. A. 101/g. 38/38. 1824:16.
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Az erdőből származó bevételek, amelynek felügyeletére Kovács Andrást nevezték 
ki inspectorként, leginkább a fa-, patics-, vesszőeladásból, a fűhordásból, valamint 
a be nem fásított, művelés alá adott földek (krumpli-, tengeri-, len-, őszi vetés) 
terragiumából tevődtek össze.

A város egyéb ingatlan és ingó vagyonának gyarapodása is megindult a megvál-
takozás után. Ennek felügyeletét, kezelését 1820 után évente már ketten látták el. 
A városgazda munkája meglehetősen szerteágazó volt és nagy felelősséggel járt még 
azután is, hogy 1818-ban feladatainak egy részét átvette az új hatáskörrel ellátott 
comissarius. A forspont comissariusi hivatalt azonban továbbra is a városgazda 
látta el.47 A városgazda felelt a város terményeinek és ingóságainak állapotáért, 
biztonságáért, azok utalványra történő kiadásáért. Gondoskodnia kellett a város 
és a vendégek lovainak ellátásáról, a raboknak adandó élelmiszerekről. A városi 
ingatlanok eladása mellett intézte a szükséges vásárlásokat is. Munkájáról, a 
rábízott javakról elszámolással a közönségnek tartozott.48 A városgazdák a rájuk 
bízott városi javakért egyformán feleltek, a hibájukból keletkezett kárt fele-fele 
arányban saját vagyonukból kellett megtéríteni. Éppen ezért erre a tisztségre azokat 
választották, akikben a közönség a korábbi tevékenységét alapul véve feltétlenül 
megbízott, valamint bírói foglalás alá vehető ingatlannal bírt.

A város vagyonának gondozását többek között Gráff Györgyre, Augusztin Mi-
hályra, Szmolár Mihályra, Moravszky Mártonra, Sulyán Józsefre, illetve a Kováts 
család tagjaira bízták. A betelepedés után vezető tisztségekbe került családok tagjai 
közül itt is képviseltették magukat a Markók, Trsztyánszkyak, Garayak. Augusztin 
Mihály pl. esküdt, borbíró és perceptor volt városgazdai tisztsége előtt, míg utána 
törvény-, illetve főbíró lett.

Az első örökváltság és az azzal járó fi zetési kötelezettségek szükségessé tették a 
pénzügyek kezelésének megreformálását is. A perceptor által végzett feladatot két 
részre osztották. Létrehozták egyrészt az adó- vagy közkasszát, amely a jövedel-
meket is kezelve fi zette az állami, megyei, földesúri kötelezettségeket, sőt a város 
belső kiadásait is innen fedezték, másrészt az új feladat, a váltság kifi zetéséhez 
szükséges pénzforgalom lebonyolítására létrehozták a váltságpénztárat. „Tétetett 
váltságcassa exactorának becsületes és érdemes férfi  s lakos Bogár Tamás azon 
instructióval, hogy ezután nemcsak azt várja, hogy a pénzt behozzák önként az 
adósok, hanem minden illendő módokkal mindig magához kettőt vagy három 
deputátust csatolván sürgesse, és szedje utcánként a váltságadósságot. Mely 
szolgálatjáért resolváltatik s rendeltetik az város communitásátul esztendőnként 
száz és ötven rénes forintokat.”49

Az újonnan létrehozott váltságkassza kezdetben csak adminisztratív alapon mű-
ködött: az örökváltsággal kapcsolatos lakossági befi zetéseket és kölcsönpénzeket, 
valamint az adókassza által váltságcélokra átadott összegeket kezelte. Felügyeletét 
külön e célra kinevezett küldöttség látta el, amely a bíróválasztáskor számolt be 
az ellenőrzés tapasztalatairól, a kassza állapotáról. Néhány év múlva azonban a 
váltságkassza hatáskörébe kerültek a legnagyobb bevételt jelentő városi jövedelmek 
is, bár továbbra is kiemelt feladata volt a lakosság váltságfi zetésének bonyolítása, a 
kölcsönök felvétele és adása, a földesurak részére megállapított összegek (váltság, 
a város bevételeiből a Károlyiakat árendális díjként illető rész stb.) pontos fi zetése. 

47. V. A. 101. 11/11. No. 2850. 1837.
48. V. A. 102/j. 76/156. 1821:14.
49. V. A. 101/c. 78/78. 1804:34.
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1824-től feladata kibővült: az összes haszonvételből származó pénzek ide folytak 
be, s innen történtek az ezek fenntartását fedező kiadások is. Így az adókassza 
ezután már csak az adók beszedésével és rendeltetési helyükre való juttatásával 
kellett, hogy foglalkozzon.50

A perceptorok munkáját csak olyan közmegbecsülésnek örvendő nyíregyházi 
polgárokra bízták, akik egyrészt tekintélyük és szakértelmük révén képesek voltak 
ellátni e felelősségteljes tisztséget, másrészt – nem évente újraválasztott tisztségről 
lévén szó – vállalni tudták akár hosszabb időre is e megbízatást. A perceptorok 
között voltak parasztgazdák, kereskedők, kézművesek. A tisztség fontosságát 
mutatja, hogy az e tisztségre választottak közül többen a legmegtisztelőbbet, a 
bíróságot is elnyerték (Szuchacs/Gerliczky Mihály, Markó Ádám és György, Má-
nyik Péter stb.).

