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Bevezetés.
Egy várost látunk, mintegy szemünk előtt, ame

rikai hirtelenséggel virágzó állapotra emelkedni Ma
gyarországon, hol a viszonyok századok óta esélyeknek 
s rázkódásoknak vannak alávetve, — hol egyes váro
sok emelkedésére s kifejlődésére régi időtől kezdve 
rendkívüli helyzet s viszonyok kivántattak; egy várost 
látunk ifjú életerővel lépni ki az életverseny terére, 
s elismeréssel kell figyelemmel kisérnünk, amint egyen
ként győzi le versenytársait; -— amint nehány évtized 
alatt kezébe ragadja mindazon tisztességes eszközöket, 
melyek által a gyors fejlődés utján előre haladni 
lehet; — egy várost látunk, mely rövid idő alatt köz
pontja, lüktető szive lesz Szabolcsvármegyének nem 
csak ipar, kereskedés, hanem közigazgatási s törvény
kezési tekintetben is . . .  és ez a város — Nyíregyháza, 
mely nemcsak 24,102 lakosával, szorgalmas, józan, 
munkás népével vonja magára figyelmünket, hanem 
azon jóra való törekvésével is, mely szerint úgy a köz-
művelődési, mint az emberbaráti intézmények megala-

1*



4

pitásánál és fejlesztésénél gyakran anyagi erejét majd
nem meghaladó arányokban igyekszik magának meg
hódítani és biztositani a jövendőt.

E gyors fejlődés és emelkedés élénken felkölti a 
gondolkodó figyelmét Nyíregyháza múltját illetőleg; 
s ama kérdés merül fel: nem bir-e e város e gyors 
fejlődéshez támpontot máj.’ a messze múltban? És va
lóban, komoly kutatás után meggyőződünk a felől, 
hogy e város már a régi múltban sem nyomtalan, 
amennyiben részint vidékén, részint magának a vá
rosnak területén olyatén régészeti nyomokra találunk, 
amelyek kétségtelenné teszik, hogy területünk már 
azon őskorban, amelyről évszámok szerint be nem szá
molhatunk, t e l e p ,  l a k o t t  f ö l d  volt.

A mint azonban Nyíregyházának régészeti múlt
járól homályosak . egészben véve adataink, úgy vagyunk 
vele történeti szempontból is.

Nem emlittetik a honfoglalás történetében, ahol 
pedig két vezérnek: S z a b ó i é  s-nak és T a s s-nak alko
tásai és működése beszéltetik el b ő s é gés  e n, s ahol 
máig is beszélő, s a nagy hódítók nevét megörökítő, 
ezredéves helynevek említhetnek fel. —

Sőt a későbbi dátumok sem vonják le egészben 
történeti tárgyamnak: N y í r e g y h á z á n a k  múltjáról 
az ismeretlenség sötét fátyolét. Nem találkozunk vele 
sem krónikáinkban, sem a megye területére vonatkozó 
okmányainkban, melyeknek elseje pedig egész 1067-ig 
felnyúlik; sőt a későbbi adatok is restek N y í r e g v -
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h á z á r ó 1 oly képet tárni elénk, amelyből annak régi 
múltját oly világításba helyezhetnék, hogy abból vá
rosunk régibb történetét, annak kül- és beléletét kifelé 
való hatását, kereskedelmét, helyrajzi fekvését stb. 
tüzetesen felismerni lehetne.

Mindamellett, eltelve a vármegye iránti tisztelet
től, melynek Nyíregyháza az utóbbi időben fő- és szék
helye lett, indíttatva a város iránti buzgó ragaszko
dástól, melynek immár Isten kedvező jóvoltából 16 
éve, hogy egyik igénytelen polgára vagyok; vezéreltetve 
a hazaszeretettől, mely a legkisebb helységnek monog
ráfiájában is a eosmopolitismus. ellen nyer óvszert és 
minden feltüntetett dátumában a haza szeretet oltár- 
tüze szükséges és- kívánatos tápanyagot: Vállalkozni 
mertem és pedig a nehézségek teljes tudatában arra, 
hogy tolmácsolója legyek e város életének, melynek 
régi története a múltak homályában teljesen elvész, 
daczára annak, hogy a nyomok egészen az ős múltba 
vezetnek vissza; s amely ismeretlen nagy múltjának 
üsztönszerü tudatában nehány évtized alatt nem csu
pán versenyre lépett a vármegye hagyományos szék
helyével : Nagy-Kállóval, hanem azt diadalmasan le is 
győzte; s már most is az tízabolcsvármegyében, ami 
Francziaországban Páris.

Feltüntettem-e Nyíregyháza múltját a miként 
akartam, vagy amint történetírói tisztemnél fogva 
kellett volna 'I Ennek eldöntését az olvasó közönség 
méltányos Ítéletére bízom. Azonban, hogy mindazon 
forrásokat fölkerestem, amelyekről hittem, hogy csak
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némi részben is bővitik helyi ismereteimet: nyugodtan 
mondhatom.

E szerény müvemet és az erre fordított komoly 
gondot és lelkiismeretes, huzamos tanulmányt mintegy 
élő czáfolatul akarom oda állitani azon ezélzatos irány
zat ellen, mely váltig hangoztatja, hogy „o s a k az 1 e h e t 
jó  és i g a z  p o l g á r a  e v á r o s n a k ,  a k i  i t t  s z ü l e 
t e t t . “ Remélem, vajha úgy legyen! hogy e szerény mű is 
egyik indok legyen arra, hogy e város polgárai az 
őszinte testvéri szeretetben összeolvadván, egymást tá
mogató kölcsönös jóakarattal s buzgósággal mozdítsák 
elő a város anyagi, szellemi jólétét, fejlődését, mive- 
lődését, előhaladását! Hogy ne kérdezze i tt  azt senki, 
ki a bennszülött s ki nem'l Hanem legyenek a jók 
becsülésével körülvéve azok, kik leginkább szivükön 
viselik a város jól felfogott érdekeit! Legyen indító 
ok arra, hogy e város, melyhez engemet is már annyi 
évek emléke s kegyeletes érzése fűz, óhajtott virág
zásra emelkedjék, s tegye magát szerény, de ernyedet- 
len munkássága által becsültté s nélkülözhetlenné a 
megye t. közönsége előtt! —

Végre ezeknek előre bocsátásával kapcsolatban 
nyilvános hála és köszönettel kell adóznom e helyütt 
Főtisztelendő Székely István leleszi kon venti jegyző 
urnák, ki több érdekes adathoz ju tta tn i szives vala, 
Nagy tiszteletű id. Kis Áron esperes urnák, ki a régi 
oklevelek tanulmányozásához irányt adott, Főtisztelendő 
Kandra Kabos, Tekintetes (iéresi Kálmán, Tek. Szinnyei 
(xerzson, Tek. dr. Jeney Victor. Nagy tiszteletű Dicsöffy
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József, Főtisztelendő Foltin János uraknak, kik szives 
kérelmeimnek engedve, a kezök ügyében eső s általam 
kért adatokat hozzám lekötelező készséggel eljuttatták.