Mint ahogy a jövedelemkezelő bírák közvetlen irányítására és ellenőrzésére a 
XIX. század elejétől inspectorokat választott a communitas, úgy a pénzügyeket 
kezelőket is igyekeztek közvetlenül erre a feladatra kirendelt hozzáértőkkel fel-
ügyeltetni. A XIX. század elejétől a számvevők a fi skálissal és a vicehadnaggyal 
alkották a számvevő bizottságot. A perceptori számadás vizsgálatát csak akkor 
lehetett lefolytatni, ha mindannyian jelen voltak.51

A város pénzvagyonának alapját a regalek mellett a földek jelentették. A városi 
kertek, majorok, kaszáló felügyeletére conventionatusokat neveztek ki. 1818-ban 
már 6 kertgazdát választottak a város kertjéhez közel lakó 24 kiválasztott gazda 
közül a communitas tagjai.52 Feladatuk a város kertjére, majorjára, valamint a 
városi állatállomány ellátására való felügyelés volt. A későbbi forrásokban hol 
kert-, hol majorgazdának nevezett tisztségre az alkalmasnak talált személyeket a 
választott közönség „megszólította”, de önként is jelentkezhettek a jó gazda hírében 
álló polgárok. A gazda felügyelete alá került a város majorja az ott lévő épületekkel, 
eszközökkel, marhákkal és az ott lakó cselédekkel. Míg tisztségét viselte, kint kellett 
laknia az inventárium szerint átvett majorban és gondot viselni az ott lévő, a város 
vagyonát képező marhákra, cúgbeli és a borbírák rendelkezésére álló lovakra, a 
jármos ökrökre és a bikákra.

A lovak számára a zabot a városgazda biztosította, de az esküdtek jelenlétében 
kiporciózott szénáról és annak feletetéséről a majorgazda gondoskodott. A majorban 
lévő szénából vagy szalmából a város és vendégei marháinak adhatott commissio 
nélkül porciót, a katonaságnak csak a városgazda tudtával.

A béresek és pásztorok gondviselése alatt lévő bikák etetése és a majorban dolgo-
zók fölött állandó és széleskörű ellenőrzési jogköre volt. Észrevételeit, megjegyzéseit, 
javaslatait közvetlenül a főbírónak tehette meg. Adminisztrációs kötelezettségei 
közé tartozott a majorban lévő ingatlanokról és állatokról felvett lajstrom vezetése. 
Pontosan be kellett írnia a város kertjébe behordott széna mennyiségét, valamint 
a behordó nevét és a szénatakarás helyét is. Év végén számadást kellett tennie a 
keze alatt lévő javakról, amikor átadta tisztét az új majorgazdának.53

A kertgazda fi zetésként 2 köböl búzát, 8 köböl gabonát, 4 véka főzeléket, 30 
font sót, 4 köblös gyepföldet és 60 font marhahúst kapott. 

50. Külön elszámolással bírt az árvagyám keze alatt lévő árvapénztár, valamint a törvénybíró által kezelt 
kórházkassza. Ezek felett a felügyeletet a communitas látta el.

51. A fi skális salláriumot, a többiek évi tíz pengő honoráriumot kaptak.
52. V. A. 101/k. 39/39. 1818:8.
53. 1835. december 29-én.
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A közvagyon és a rend őrei már az impopuláció éveiben is jelentős feladatkörrel 
bírnak a folyamatosan népesedő városban. A hadnagy, a lovas tizedesek mellett 
1818-tól comissarius felügyeli a városi vagyont, jegyzi fel a városgazda által jelen-
tetteket, vezet pontos és részletes lajstromot vezetnie a külső és belső forspontokról, 
az őrlésről, vízhordásról, faszolásról. Ügyelni tartozott arra is, hogy a faszolásra 
nyáron azok menjenek, akik csak marhával bírtak, földdel nem. A földdel rendel-
kezőket télre osztotta be. A város elöljárói által kinevezett, a városi kerthez közel 
lakó 24 gazda közül is a comissarius döntése alapján szólított fel a városi hajdú 
a széna-, szalmafaszolásra kijelölt hat főt. A comissariusnak kellett gondoskodni 
a meg nem jelentek pótlásáról is. Quietantia mellett a várostól porcióban keze alá 
adott szénát és zabot kiutalta a katonaságnak, az urasági tiszteknek, a vármegye 
előkelőbb tisztjeinek, a tizedeseknek és a város cúglovainak. Idegeneknek, több 
napra induló városi kocsisoknak azonban nagyobb mennyiséget csak a város 
bírájának írásbeli utasítására adhatott ki. Neki kellett felügyeletet gyakorolni a 
kapott porciót, és a naponta megtett utat adminisztrálni köteles kocsisok felett is. 
A messze útról hazatért lovaknak a dupla porciót a városgazda mérte ki, de bírói 
engedély alapján a comissarius feladata volt annak kiadása. A quartélymesterrel 
együtt a katonatiszteknek és az ispotálynak átadandó edényekről és ágybelikről, a 
városgazdával pedig a quietantia mellett conventióba kiadott, illetve a feleslegben 
maradt és értékesítettekről vezetett együtt jegyzőkönyvet.

Felügyelte és adminisztrálta a levélhordást, a vármegye számára dolgozó ácsok, 
kőművesek munkáját, illetve az ácsmunkára 12 napszámot adó városi molná-
rokat. A bíró tehermentesítése volt a célja annak a rendelkezésnek, miszerint a 
comissarius feladatává tették a katonaság adódó problémáinak megoldását, illetve 
a kisebb civódásokban való igazságszolgáltatást.54 A comissarius munkájának 
segítésére a városgazdán kívül hetente egy hajdút és egy kisbírót is megbízott a 
választott közönség.

Miután a comissariusi hivatal minden tárgyat külön tartalmazó, részletes 
jegyzőkönyvvezetést kívánt, erre a tisztségre 1818-ban a választott közönség Gráff 
Sámuel vicenótáriust nevezte ki.55 Fizetése 400 rénes forint, nyolc köböl rozs, négy 
köböl búza, egy köböl kása, egy mázsa só, egy mázsa hús, egy mázsa faggyú, egy 
hízott sertés, egy öl fa volt, továbbá örökösödés, vagyonmegosztás után taksa, va-
lamint a főbíró távollétében a városgazdával együtt való ítélkezéskor a törvénydíj 
fele, 8 garas járt neki.56

Gráff Sámuellel a comissariusi hivatal 1820 októberéig működött. Ezután 
feladatának gazdasági részét a városgazda és a gazdálkodószék vette át, a rend 
fenntartását pedig a „rendőrséget viselő kapitányi hivatal” látta el, amely 1833-ban 
átvette a vásárbíráktól is a piac ellenőrzését, sőt a vásári rend fenntartása mellett 
a határ rendjéért is felelt. A kapitány fő feladata a közrend és -biztonság feletti 
őrködés volt. A szállásokat és a határt vigyázó mezőbírák felügyelőjeként köteles-
sége volt a mezőbírákkal a rájuk vonatkozó városi határozatokat megismertetni 
és a mezőbírák által feljelentett rendbontókat megregulázni.

54. Ide nem értvén a verekedéseket, nevezetes becstelenítést és más testi vagy pénzbeli büntetést maga 
után vonó eseteket, örökösödésbeli egyezséget, osztályt, örökösödést.

55. Gráff a comissáriusság elvállalásakor ígéretet kapott arra, hogy e hivatal megszűnése után más városi 
tisztséget kap. 1820-ban a gazdálkodószék tagjai, 1823-ban a választott közönség tagjai között volt. 
1828-ban városi nótáriusi tisztet látott el a foglalkozására nézve kereskedő Gráff Sámuel.

56. Hivatalához azonban nem járt rész a kisteleki szállásföldekből. Lásd V. A. 101/k. 78/78. 1818. 
1804:34.



22   Kujbusné Mecsei Éva

A belvárosi rendfenntartásban főként a piac, a kocsmák, boltok és mészárszé-
kek környékének rendjét kellett biztosítania. Ügyelnie kellett a piaci árulóhelyek 
elrendezésére és rendjére, az árusokra és az áruk minőségére. A boltokban és 
kocsmákban a hiteles mérőedények használatát, a kimért italok és áruk minőségét 
és a nyitva tartást kellett ellenőriznie.

Belátása szerint büntetetést is kiszabhatott a rend ellen vétőkre.57 Azt, hogy 
joga van a mészárszékek ellenőrzéséhez, a székárendások szerződéseiben is rögzí-
tették. A „cserép- és téglagyárak is rend- és csendőri tekintetben a kapitány által 
megvizsgálandók” voltak.58

A közrend megőrzésére éjjeliőröket és strázsákat fogadott a közönség, ezek 
irányítása is a kapitány feladata volt. Neki jelentett minden reggel az éjjeliőrök 
feljebbvalója, az őrhadnagy. Gyakran kellett intézkednie kocsmai verekedésnél, 
sőt a tiltott játékokban részt vevőket is szemmel tartotta.

A városban gyakran tomboló tűz megakadályozására statutum rendelkezett 
arról, hogy fakéményeket és zsúptetőt új házakra tenni már nem lehet. Ennek 
felügyeletét, illetve a határozat ellen cselekvők büntetését: a tető és kémény le-
rántását is a kapitány hatáskörébe utalták.