Fogadják egyenként és egyetemben szives köszö- 
netemet! —

Isten velünk. —
Írtam Nyíregyházán, január havában, az 1886-ik 

esztendőben.

LUKÁCS ÖDÖN.



Nyíregyháza város történetének felosztása,
Nyíregyháza város történetének felosztását a ha

zai történet nagy eseményei szerint alakítani nem 
lehetvén: azon mozgalmak s események szerint kell 
azt felosztanunk, melyek fejlődésére s változatos múlt
jára közvetlen hatást gyakoroltak, s azon nagy birto
kosokhoz kell fűznünk, kik időnként bírták, s az or
szágos események intézésében előkelő szerepet játszot
tak; igy a mű első részét ö könyvre osztom fel a 
következőleg:

I. RÉSZ.
N yíregyháza város tö rtén e te .

[. KÖNYV.
Nyíregyháza a régészet s első történeti adatok világánál, rövid kitéréssel 
Szabolcsmegye régészeti adataira s a honfoglalás történetére. — Legré

gibb kor 1380-ig.
II. KÖNYV.

Báthory korszak. 1380—lÖ00-ig.
III. KÖNYV.

Bocskai. Betlen, Rákóczy korszak 1000—1753-ig.
Első virágzás és hanyatlás korszaka.

IV. KÖNYV.
Az uj település és várossá alakulás kora, újkor 1753—18-17-ig.

V. KÖNYV.
A város legújabb kora, mint második virágzás korszaka 1847-től n 

legújabb időkig.

FÜGGELÉK.
A jövő programúi]'a.

II. RÉSZ.
A ny íregyháza i egyházak vázlatos tö rtén e te .

I. KÖNYV.
Az ev. ref. egyház története.

II. KÖNYV.
Az ág. ev., r. kath.. g. kath. és zsidó egyház története.



I. RÉSZ.

nyíregyháza város története, 

i, K öm
R é g é s z e t i  n y o m o k  

1380-ig.
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1. KÖNYV.
R égészeti nyom ok. — Szabolcs és N y íreg y h á za  öslakói. — Szabolcs- 
v á r .— Szabolcs m o g h ó d itá sa .— N y íreg y h á za  őskora. -  N ézetek , sej

telm ek. — N y íreg y h á za  első  ism ert b irtokosa.

L FEJEZET.
R é g é s z e t i  n j o m o  k.

A gondolkodó lelket ellenállhatlau varázserő vonja 
a múltba vissza, hogy felvonja a fátyolt, mely azon 
eseményeket takarja, melyek a régi korban lezaj
lottak azon a földön, melyen a késő ivadék magának 
nyugalmas és békés otthont talált, s kényelmesen él
vezi az ismeretlen múlt lezajlott nagy eseményeiből 
származó áldásokat, a vallás, tudomány, műveltség 
áldásait.

„ Kik éltek e lakó földön, minek előtte őseink 
a magyarok elfoglalták volna?“ „A miveltség minő 
fokán állottak?“ „Mennyire vihető vissza azon kor, 
midőn e talajt az első emberi lábnyomok érinték?“ 
sat. . . Oly kérdések, melyek legtermészetesebben ak
kor merülnek fel, midőn egy város történetét akarjuk 
megirni. — Igen, a kutató lélek nem állapodhatik 
meg az Írott okmányoknál. Kétségtelen tény, hogy az 
embiség életeseményeinek megméréséhez csekélyek a
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történelem által ismert korszakok parányi araszai. — 
Hosszútörténet az, melyet a történelem előtti kor 
foglal magában, melyre némi fényt vetnek azon kez
detleges eszközök, melyek itt-o tt az „őskonyhahulla- 
dékokból“ a „barlangokból“ és a földgyomrából elő
kerülnek.

A régiség búvárok az emberiség életében három 
főkorszakot különböztetnek meg: a kő, b r onz ,  és 
va s  korszakot.

A kőkorszakban ismét több kisebb korszakot vesz
nek fel, u. m. a „ b a r l a n g i  m e d v e  s z a k á t “, mi
dőn a kihalt nagy ragadozók és vastag bőrűek marad
ványaival találtatnak az emberi csontvázak s durván 
kinagyolt kőeszközök. Ezen kor emberei hosszú fejű hatal
mas alakok voltak. Az „ i r á m g i m  s z a k á t . “ Ezt jel
lemzi a hideg égallj követelte éjszaktáji bárány (fauna), 
az élesre vert kőfegyver, kicsiny, vézna alakn, de ma
gasabb értelmiségü emberfaj; és csak ezek után követ
keznek a későbbi k ő k o r o k, a D án  k o n y h a h u l l a -  
d é k o k  és s í r k a m r á k ,  a r é g i b b  és ú j a b b  czö- 
l öp  é p í t m é n y e k ,  a régibb k ő r a k á s o k  és b r o n z- 
k o r s z a k o k  időközei, melyekben az ember már álla
tot szoktat kezéhez sat.

Az első, tehát a legrégibb korból igen kevés em
lék került még eddig felszínre Szabolesmegyéből, mind
össze egy két ős állat csontja, mely állatok már egy 
időben éltek a barlangi korszak embereivel; s egy pár 
durván kinagyolt kőeszköz. Azonban a későbbi kor
szakokból már vannak leleteink. A túrái határban 
ugyanis találtato tt egy darab obsidián, mely már az 
emberi kéz némi nyomait viseli, egy másik nagy da
rab obsidián pedig, a kis-kállói határból került elő.
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Szabolcsmegye területén eddig elé tud tunkkal lökd 
balta találtatott, még pedig a t a r a i ,  s z é k e l y i ,  po l  g á- 
r i a n a r c  s i, t  h a s i, ki  s-v á r d a i, k i s-k á l l ó i ,  nagy-  
k á 11 ó L, b e s e n y ő d i, határokban. Magának Dr. Jósa 
András szabolcsmegyei főorvos tisztelt barátomnak birto
kában, ki a régészeti dolgokkal ép oly előszeretettel, mint 
alapos szakismerettel foglalkozik, ki ez adatokhoz is 
ju ttatn i szives vala,- számos, érdekes kőbalta s egyéb 
régészeti lelet van.

.Figyelemre méltó a ptrügyi lelkésznek régészeti 
gyűjteménye, mely legnagyobb részben helységének 
határában találtatott, s mely csekély utánjárás mel
lett napról napra gyarapodik. Nem csekély jelentőségű 
a bogáti határ sem régészeti tekintetben, honnan több 
érdekes régészeti lelet került már a debreczeni főis
kola múzeumába.

Az anaresi határban Ozobel ottani földbirtokos 
ur talált 5 darab csiszolatlan kovakést, ezek közül két 
darab a nemzeti múzeumba küldetett, hol nagy öröm
mel fogadtatott, mivel ezeken kivül csak egy hasonló 
kovakés volt még ott, de nem voltak biztosak a felől, 
hogy hazai lelet volt-e az?

A székelyi határban találtato tt egy csiszolt kő
balta ónixból.

Két igen érdekes temetkezési hely is fedeztetett 
fel a régi pogány korból, Dr. Jósa András és Rómer 
Flóris jelenlétében; ezek egyike, az anaresi átkutat
tatok. T í z sír bontatott fel; a halottak felhúzott tér
dekkel baloldalra fordítva, arczczal keletfelé fordulva 
feküdtek, egyforma helyzetben, bal kezök a fej alá 
téve. Mindeniknek szájánál 5—6 kis cserépcsésze, 
ezenkívül az ülesont, vagy boka tájékán egy nagyobb 
cserép edény. Egynek mellén egy nagyobb kő, mely



ékszer lehetett. A másik temetkező hely a hugyaji 
határban találtatott. Az itt talált bronzbolgár a X-ik 
századra mutat.

A temetkezésnek eme modora mutatja, hogy itt 
a kőkorszakban már emberek éltek, s némi vallásos 
fogalmakkal bírtak; legalább a keletfelé fordulás, a 
szájhoz helyezet edények azt látszanak bizonyítani, 
hogy az illetők már a halhatatlanság homályos sej
telmétől vezéreltettek.

Az anarcsi temető egy mocsár partján lett felfe
dezve. Közel a csontvázak fekvő helyéhez egy csontból 
készült korcsolya is találtatott, mely bár eddig még 
biztosan meghatározva nincs, minden valószinőséggel 
irámszarvas csontból készült. — Így e temetkezési 
hely ideje a másodlagos kőkorszakra, vagyis az i r a m-  
g í m k o r s z a k r a  tehető.

Az elősoroltakon kívül, még más indok is van. 
mely bizonyítja, hogy Szabolcs és a Nyírség földje, 
már a történelmet megelőzött korban emberlakta 
föld volt; alig van i tt  ugyanis olyan tó, vagy tófenek, 
pedig az ilyen megyénkben százakra tehető, hol nagy 
mennyiségű obsidián szilánk ne találtatnék, ez azt 
mutatja, hogy ama régi emberek (minthogy ők köz
tudomásúlag leginkább a vizek mellett, vagy vizek 
felett czölöp építményekben telepedtek meg, hol a fő 
élelmi forrás, a halászat gyakorolható volt), kőeszkö
zeiket maguk készítették.

Be van bizonyítva továbbá, hogy a czölöp épít
mények korában az emberek már nemcsak halászat s 
vadászatból éltek, hanem olyan amilyen földműveléssel 
is foglalkoztak. így Sweizben a m e i 1 e n i, m oossee-  
dorf i  s w a n g e n i  tavi építmények maradványainál 
több vékányi égetett búzát találtak összecsomósodva,
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találtak árpát, kölest1) sat. — Minő eszközökkel űzték 
a régi emberek a kezdetleges földmivelést ? Ezt még 
nem sikerült a tudománynak megállapítani. Hihetőleg 
nem is lesz .megállapítható soha, mivel ezen eszközök 
alighanem egyszerű fából készült kampók voltak, — mint 
arra ma is van példa némely míveletlen, vad népek 
között, — melyeket az eltűnt ezredévek vasfoga meg
emésztett. Azonban bármiként legyen is a dolog, az 
kétségtelen, hogy ezen eszközök rendkívül tökéletlenek 
voltak. Mi természetesebb tehát, minthogy a régi em
berek-a kezdetleges földművelés idején leginkább oly 
helyeket kerestek, hol a laza, könnyen felturkászható 
talaj a legkezdetlegesebb eszközök által is, kevés fá
radsággal alkalmassá tétethetett a magtermelésre. 
Önként következik ebből, hogy a Nyír homokos lakó 
földje, már ama régi korban is a körülményekhez ké
pest: elég népes volt.

Megerősítik továbbá e feltevést a megye terüle
téről előkerült nagymennyiségű b r o n z  l e l e t e k .  A 
r o h o d i  határból oly sok bronz-sarló, kar és nyak 
pereezek, palstabok, kelták, dárdák és bronz rögök ke
rültek elő. hogy egy Tonlouse-ban kijött régészeti müs) 
a leletet, minden magyaroszági bronz lelet között a 
legérdekesebbnek s legfontosabbnak tünteti fel. Ez mu
tatja azt is, hogy az itteni őslakók, bronz eszközeiket 
maguk készítették.

A Szaboles.megye területéről előkerült számos bronz 
lelet részletes leírása e mű keretébe nem tartozha- 
tik, azonban meg kell még itt említenem, mint szo
rosan történeti tárgyamhoz tartozót azt, hogy a mai 
Nyíregyházához közel a Eejértó felé vezető vasút vonal

’) Sir John Lubbock. Történelem előtti idők. I. k. 213. 1.
-) Sajnálom, hogy e mű teljes czimét nem adhatom. L. Ö.



16

második őrházánál pogán y korszak 11 éli temetőre akad- 
tak véletlenül a földmivelők 1875-ben, hol aztán a 
helybeli gymnásium egyik tanára Martinyi József a 
gymnásiumi tanulókkal könnyű ásatás után több egy
más mellé helyezett urnát talált, melyeknek fenekén 
a hamvak alatt bronz eszközök találtattak (gyűrű, 
karperecz sat.), melyek Hibján föld tulajdonos által a 
nemzeti múzeumnak küldettek fel, egy pár hijján, 
mely utóbbiak, a helybeli gymnásium múzeumában 
őriztetnek.

Nevezetes, Nyíregyházához közel, az úgynevezett 
„Ur“ vagy „Orlialom,, egy emberi kezek által emelt 
magas domb. Már 1853-ban felköltötte ez az érdeklő
dők ügyeimét. A „Magyarország és Erdély képekben“ 
czimü folyóirat a következőleg emlékézik meg erről: 
„a nyíregyházai dombok, kivált Nagy-Kállóból jőve, a 
rónaságból magas mesterséges (sirháimé) domborula
tokban emelkednek ki, mik régebben őrhalmok valá- 
nak. Legmagasabb ezek közt a nyíregyházi „Ur“ (őr) 
halom (eurhalom), mely strázsahalomnak is neveztetik. 
E dombokon már mindenféle régiségeket találtak, mint 
czifra cserepeket, csontvázakat, szagos mézgából készült 
boglárokat, nyak és kard ékességeket. — i t t  Benczúr 
Miklós közlése szerint, a város kapitány ezüst madarat 
és pénzdarabokat talált egy halom tetején') Találtat
tak itt  romai barbar utánzaté gyöngyök a vas korszakból.