Comissariusnak (bálcomissarius) nevezték az 1820-as évektől a farsang idejére 
megbízott borinspectort is, akinek feladata a farsang színhelyének, a szállónak 
és kávézónak, valamint azok padimentumának tisztántartása, világosítása, az 
ételekre, italokra, muzsikusokra, a jó rendre való felügyelés volt.59

Segítőjének hetenként egy kisbírót is megbízott a választott közönség. A kisbírák 
fi zetése 1813-ban 20 rénes forint, ezen kívül évente egy havi lóporció alóli men-
tesség és csizmára való volt. A comissarius mellé 1818-tól hetenként egy hajdút is 
küldött a választott közönség. Országos vásárok idején a vásárbíróság munkáját 
két hajdú segítette. A hajdúkat, mint városi conventionatusokat, 2 pár csizma, 
évente 1 nadrág, mente és köpeny illette meg. Ha hosszabb útra kellett mennie a 
kiadott feladat teljesítése érdekében, akkor a második naptól 12 krajcár napidíjat 
is kapott.60 Az 1820-as évekig a városnak három hajdúja volt. 1821 decemberében 
úgy határozott a közönség, hogy ezután csak két hajdút fogadnak fel. Ha azonban 
a főbíró szükségét látta a harmadik hajdúnak is, akkor szabadon szegődtethette, 
nem kellett megvárnia a decembert, a rendes cselédfogadás idejét.61 

A szállásmesterség „folyvást tartó hivatal” volt. E tisztségre a választott közönség 
több évre nevezett ki egy városi polgárt, akit felruházott a katonasággal kapcsolatos 
ügyek közvetlen intézésének jogával: ő vásárolta a szükséges eszközöket, gondosko-
dott a katonaság állatállományának takarmányozásáról, a katonai célokat szolgáló 
épületek gondviseléséről, felügyelte és szervezte a lakosok katonai szolgáltatásának 
teljesítését. A beszállásoláshoz ismernie kellett a város mindazon rendszabását, 
amely meghatározta, hogy ki mennyi időre és hány katonát köteles eltartani, ki 
milyen közmunkát ad. Mindezekről feljegyzéseket kellett készítenie, amit minden év 
végéig be kellett terjesztenie a gazdálkodószék elé. Kötelességei közé tartozott az is, 
hogy Mindenszentek napjáig a katonát tartott lakosok neveiről és katonatartásról 

57. A büntetés mértékét is meghatározta a tanács. Lásd V. A. 101. 16/16. No. 158. 1844.
58. Uo. No. 159.
59. V. A. 101. 3/3. No. 2024. 1830., V. A. 101. 5/5. No. 576. 1833. Munkájáért a bálcomissarius 1833-

ban a váltságcassából 2 pengő napidíjat kapott. A bálcomissáriusi tisztséget 1840-ben megszüntették, 
feladatát átvette a kapitányi hivatal. Lásd V. A. 102/a. 10/90. No. 1835. 1840.

60. V. A. 101. 12/12. No. 159. 1838.
61. V. A. 101. 1/1. No. 217. 1821.
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készített listáját elkészítse, és a tanácsnak beadja.62 Főleg katonai és kincstári 
bérfuvarozás lebonyolítására alakult 1811-ben a Czúgos Társaság, amely a várossal 
kötött szerződés alapján Debrecen és Tokaj között szekerezett.63 

A megváltakozott városnak a választott tisztségviselői és a gazdálkodáshoz, 
rendfenntartáshoz szükséges conventionatusai mellett szaktisztviselői is voltak. A 
nótárius mellett ugyanis a jogi képviselethez szükség volt állandó törvénytudóra is. 
A fi scalisi tisztre 1807-ben Mittuch Ferencet, a Dessewffyek volt városi tiszttartóját 
kérték fel, aki 300 rénes forintért, útjaihoz forspontért, évi 12 öl fáért és a húsvéti 
és pünkösdi ünnepekre egy-egy hordó sörért el is vállalta a város jogi ügyeinek 
vitelét.64 Amikor 1808 októberében Mittuch lemondott, az elöljárók sikerrel keresték 
meg Bozóky Istvánt, és mint városi fi skálisnak a Mittuch-féle fi zetés mellé még 8 
köböl búzát és két köböl zabot, valamint kényelmes lakást is ígértek. 1815-ben új 
fi scalis jött. A korábbi fi zetségért Draskóczi Draskóczy Jánost választották meg a 
város jogi ügyvivőjének.65 

Az értelmiségiek köre bővült az itt praktizáló orvosok számának növekedésével. 
1804-ben Hönsch György seborvos, 1805-ben Benedikty Dániel, 1808-ban Deáky 
József érkezett ide. 1821-ben a már helybeli születésű orvosa is volt a városnak: 
Posonyi János.66 Itt élt még az 1830-as években Juhász Mihály, Takács Lajos és 
Karlovszky Lajos. 1845-ben lett városi főorvos Meskó Pál. Marhaorvosként jött 
Nyíregyházára 1821-ben Gerzsabek János, akinek a halála után, 1828-ban a 
Pestre menő küldöttség feladatul kapta, hogy keressen marhaorvoslásra is alkal-
mas kovácsot.67 

A lakosok és az állatállomány egészségére a doktorok vigyáztak. A haldoklók-
nak az itt gyülekezettel rendelkező négy vallás lelkésze adta fel az utolsó kenetet 
és kísérte el utolsó útjára, míg az árván maradt gyerekekről a város árvagyámja 
gondoskodott. 1806-ban azzal a megjegyzéssel foglalták statutumba a tutori hivatal 
állandósítását, hogy megjegyzik: „ez meglévén”.68