A Nyíregyházához tartozó királyteleki határban 
a „Rózsás“ mellett egy csinos bronz edény, fedéllel el
látva került elő a földből.

Bent Nyíregyházán mindenfelé terjedelmes temeti 
kező helyek nyomaira akadni; különösen a ref. uj

i) „Magyarország és Erdély képekben“ Pest. 1853. Emioli. 11. kötet 
128-ik lap.
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templom fundamen tornának ásatása alkalmával igen 
sok urna találtato tt égetetlen agyagból, melyek azon
ban a kiemelés alkalmával összetörtek s hamvaknál 
egyebet nem tartalmaztak.

Már csak ezen adatok is igazolják, hogy e hely a 
messze múltban már oly hely volt, hol időről időre 
tanyát, őr és tüzelő helyet találtak a különböző né
pek, amint zajlottak és hullámoztak, s a legyőzöttek 
helyét a győzők időről időre elfoglalták.

Lehetetlen, hogy e helyen fel ne elevenítsem 
azon eszmét, mely többek által, különösen Báró Vé- 
csey József volt szabolcsmegye! főispán, Dr. Jósa And
rás és mások által egy időben melegen felkaroltatott, 
már már valósittatott is, hogy a megye határában, 
szakértők vezetése mellett régészeti szempontból ása
tások tétessenek. Ez pedig másként nem létesülhet, 
mintha az annyiszor megpenditett „ r é g é s z e t i  t á r 
s u l a t “ megalakul. Minden tekintetben fontos ered
ményeket várhatnánk egy ily társulat életteljes mű
ködésétől. Magának a megyének története; melynek 
megírása már elvileg kimondatott, e nélkül csonka 
és hiányos maradna.

Szabolcsmegye közönségétől, mely minden jóra, 
nemesre annyi fogékonysággal bir, ezt méltán meg
várhatjuk; s a kezdeményezésre s az eszme megvaló
sítására Dr. Jósa András urat tartjuk leghivatot- 
tabbnak.

II. FEJEZET.'
Nyíregyháza és Szabolcsmegye ős lakói.

Minő nép volt az, mely Szabolcsmegyét, tehát 
e helyet is, melyet ma Nyíregyházának nevezünk, 
lakta őseink bejövetele előtt? Ez máig sincs teljesen 
felderítve.
Nyíregyháza váró* története. 2



Szirmay nézetét a „Váradi tüzes próba könyvre“ 
alapitva, azon nézetben van, hogy a Nyírséget His- 
maeliták lakták;') ugyan ő ezeket máshelyen K a z a- 
r o k n a k “ nevezi,2) s a magyarral egy eredetű Török 
fajta népnek mondja.

E föld lakóiról Béla király névtelen jegyzője a 
következőket mondja: „E föld t. i. Magyarország előbb 
az Attila királyé volt, s annak halála után foglalták 
el a romai fejedelmek Pannonia földét a Dunáig, ahova 
pásztoraikat helyezték, a földet pedig, mely a Duna 
és Tisza között fekszik, Keán Bolgár ország nagy ve
zére, Szálán vezér ős apja foglalta el a ruthenok és 
Lengyelek határ széléig és oda Szlávokat és Bolgáro
kat telepitett lakni. A földet pedig, mely a Tisza és 
Igfon erdeje között van, (Szabó Károly szerint ezen 
Igfon erdőn a Magyarországot Erdélytől1 elválasztó 
hegyláncz értendő), mely erdő Erdély felé fekszik, a 
Maros folyótól a Szamos folyóig Marót vezér foglalta 
magának, kinek unokáját a magyarok Mén Marótnak 
nevezték, mivel hogy több ágyast ta rt vala, s ugyan 
azon földön úgynevezett K a z á r  népek laktak“2)

Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk el, 
hogy e vidéken a honfoglalás alkalmával a lakosság 
túlnyomó része Kazár volt, ezt látszik erősíteni a 
Nyíregyháza határ mellett levő „Császárszállás“, mely 
ép oly joggal vehető „Mansio Chazarnak“, mint ahogy 
„Császári“ „Chazarinak“, melyet Szirmay a „Ka
zárok“ emlékét fentartó helynek állít.4) Császári 
fekszik a nyír szélén Szatmármegyében. — Ugyan-

’) Szatmárvármegye története. It. rósz. 7 lap.
2) Szatmárvármegye története. I. rész. 3 lap.
:i) Béla király névtelen jegyzője. XI. Fejezet.
4) Szatmárvármegye története. I. R. 3. 1.
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csak a magyarországi Koz á r o k, vagy K a z á r o k  
emlékét tartja fenn „ K o z á r d “ puszta, hajdan népes 
hely Szatmárban, és „ Kozár“ vár, ma falu belső Szol
nokban, mely vidékeken Marót uralkodott.1)

Ez azonban nem zárja ki, hogy más nemzetbeliek 
is ne lakhattak volna i tt  kisebb számmal; u. m. Szlá
vok, bolgárok. Besenyők, mint ahogy erről a ma is 
létező helynevek bárkit is meggyőzhetnek: p. o. mind
járt i tt  a szomszédban Oros,  mely hajdan W rus-nak 
Íratott, T o t h-K á l ló,  Kenéz ,  K á n  ás, Z a s z t y ;  a 
mai Nagyhalász helyén, a XI. században már apátság 
sat. — A Besenyők emléke fenmaradt B e s e n y ő d  
községben; s azt hiszem P o l g á r  a bolgárokra emlé
keztet; sőt nem vélek csalódni, ha állítom, hogy a 
magyar „polgár“ szó (civis), a Bolgároktól veszi ere
detét. —

Magának Nyíregyházának lakosai a honfoglalás 
előtt Kazárok voltak, mint ahogy erről a „Császár -  
s z á l l á s “ helynévből kiindulva fennebb szóltunk s 
eléggé lakott helynek kellett lennie a legrégibb kor
tól, amennyiben a város területén különböző helyeken 
pogánykorbeli és pedig terjedelmes temetkezési helyek 
fedeztettek fel, s bebizonyított tény, hogy a kedvező 
fekvésű lakóhelyek, ha elpusztítva lettek is, kevés idő 
múlva ismét meg lettek szállva s népesülve. Már pe
dig Nyíregyháza területe, különösen az a rész, hol ma 
a ref. templom áll, védelmi tekintetben is kedvező 
fekvésű volt, amenyiben még e század elején is majd 
minden oldalról mocsárral volt körülvéve; határa pe
dig a baromtenyésztésre mindez ideig a legkedvezőbb 
talajok egyike.

1) Béla király névtelen jegyzője 18 lap. Szabó Károly ö-ik jegyzete.
2*
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III. FEJEZET.
Nyíregyháza Szabolcs utódja. — Szabolcs leírása. — A nyírség birtokba

vétele.

Kétségtelen tény, hogy Szabolcs, bár ma csak 
kisded falu, történeti nevezetességű hely, nem csak 
azért, mivel Szabolcs vezér itt pihent meg először me
gyénk területén; nem csak azért, mivel huzamos ideig 
főhelye volt az igy nevezett vármegyének: hanem 
azért is, mivel e helyen nevezetes országgyűlések is 
tartattak, s az Árpádok korában, nem egyszer büsz
kélkedett ormai fölött a királyi zászló. Ennek az ős
történeti helynek mintegy hagyományosa, örököse Nyír
egyháza, mint a megye székhelye. Méltó tehát, ha 
megemlékezünk itt  röviden Szabolcs várról; megilleti 
ezt, már csak mint Nyíregyháza messze elődjét is a 
történetírói kegyelet; megérdemli, hogy Nyíregyháza 
történet írója elhagyatott ormára illeszsze az emléke
zés koszorúját. A jelen meghajtsa magát a múlt előtt.

Szabolcs egy kis falu ma a megye éjszaknyugoti 
kiszögellésében a Tisza balpartján, Tokajhoz a hajdani 
„Himös udvarhoz“ közel. Nyugatról, délről és északról 
mint egy patkó veszi körül a falu (hajdan város) azt 
a bámulatos müvü földvárat, melyet egykor Szabolcs, 
e megye ős atyja építtetett a meghódított néppel. 
Északról közvetlen altjában kanyarog a holt Tisza; s 
itt, valamint a nyugoti oldalon a földvár körülbelül 
12 öl magasra oly meredeken emelkedik fűvel benőtt 
oldalával még ma is, egy ezred év múlva, hogy e 
földből készült falon embernek fel és lejárni teljes le
hetetlen; nincs rajta egy csuszamlás, földomlás, vagy 
vízmosás; nem árt neki az idők zivatara, mintha maga 
a romboló idő is kiméivé járna e történeti emlék
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ormai felett. Az északkeleti részét a lakosok ma már 
házi és szőlő kertnek használják; de még itt  is, hol 
már az emberi mivelő kéz ássa, kapálja, bontogatja, 
oly meredek e földbástya, hogy alig lehet tetejére ju t
ni. Egyedül dél felől lehet menni kényelmesen a föld
vár belsejébe, hol eredetileg is a bejárás volt, most a 
körülbelül 3—4000 □  öl belterületet a falu temetőnek 
használja, hol a hatalmas daliák régi dicsőségét regélő 
porok között csöndesen nyugosznak az utódok porló 
tetemei.

Valami elringató, andalító látvány az, mely e 
földvár bástya fokáról a szemlélő elé tárul. Északról 
nyugotnak félkör alakjában feküsznek a hegyalljai szőlő 
és erdő-koszoruzta hegyek, szelíd regényes tekintetük
kel. A hegyek alljában festői csoportozatokat képeznek 
a hegyalljai városok és falvak: S á r o s p a t a k ,  melyet 
a távlat majdnem a Sátor hegyek altjába vet, magas
ra nyúló tornyaival, avatag, mohos bástyáival. Idébb 
P e t r a h ó ,  Li s zka ,  Ke r es z t ü l - ,  hol a hegyalljai 
hegyek egy merészebb kanyarulatot formálva a vulka
nikus képződésü tokaji hegyben csúcslanak fel s vég
ződnek, hogy aztán helyet engedjenek az alföld déli
bábos rónáinak; ez már oly közel van a Szabolcsi 
várhoz, hogy tiszta időben, jó szemmel meg lehet rajta 
különböztetni a szőlőmunkásokat.

A hegyek alljában kígyózik a szőke hullámú Bod
rog, habjait i tt  ott erdők árnyas koszorúi alá re jtve ; 
idébb a hegyallja és a Nyírség között fekvő egyenes rónát 
bekerítve kanyarog a Tisza, susogó füzesek és erdők 
lombjai közt buvóeskát játszva, s lá ttatn i engedve 
olykor kígyózó ezüst szalagját. Királyi látvány, királyi 
panorama ez! Nem csoda, ha szerettek e helyen meg
megpihenni dicső királyaink! . . . S mig a szem nem.
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tudva mintegy betelni a természet utánozhatatlan 
ecsete által alkotott eme bájos panoráma gyönyörei
vel: a lelket körül zsongják a diadalmas múltnak sej
telmes emlékei . . .  A Tiszán átkelő Magyarok Szabolcs 
vezérlete alatt . . .  Az erőteljes harczi nép . . .  A 
harczi paripák lábai alatt megdobban a föld . . .  A 
kopjás zászlókat vigan lebegteti a szellő, amint a dia
daltól sugárzó vezér lábaihoz hordják a benszülöttek 
hódolatukat! . . . Aztán a múlt sejtelmes emlékein el
merengő lélek, s a bűvös panoráma szemléletében ki
fáradt tekintet vissza szál a magas földbástya tövében 
szerényen meghúzódó házacskák füstölgő kéményeire, 
melyek közül csak itt-o tt emelkedik ki egy két úri 
lak, mint a Mudrány kastélya. A Szemere-féle ősi ud
varház, (ma már ez sincs többé magyar kézen), mely
nek terrasse-áról gyönyörű kilátás nyilik a tokaji hegyre 
és a hegyallja egyrészére; a Dobozy, Törös, Yattay-féle 
urilakok. A falun túl délnek a nyirség és az alföld 
rónája terül el, egészen a véges végtelenig, feltüntetve 
itt-o tt egy két falu sugár tornyait! . . .  De hová ra
gadod lelkemet bűvös merengés, midőn történetet kell 
vala Írnom, száraz és szenvedélytelen hangon? s ime 
virágkoszoruval övezem Szabolcs elhagyatott föld bás
tyáit! De menj nyájas olvasó! Tekintsd meg azt, te
kintsd meg annak fokáról a gyönyörű panorámát s a 
te lelked is el fogja ragadni a bűvös merengés, ha szi
vedben magyar vér pezseg! . . .

Ez a ma már sokak által elfelejtett hely az, hol 
892-ben Szabolcs vezér Árpád rendeletére ') A tisza- 
lád i* 2) réven minden e l l e n m o n d á s  n é l k ü l  átusz-

Ü Budai F. polg. lexicon III. K. 273. I.
2) A ládi rév (portus Ladeus) nem egyéb, mint a Tisza-ladányi rév. 