A gyámok fontos feladata volt a végrendelettételnél való jelenlét,69 az árván 
maradt gyerekek felkutatása, a hagyatékok kezelése. Figyelmet fordítottak az 
árva gyermekek ellátására, esetleg taníttatásukra. A lányoknak férjhez menetelig, 
a fi úknak legénnyé válásig, illetve nagykorúságig gondozták a javait, igyekeztek 
megőrizni, növelni vagyonuk értékét: az ingatlanokat bérbe adva műveltették, a 
készpénzt pedig kölcsön formájában forgatták. A kölcsönzés formáját, adminiszt-
rálását az elöljáróság több rendeletben is szabályozta. Ezek szerint a gyámnak a 
folyamodók sora szerint listát kellett vezetni arról, hogy mikor ki jelentette be igé-
nyét az árvapénztárból adandó kölcsönre, majd sorban szólította fel kölcsönvételre 

62. V. A. 101. 15/15. No. 728. 1841.; A katonaság nemcsak anyagi terhet jelentett, ill. igazgatási feladato-
kat adott a nyíregyháziaknak, hanem időnként az igazságszolgáltatási jogot is gyakorolni kellett a bírák-
nak pl. olyan esetekben, mint amilyen 1818. április 26-án történt. Ekkor ugyanis néhány városi lakos 
és az ide bekvártélyozott katonák között tömegverekedés tört ki, amelyben tizenöten sérültek meg.

63. Szabó, 1985. 127. oldal 16. jegyzet; A társaság tagjai a várostól bérbe vett 400 hold kaszállón, illetve 
szántón is gazdálkodtak.

64. V. A. 102/k. 78/78. No. 1843. 1807.
65. V. A. 102/k. 78/78. No. 2524. 1815.
66. Posonyi illetménye az 1820-as években 200 ezüst forint, deputátuma 8 köböl rozs, 3 köböl búza, 3 

öl fa volt, illetve beteglátogatásért annyit kérhetett, mint Benedikty.
67. V. A. 101. 2/2. No. 1509. 1828.
68. V. A. 101/h. 39/39. 1806:13.
69. V. A. 102/a. 3/83. No. 832. 1828.; A nyíregyházi lakosok az impopulációt követően szabadon adhat-

ták-vehették-örökíthették javaikat.
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a lakosokat.70 Továbbá pontos jegyzéket kellett vezetnie arról, hogy melyik árva 
pénzéből kinek mennyit és mire adott, kik az adós kezesei, és fi zeti-e a tartozását. 
Volt olyan időszak, amikor évente négyszer, majd az 1830-as évek elejétől Vízkereszt 
táján kellett elszámolnia a vezetett jegyzék alapján a gondjaira bízott pénzzel.71

A gyámot az electa communitas választotta az írástudó, majd jogvégzett la-
kosok közül, remélve, hogy ők átlátják és hozzáértéssel végzik a feladat szociális 
és fi nanciális részét is. 1806-tól az árvagyám tagja volt a bíráskodási jogkört a 
Károlyiakkal megosztó senatusnak. A népesség sokszorozódásából adódó feladat-
növekedés indokolta, hogy 1824 decemberében második árvagyámot is nevezzenek 
ki Reguly Gábor személyében.72

Az igazgatás átalakulása mellett ebben az időszakban indult meg a céhek 
kialakulása is. A céhszervezet, amely a korábbi századokban lendítő ereje volt a 
városiasodásnak, Nyíregyháza újratelepítésének idején a nagy múltú kézműipari 
központokban már bomlásnak indult, de az új forma, a manufaktúra még nem 
hódított teret. A XIX. században így az új városképző tényező mindinkább a bel-
kereskedelem lett, ami azonban feltételezte a kézművesek létét. A XVIII. századi 
újratelepítés során Nyíregyházára elsősorban a széles határból földet remélők jöttek. 
A régi lakosok, de a migránsok között is alig volt iparos. Majd csak az 1770-es 
évektől indult meg a kézművesek bevándorlása, amikor a Felvidéken bezárkózó 
céhek miatt az Alföldön keresték megélhetésüket a céhből kiszorult mesterek és 
legények. Közülük sokan telepedtek le itt, ahol a négy országos vásár mellett a 
nagy lélekszámú állattenyésztő-földművelő közösség biztos belső piacot jelentett. 
A kézművesek számának a növekedésével szükségszerűvé vált a hagyományos 
érdekvédelmi szervezet, a céh megalakítása, amely elavulttá váló elemei ellenére is 
hozzájárult a helyi mezővárosi társadalom formálódásához. Már a betelepítés utáni 
szabad évek elteltével létrejött szerződésben is szerepelt az, hogy megfelelő számú 
kézműves letelepedése esetén a földesúr céhprivilégiumot szerez. Az 1770–1780-as 
bevándorlásnak köszönhetően egyre több mesterember telepedett itt le, mint azt 
az 1793-ban kelt „a Nyíregyházán található és különös céhet formálni kívánó mes-
teremberek” összeírása is mutatja, amely szerint 254 mester élt a mezővárosban. 
Közülük a csizmadiák, kovácsok, szabók, szűcsök, vargák, kalaposok, lakatosok, 
molnárok a nagykállói céhhez, az asztalosok a tokaji, bártfai céhhez, a kerékgyártók 
a patakihoz, a szíjgyártók a patakihoz és tokajihoz, a kötélverők a nagykárolyihoz, 
a festők a lőcsei, besztercebányai, szepesváraljai céhekhez tartoztak. Céhen kívül 
dolgoztak az üvegesek, ácsok, kőművesek, mészárosok. 73