Régen e helyet nem Ladánynak, hanem csak Ládnak hivták. mint máig 
is Borsodban Salyó-Lád és Szendrő-Lád nevű helységeket. L. Szabó Károly 
a névtelen jegyzőhöz csatolt jegyzeteit. XX. Fejezet.
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tutván, megszállott. Maga a földvár, melynek alapraj
zát, Hell Miksa, névtelen jegyzőnk első buvárlóinak 
egyike 1778-ban a helyszínén lerajzolta (mely alaprajz 
hátrahagyott kéziratai közt ma is meg van) >) kivite
lében, tartósságában, mint fentemlitve volt, bámulatos. A 
tulajdonképen egyszerűnek látszó mü egy ezred év 
nyomait viseli magán, s még soká fog daczolni az idő 
vas fogával . . . ' s  daczoljon is mint egyik eltörölhe- 
tetlen betűje a honfoglalás történetének.

Tulajdonképen Tas, Lél atyja és Szabolcs Előd 
atyja, kitől a Csák nemzettség származik, mint szintén 
Töhötöm, Harka atyja, Gyula és Zsombor nagy atyja, 
kiktől a Maglót nemzetség származik,2) indulták ki 
e hóditó hadjáratra.

A Tiszán lett átkelés után Szabolcs és Tas a 
Tiszamentén a Szamos vize felé kezdének lovagolni, s 
Szabolcson a föld majd minden lakói nékiek önként 
meghódolának, s lábaikhoz borulva fiaikat túszokul 
adák, nehogy valami bajok legyen, és szinök elől futva 
alig nehányan menekülének meg, kik Mén Maróthoz 
érve tetteiket hirül vivók.3) S miután Szabolcs a várat 
megépitteté s ott egy E k ö l c s  nevű nagy nemes vitéz 
alatt katonaságot hagyott: a sereg külön vált, Szabolcs 
és Tas, Lél atyja a Tisza partján nyomulának előre 
egészen a Szamosig. S Tas a mai Ecsed környékén nagy 
árkot hányatott és igen erős földvárat épittete, melyet 
először „Tas  v á r á n a k “ neveztek, most pedig „sár 
v á r n a k “ hivnak.4) S a lakosokat túszokul vevén, azt

’) Szabó Károly „Magyar vezérek kora“ 69. 1.
2) Béla névtelen jegyzője XX. Fejezet.
3) Béla névtelen jegyzője XX. Fejezet.
4) „Most“ t. i. a névtelen jegyző idejében. E várról Szirmay a kö

vetkezőket jegyzi fel „Szatmármegye történetében“ : ez az ecsedi várhoz
. közel régi omladékokban mostan élő (1809) emberek emlékezetére csak
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vitézekkel megrakva hagyák. Akkor Tas a meghódított 
nép kérelmére V á s á r h e l y t  állittata, mely Vásár
helyre saját nevét adá, melyet máig is T a s v á s á r -  
h e l y n e k  neveznek.')

Mig ezek eképen hódítottak, Töhötöm és fia 
Harka a Nyírnek tartottak s a N y í r  erdejétől a Hó- 
mos ó  érig Z il a j ig  jutának.2) E hóditó hadjárat a Nyí
ren keresztül Zilaj felé tartva Szabolcstól, minden valószí
nűséggel érintette e helyet is, melyet ma Nyíregyházának 
nevezünk, amennyiben minden hadjárat a lakó földeken 
szokott keresztül vonulni a hadak „élésére“ való tekin
tetből; Nyíregyháza pedig, mint neve is mutatja, a 
N y í r s é g h e z  tartozott, mely a rajta levő roppant 
Nyir-erdőségektől vette nevezetét, mint magyar neve 
mutatja a magyaroktól, mely erdőség Nyíregyházán 
felül kezdődve, a Nyir-Bogát, Nyir-Mada, Nyir-Bakta, 
Nyir-Megyes (egészen le Csaholyig, Mérkig), Nyir-Bátor 
és Nyir-Béltek közötti nagytérséget borította, mint- 
ahogjr ezen helynevekből, és az ezen helyek mellett 
még ez előtt egy félszázaddal létezett s kis részben 
ma is létező Nyirerdőségekből ezt biztosan megálla
píthatjuk.

Valószínű, hogy a bennlakók meghódolván, vagy 
a diadalmosak rettentő hírére menekülvén e helyről,

1794-ben mutatta meg magát legalább, amidőn a mód nélkül való száraz
ság miatt a nádas láp körülötte leszállót', s mai napig se vesztette el 
„Sárvár“ nevezetét.“ I. Rész.

J) „Tasvásárliely (Fórum Tosu) a mai Tas helység Szabolcsban, 
csakugyan a N y í r  és T i s z a  közt; vásárjának némi nyoma még a leg
újabb korban is meg volt (1836). A kisvárdai mart. 1-sőre eső cserevásár
ban, melyben borjukat és rúgott borjukat szoktak cserélni meddő tehenek 
és göbölyökért. E cserevásárt Tasról Kisvárdára a Várday család, mint 
mindkét helység földesura tette át.“ Szabó Károly Béla névtelenéhez 
csaholt jegyzete.

-) Béla névtelen jegyzője XXII. Fejezet,
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a magyarok e lakó földet mindjárt a honfoglalás al
kalmával saját népükkel ültették meg, s erre nem 
csak Nyíregyháza — még akkor „Nyír“ — tős gyö
keres magyar neve enged következtetést vonni, hanem 
a Nyíregyháza mellett levő 0 r h a 1 o m, ezen alkotá
sánál fogva a Szabolcsi várra emlékeztető magas domb 
is, mely mint egy a szabolcsi vár előőrse látszik elő
térbe tolva, hogy a szabolcsi várban Ekölcs vezérlete 
alatt hagyott őrséget a netalán közeledő ellenségre 
az ezen egész vidéket uraló dombon felállított őrszeme 
által figyelmeztesse; — erősiti továbbá e feltevésün
ket az is, hogy e helynek mind gazdag legelői, mind
az állattenyésztéshez alkalmas szikes tavai, továbbá 
dús erdőségei, lehetetlen hogy a barom tenyésztéssel 
is foglalkozó magyarok figyelmét le nem kötötték 
volna s igy e helyen maguknak azonnal telepet, lakó
földet ne foglaltak volna.

Különben ez az „Őr h a l o m “, mely másként 
„ U r h a l m á n a k “ is neveztetik, többnek tűnik fel 
előttem egyszerű őrhelynél. Megnéztem több Ízben 
ez őrhalom környékét, s nekem úgy tűnik fel, hogy a 
körülte levő dombok mindegyikének alakulása nem 
természetes; már maga az feltűnő, hogy az Ó r h a 1 o m 
más magas dombszerü emelkedésre van rakva, a kö
rülte levő kisebb dombok pedig mint egy szabálysze
rű s emberi kéz alkotta védek tűnnek fel. Én azt hi
szem, hogy ez a régi kor szokása szerint való erődit- 
vény, rendes tábor hely volt, s e helyen valaha az 
erdély felé tartó Töhötöm sátrai is tarkállottak s 
zászlói is lobogtak.
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IV. FEJEZET.
Nyíregyháza kora. — Elnevezése. —

Alig van valami érdekesebb, de egyszersmind ne
hezebb feladata a buvárkodónak, mint világot vetni 
azon korra, melyről Írott okmányok nem léteznek, 
hol még a hagyomány se nyitja fel többé regélő a jkait; 
pusztán egyes helynevek s a messze múlt ködébe bur
kolt emlékek vannak még fenn, mint a rég letűnt 
ősök alig észrevehető lábnyomai.

Ily körülményekkel állunk szemben, midőn Nyír
egyháza korát meghatározni akarjuk. — Az Árpádok 
korából fenn maradt okiratokban Nyíregyházának sem
mi nyoma, legalább ezen a néven nincs. Mig az 1067- 
ik év körül a „ Z a s t y - i “ apátság alapittatik, a mai 
szabolcsmegyei N a g y h a l á s z  környékén, P é t e r  sza- 
bolcsmegyei főispán á lta l ') kit Foltin ez apátság 
monográfiájának szellemes Írója az „Aba“ nemzetség
ből eredettnek, Kandi-a Kabos ellenben helyesebb tö- 
téneti érzékkel s tanulmány nyal, a „Gr u t - Ke l ed“ nem
zetségből származottnak mond; mig ugyanezen alapít
vány levélben D am  a r a d  (Dombrád) Bashalma (a mai 
Nyíregyháza határában) Wencsellő, Tímár, liakamaz, 
Zekeres (Ekeres Dombrád határában), Levelek sat emlit- 
tetik*); mig említve van az az Árpád kori uj okmánytárban

l) L. Wenczel „Árpádkori uj okmánytár“ I. K. 24. 1.
-) „ . . . .  do terram Wenselleu ad septem aratra cum quinque 

piscinis et VI. mansionibus libertinorum . . . .  Do et terrem Wense sitam 
juxta terram Tymar, quem remanet Castro de Zabolchy, cum tribus ara
tris, duobus piscatoribus et cum piscina Ticcha ab hinc vadit ad Raka- 
maz ubi facit tres metas terraas . . .  Do predium Damarad et in eo 
quatuor decim familias monosterio . . .  Do predium Provod cum omnibus 
necessarys . . .  Do et predium Suruk (Zsurk) cum Capella sancti Martini“ 
(Tehát akkor már Szt-.Márton kápolnája állott a mai Szent-Márton 
helyén Zsurk közelében Szerző.) „D. o. predium Levelyki sat. „Wenczel 
„Árpádkori uj okmánytár“ I k. 25. 26. 1.
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Ilobos, R u y s t r u c h  (Beszterecz) M e g y e r, B a t u r  (Bá
tor) Iház ') és számos más helyek; nem különben T u z s é r, 
B u d u n f e l d e ,  mely két utóbbi helységet Y-ik István 
király Rajnáid Comesnek adományoz 1270-ben („Item 
terras T us e r  et B u d u n f e l d e  vocatas, in Comitatu 
de Zabolch existentes.“ Wenczel XII. 131.): addig Nyir- 
egyháza sehol emlitve nincs; sőt még a Kállay Leuke 
unokájának Jánosnak, Zsigmond király idejében kelt 
adomány levélében sincs szó Nyíregyházáról, holott ez 
adomány levélben, mely 1427-ben kél,1 2) a Nyíregy
háza körül létező helynevek mind emlitve vannak.

Már pedig Nyíregyháza, véleményem szerint, le
galább is egy idejű a „Zasty-i“ apátsággal, s bár a 
honfoglalás százada és az azt követett pár század oly 
szegény Írott okmányokban, hogy még a legelső tör
ténet búvárok is csak mintegy a sejtelem után tapo
gatózva indulhatnak el egyes helyek s helynevek fel
derítésében s meghatározásában: én megkísérlem állí
tásomat a következőkben bozonyitani.

Emlitve volt elébb, hogy e h e l y  a l e g r é g i b b  
i d ő k t ő l  f o g v a  m e g ü l t  h e l y  vol t ,  a m i n t  az ős
nép  e k h u l l á m z o t t a k  s a g y ő z ő k  a l e g y ő z ő  t- 
t e k e t  h e l y ö k b ő l  k i s z o r í t o t t á k ,  i g y  a l i g  t e 
h e t ő  fel,  h o g y  ő s e i n k  e h e l y n e k  k e d v e z ő  
f e k v é s é t ,  b a r o m  t e n y é s z t é s r e  a l k a l m a s  t a 
l a j á t  f ö l i s m e r v e ,  m i n t  l a k ó  f ö l d e t  a z o n n a l  
me g  ne s z á l l o t t á k  vo l na .  — Ehhez járul az, hogy 
a Ny í r s é g ,  — melynek ma is sok tekintetben egy
hangú, hogy ne mondjuk: itt ott sivatagszerü képe

1) Ez az ,,I h á z“ mindig valahányszor olvasom, kisértetbe hoz, hogy 
Nyíregyházának vegyem, és csak ugyan ha leírási módját figyelembe ve
szem. nem tűnik fel előttem valószínűtlennek, hogy a régi okiratban 
-egynek“ olvastatott az „I.“ s igy olvasandó volna „Egyháznak.“ — Szerző.

2) Fejér Codex Tom. X. vol. VI. 874. lap.
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egészen más volt egy ezred év előtt ős rengetegeivel, 
gazdag halas tavaival, vadászatra kínálkozó bölény-, 
szarvas-, és egyéb vad-falkáival, mint ma. Hogy 
kedves hely volt mutatja az, hogy sok ideig fejedel
mek bírták. A többek között Szt.-László király a 
„ n y í r i  f ö l d  f e j e d e 1 m e “ mellék névvel emlittetik '); 
Továbbá Nyíregyháza körül igen sok „villa“ ala
kult mindjárt a honfoglalás után, mint azt. a követ
kező helynevek mutatják: B a n g a t e l e k e ,  K i s t e 
lek,  T e l e k h á z ,  Á l d o t t k ú  t t e l e k  e, Z u n i o r  
t e l e k e ,  S i m a  t e l e k e ,  M á n d t e l e k e  (ma elrontva 
M a n d á n a k  hivatik), N y e r  es t e l e k  e, P o g á n  szer,  
E k e r i t h o t e l e k e ,  B a s t e l e k e ,  K i r á l y  t e l e k e ,  
S z e n t P é t e r t e l e k e  sat. mely helynevek, mint 
tisztán magyar helynevek mutatják, hogy Nyíregyház 
környéke magyarok által lett hamarosan megszállva; — 
Végre Szabóiesmegye — hasonnevű városával, -— hol 
1092-ben László király országgyűlést tartatott, (mintegy 
Szabolcs elfoglalása k é t  s z á z a d o s  emlékéül), melynek 
szomszédságában már elébb 1067 körül egy neve
zetes apátság (Zásty) á llíttato tt fel. Péter szabolcs- 
megyei főispán által, — oly hely volt, hol nevezetes 
egyházi s politikai események zajlottak le, s több íz
ben mintegy góczpontjául szolgált a szervezkedésben 
és erőben gyarapodó magyar nemzetnek, — mint ezt 
majd Szabolcsmegye monografusának lesz feladata bő
vebben kifejteni. Nem lehet még csak feltenni se, hogy 
a Szabolcstól és Halásztól 2—3 geographiai mértföldre 
eső Nyíregyháza ne érintetett volna ezen nevezetes 
mozgalmak hullámaitól, sőt mint alább bebizonyítani 
igyekszem, teljesen hiszem, hogy királyi birtok volt 
huzamos ideig történeti tárgyam.