A céhek – többszöri kísérlet után – végül 1818-ban alakulhathattak meg. Ekkor 
10 kézművescsoport kapott privilégiumot: a legnagyobb létszámban itt lévő csiz-
madiák, a szabók, a kalaposok, a szűcsök, a festők, a vargák, valamint közösen 
a kovácsok és kerékgyártók, az asztalosok, lakatosok és az üvegesek, valamint a 
szíjgyártók és kötélverők, illetve a kőművesek, ácsok és molnárok. A mészárosok 
1825-ben, a gubások és takácsok 1839-ben nyertek kiváltságot.74 

70. V. A. 102/a. 8/88. No. 4792. 1836.
71. V. A. 102/a. 15/95. ad. 5. 1838.
72. V. A. 101. 1/1. No. 656. 1824.
73. V. A. 102/g. 46/126. 1793:2.
74. Részletesen lásd Szabó Sarolta: Céhek Szabolcs vármegyében. A Jósa András Múzeum Kiadványai, 

30. Nyíregyháza, 1993. (a továbbiakban Szabó S., 1993.) 26–28.
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Amikor 1818-ban a kőművesek, ácsok, molnárok vegyes céh alapítását enge-
délyező privilégiumot nyertek, bemutatták azt a magistratusnak, amely az egyes 
mesterségek követelményeit meghatározó statutumot hozott.75 

A céhek megalakulásukat követően azt szorgalmazták, hogy a szervezeten kívü-
lieket az elöljáróság nyilvánítsa kontároknak és büntetés terhe alatt tiltsa el őket a 
városban való tevékenykedéstől. A magistratus azonban a céhhel szemben védel-
mébe vette azokat a hozzá folyamodó városlakókat, akik kontár-kézművességükből 
éltek és csak működési korlátokat volt hajlandó rendeletbe foglalni. „Minthogy senki 
azon kenyérkeresés módjától, mellyel eddig egész életét fenntartotta vala, el nem 
tiltathatna, annálfogva a fent kitett számmal lévő esedezőknek is megengedtetik 
mesterségek további folytatása, mindazáltal azon feltétel alatt, hogy inast tartani 
s felszabadítani, vagy legényt fogadni tilalmaztatnak, és a városi munkára a város 
comissariusának kiadott rendszabás szerint ezután is megjelenni köteleztetnek. 
Végre pedig, ha valamely munkájokban tudatlanságok miatt hibás és káros munkát 
tennének, azon kárt helyrepótolni tartozni fognak.”76

Nyíregyháza XIX. század első harmadában a megye kézművesipari központ-
jává vált.77 A kézművesek úgy települhettek le Nyíregyházán, hogy megfogadták: 
élelmük módját mesterségükkel keresik. A határ szállásokra osztásával kialakult 
tulajdonviszonyok fölött őrködő elöljáróság így nem engedte meg az iparosoknak 
szántóföld vásárlását, sőt a közösség által bérelt pascuumra se engedték állataikat. 
Szőlőjük azonban lehetett. A munkájukhoz, megélhetésükhöz szükséges előnyöket 
igyekezett biztosította számukra a város: pl. a vásáron a nyíregyháziak árulhattak 
az első sorban.

A megalakult céhek élén fő- és alcéhmesterek álltak. A főcéhmester őrizte a céh 
ládáját, aminek nála volt az egyik kulcsa, kezelte a céh vagyonát (erről tisztségének 
letételekor számot is kellett adnia), a céhszabályok szerint döntött a tagok vitás 
ügyeiben és évente négy alkalommal gyűlést hívott össze. Ezek közül a vízke-
reszti volt a mesterválasztó összejövetel, ahol a jelöltekből a céh tagsága a város 
elöljáróinak jelenlétében döntött. A megválasztottak esküt tettek. A céh vezetői 
közé tartoztak az atya-, bejáró- és látómesterek, valamint a hierarchia alján állt 
a legfi atalabb, a szolgálómester. A mesterek 10-12 évesen szegődtették inasaikat, 
akiknek nemcsak a műhelyben, hanem a házi és mezőgazdasági munkákban is 
segíteni kellett.78 A XIX. század elejétől a város vezetői arra ösztönözték a céheket, 
hogy olyan gyerekeket vegyenek fel, akik már tudnak írni-olvasni.79 Az inasok 
felszabadulásuk után már mint legények 3 éves vándorútra indultak. A levéltári 
iratokban egyetlen vándorkönyv maradt fenn, ennek tulajdonosa a felvidéki mes-
tereknél töltött hosszabb-rövidebb időt, de legtovább egy évig lehetett egy helyen, 
Vízkeresztkor tovább kellett állni. A vándorlás végén visszatérő vagy itt letelepedni 
kívánó legénynek ahhoz, hogy lakossá válhasson be kellett mutatni az úti levele 
mellett vagy a mesterremekét, vagy céhe kezeslevelét.

75. V. A. 102/a. 2/82. No. 70. 1818.
76. V. A. 102/a. 2/82. No. 24. 1819.
77. Szabó Sarolta: Mestertaksa, mesterasztal (A céhek belső élete és működése Nyíregyházán, Nagykálló-

ban, Nyírbátorban). In: Ünnepek és hétköznapok a történelemben. Szerk. Galambos Sándor – Kujbusné 
Mecsei Éva. Nyíregyháza, 1999. 25–40. ((a továbbiakban Szabó S., 1999.) 26.

78. Részletesebben lásd Szabó S., 1999.
79. V. A. 102/a. 4/84. No. 865. 1828.; V. A. 102/a. 7/87. No. 4507. 1836.
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A céhek, mint jól működő szervezetek részt vettek a város közbiztonságának 
megőrzésében is: főként a tűzoltásban volt jelentős szerepük, hiszen ők őrizték és 
üzemeltették az oltó berendezéseket.80

A városiasodást elősegítő céhek mellett hozzájárult az urbanizálódáshoz a 
városiasabb külső kialakítása is. Bár az impopulációs években már igyekeztek 
szabályos utcákat és házhelyeket kialakítani, arra azonban még nem fi gyeltek, 
hogy a házakat a telekhatárra építették, „az udvarokat pedig háztól házig egyenes 
vonalú kerítésekkel zárták le, ami nem kis gondot okozott.”81 1810-ben a perceptor 
feladatává tették, hogy ügyeljen arra, hogy a házak ne összevissza, hanem sorban 
legyenek, hogy a megfelelő helyeken sikátorokat nyissanak, a hosszú utcákat kö-
zökkel kössék össze, sőt ha kell, akkor csinálják meg „a porták, utcák regulatiojat”. 
Tűzrendészeti szempontokat is fi gyelembe véve igyekeztek biztosítani az éghető 
építményekhez való hozzáférést is. Mindezen munkálatokra Sexty András hites 
vármegyei mérnök, nyíregyházi lakos tervei alapján került sor. Az adókivetéshez 
fontos összeírásokra, az utcák, építkezések rendjének megtartására 1803-ig az 
úriszék, majd a jogkörét átvevő közönségnek kellett felügyelni. A feladatra külön 
tisztségviselőt, utcainspectort is választottak, majd a városias külső kialakítására, 
az építkezés rendjére, a tisztaság megtartására, a városfejlesztés „kimódolására” 
városszépítő bizottság alakult.82 Az egészség megóvása érdekében megtiltották az 
utcára való szemétkihordást, illetve a büdösnek mondott repcemalmot, cserzőmű-
helyeket is a város szélére telepítették.

A megváltakozásnak, az elöljáróság szervezőkészségének, a gazdasági lehető-
ségek nagyfokú kihasználásának és a lakosok szorgalmának köszönhetően 20 év 
alatt jelentős közösségi vagyont halmozott fel. Ezek egy részét a városi bevételek 
adták, amelyek az 1803-ban megváltott ingó- és ingatlan vagyonból, és ennek 
a városra ruházott jogokból eredő hasznából álltak. A városi földekből és bérelt 
pusztákból, az erdőkből, a regálé benefíciumokból: korcsmákból, malmokból, vá-
sárokból és mészárszékekből, valamint a 12 800 lakos háza utáni taksából átlag 
évi 60 000 forint bevételre számíthatott. Ezen felül jelentős összegű pénze feküdt 
a városnak a korcsmái számára vásárolt italokban, amelynek megtérülése biztos, 
gyors és nagy hasznot jelentő volt. Továbbá a város pénztárába majd a bevétel 
felét kitevő összeggel tartoztak a várostól pénzt hitelezők, ill. az óváltságot még ki 
nem fi zető lakosok.

A biztos készpénzbevétel mellett a nyíregyházi communitas több mint százezer 
váltóforintnyi ingatlant is magáénak tudhatott — igaz adósága is jelentős volt: 
közel 38 000 forint, az a váltságösszeg, amivel még a lakosok tartoztak. Továbbá 
éves kiadása: a tisztségviselők fi zetésére kb. 5000 váltóforint (ezt a kölcsön adott 
pénzek kamataiból fedezték), a hitelek kamataira változó összegben 5-7000 forint, 
egyéb kiadásokra 15 000 forint.

Szabolcs vármegy 1824-es felmérésében az alábbiak olvashatóak: „1. Nyír-
egyháza mezőváros ezen tekintetes nemes Szabolcs vármegyének csaknem kellő 
közepén fekszik 1200 jugerum földön. Lakik benne ez idő szerint 12 600 főből 
álló lélek, kik között vagynak 384 mesterséget folytató lakos gazdák. Privilégiuma 
vagyon esztendőnként 4 országos vásárokra. Ezeken kívül minden héten szombati 

80. V. A. 101. 7/7. No. 1605. 1835.
81. Uo. 47.
82. V. A. 102/a. 2/82. 1813. május 28. 190. fol.; 1822. április 30. No. 37, 41., 44.; 1822. július 5. No. 

47.; 1822. július 22. No. 53.
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napon hetivásárok tartatnak benne. Lakosai mind keresztények. Zsidó egy sem 
lakik benne. Emporiális83 szomszédos nagyobb városok: nemes szabad királyi 
Debrecen városa, mely Nyíregyházától 5 mérföldre esik. A hegyaljai emporiális 
városoktól, nevezetesen Tokajtól, ahonnat lóval is provideáltatik 4, Tarcaltól és 
Bodrogkeresztúrtól 5 mérföldnyire esik. Hét tiszti quartélyházak lévén benne, a 
tekintetes vármegye által építve, egy eskadron katonaság szokott mint stativus 
katonaság benne rendszerint quartélyozni.

2. A városnak határa némely helyeken homokos, de nagyobb részint fekete föld-
ből áll, és átaljában középszer termékenységű. Az örökös legelő mezők ki vagynak 
vágva és külön használtatnak a szántóföldektől. A szántóföldek mind szállásokra 
fel vannak osztva, és minden gazda által szabad tetszése szerént, minden eszten-
dőben használtatik.

3. Az egész városnak, úgy az intravillanumnak mint extravillanumnak ha-
son felét már 20 esztendők óta perennalis fassio mellett tulajdonosi jussal (iure 
proprietatio) bírja a város a méltóságos gróf Dessewffy famíliától…”

A város jövedelme és kintlévő adóssága ekkor összesen közel 90 000 forint volt. 
A földek és épületek értékét kicsit több mint 100 000 forintra becsülték. Eklézsiai 
vagy papi köteleztetése nem volt az elöljáróságnak, minthogy a négy valláson lévő 
lakosok maguk fi zették a lelkipásztoraikat.84

A biztos gazdasági alap tudatában a nyíregyháziak úgy gondolták, hogy mit 
sem ér az erőfeszítésük, ha a másik földesúrtól nem váltakoznak meg. Annál is 
inkább, mert a Károlyiak bár elismerték a közösséget tulajdonos társuknak, mégis 
többször megszegte az árendális szerződést – a főként országos vásárok idején a 
kocsmáltatás és húsmérés gyakorlásával – de korlátozta az elöljáróság autonómi-
áját azzal is, hogy a gyakorlatban igyekezett érvényesíteni földesúri jogait, és pl. 
a fi skalisa jelenléte nélkül nem folyhatott le a tisztújítás, ill. beleegyezése nélkül 
nem oszthatott a tanács házhelyeket. Ragaszkodtak továbbá az impopulációs szer-
ződésbe foglalt joghoz is, miszerint a magánjogi szerződések (ingatlan adásvétele, 
végrendelet stb.) megerősítéséhez, valamint az új lakosok felvételéhez – mint a 
birtokos jövedelmének alapvető elemeihez – földesúri jóváhagyás szükségeltetett.85 
1810-ben a város és a Károlyiak képviselőiből álló úriszék határozatban rögzítet-
te az öröklés rendjét is.  Eszerint a megváltott földet ha a szülő fi ára és lányára 
hagyja, akkor a férfi  testvér a lánytestvérre eső földet és szőlőt közmegegyezéssel 
megválthatja. „A Károlyi részt illetően a Hármaskönyv említett cikkelyeit (3. rész 
29. és 30. cikkely) tartotta érvényesnek, melyek szerint az uraság tudta nélkül 
testvértől testvér vagy más idegen nem vehet, nem cserélhet és nem zálogosíthat 
… A lány nem is kívánhat egyebet, mint a sorsához illő kiházasítást…”86

A parasztcommunitas helyzetét nehezítette az is, hogy a városban élő nemesek 
szintén arra törekedtek, hogy előjogaikat minél szélesebb körűen érvényesítsék. 
Szerették volna magukat teljesen kivonni a senatus, ill. a városi képviselőket is 
magába foglaló úriszék bírói fennhatósága alól – sikertelenül. Hiába emlegették 
az első örökváltságban játszott szerepüket,87 elutasították azt a kérésüket is, hogy 

83. emporiális: vásártartási joggal rendelkező
84. IV. A. 1. Fasc. 24. No. 666. 1824.
85. V. A. 101/b. 37/37. 1757:8.
86. Részletesen lásd Cservenyák, 1974. 69.
87. A feudális jog szerinti paraszti birtokképtelenséget kívánta a nyíregyházi jobbágycommunitas áthi-

dalni akkor, amikor az örökváltság-szerződést a parasztok helyett és nevében a nemesek képviselték a 
várost. A Dessewffyek azonban úgy ruházták át a jogokat a communitasra, hogy nem különböztették 
meg benne a különböző jogállású lakosokat.
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az 1792-ben kapott egy malom jövedelem mellé még egy malmot és egy kocsmát 
kapjanak közös költségeik fedezésére. Ugyanakkor a vármegye 1818-ban jóvá-
hagyta a nemesi tanács megalakulását, aminek következtében a városi elöljáróság 
jogkörének egysége megbomlott. A nemesek közötti polgári peres ügyeket, a város 
nemtelen lakóival folytatott pereket pedig részben kivonta a communitas bírói 
jogköréből, a két tanács közös bíróságának a hatáskörébe utalva.88

Nyíregyháza látképe a XIX. század első felében 

88. Részletesen lásd Cservenyák, 1974. 73–74. 