') Szirmay Szatmárvármegye története |I, R. 7. lap.



29

A város nevének tüzetesebb figyelemre méltatása 
is mutatja annak igen régi korát és eredetét.

„N y i r e g y h á z a“, „ E c c l e s i a  d e N y i r “ ösz- 
szetett szó „Nyírből“ és „Egyházból;“ mely elnevezés
ből mást kiolvasni nem lehet, mint azt, hogy e hely 
a N y í r s é g  e g y h á z a  volt, még pedig Sz.-István 
király azon intézkedése folytán jö tt létre, mely sze
rint törvénynyel elrendeltetik, hogy „minden tizhely- 
ség e g y h á z a t  épitsen és azt két házzal, ugyanannyi 
cseléddel, lóval, szekérrel, hat ökörrel, két tehénnel és 
20 apró jószággal adományozza.“ ')

Az 1878-ban szétbontott Nyíregyházai ref. temp
lomot én nem sokkal e törvény létrejötte után épített
nek tartom. Ipolyi Arnold hírneves tudósunk szemé
lyesen megtekintette1 e templomot s hosszasan foglal
kozik vele „Téglaépitészeti műemlékek Magyarorszá
gon“ czimü jeles értekezésében. 0 a templom korát 
meg nem határozza; annyit kétségtelennek állít, hogy 
„valamint a XlV-ik századnál nem régibb: úgy a 
reformatiót jóval megelőzte“2) azonban ő is fölemlíti, 
hogy már neve is Nyíregyházának, melynél fogva kitünő- 
leg e g y h á z n a k neveztetik, mint több ily nevű hely
ségeinknél, úgy itt  is nyilván arra mutat, hogy a vi
déknek ősrégi egyháza lehetett.“3) Foltin János a 
„Zasty apátság története“ czimü müvében azt véle
ményezi, hogy nevezett apátság üdvös működésének 
hatása alatt jö tt létre a megyében számos egyház és 
templom, igy a nyíregyházai, szent-mártoni sat. 
Ipolyi a külső jelekből vette a templomot tudományos 
bírálat alá, a vakolat alá mint maga megjegyzi csak 
annyira tekinthetett, „amennyire a d i s c r e t i o  meg-

') Magyar országgyűlési törvénykönyv“ I. K. 15. lap.
-) Ipolyi magyar történelmi tanulmányai“ 479. 1.
3) L. u. o.
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engedhette.“ Másként volt a dolog a templom elbontása 
alkalmával; úgy belől, mint kívül nagy darab helyeken 
lebontottuk a meszelés! igen vastag rétegeket, s a több
ször tisztelt tudós által említett színes tégláknak, azok 
elhelyezésének és rendezésének tüzetesen utánna néztünk, 
azonban az épület külsején és belsején egyaránt hiány
zott valami tervszerű elrendezése a színes tégláknak, 
s a legbiztosabban megállapítható volt, hogy e külön
ben elég régi templom más épület, vagy épületek 
anyagából volt újra építve, sőt az egész épület az igen 
kezdetleges építkezés nyomait viselte magán. Azonban 
sikerült még is egyet felfedezni, mit természetesen 
Ipolyi nem láthatott és ez az elbontott templom ke
leti boltozott részének k ö r  i vén ,  mélyen a több szá
zados meszelési rétegek alatt, a legalsó meszelés felett 
látható a r a b e s z k  festmény; az pedig történetileg 
megállapított igazság, hogy az e fajta festmények a 
IX—X században voltak divatos ékitések a kér. temp
lomokban.1) Ez a körülmény kétséget kizárólag látszik 
igazolni amaz elébbi állításunkat, hogy Nyíregyháza, 
mint egyház legalább is egyidejű a Z a s t  y i apátsággal.

A mi már a Foltin János véleményét illeti, hogy 
t. i. a nyíregyházai templom és egyház a Zastyi apát
ság hatása alatt alakult volna, -— a következő sze
rény véleményt nyilvánítom. Az alapítvány levél sze
rint már a Z a s t y apátság alapításakor Sz.-Márton- 
ban Kápolna állott, hogy nem az volt a mostani temp
lom, mely valóságos műemlék becsével bir, biztosan 
állítható; azt is könnyen meglehet állapítani, hogy a 
nyíregyházai régi kis templom és a szentmártoni ma 
is fennálló templom nem egy időben épültek. A nyir-

') E festményeket Sütő József barátommal, ki akkor a régészettel 
nemes hévvel s nem csekély szakismerettel foglalkozott, — fedeztük fel. 
s nevezett barátom a festményeket azonnal le is rajzoltatta. Szerző.
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egyházai elbontott templom sokkal kezdetlegesebb ép ít
kezés nyomait viselte magán. Ennek gót ablakainak 
szűk és egyenetlen nyílásai egészen különböztek a 
szentmártoni templom styllszerű s faragott kövekkel 
ékített- ablakaitól, s azon az ajtó boltozathoz használt 
darab kő, mely a szentmártoni templomban, mint régi 
mű emlék látható, egészen más, mint azon durván 
kinagyolt s mélyen elült küszöb és szemöldök kő, mely 
a befalazott sekrestye bejárásnál a nyíregyházai temp
lom falában találtatott. Mindezen összehasonlítás két
ségtelenné teszi előttem, hogy a nyíregyházai elbontott 
kis templom kora jóval megelőzte a szentmártoni 
templom építési korát; — ebből ismét az következik, 
hogy Nyíregyházának ősrégi helynek és egyháznak kell 
lenni. Önként merül i t t  fel azonban az a kérdés: m i 
l e h e t  az oka,  h o g y  N y í r e g y h á z a  ú g y s z i n t é n  
K i r á l y  t e 1 e k e, Z u n i o r  t e 1 e ke  sat. az Á r p á d 
k o r i  e d d i g  i s m é r t  o k m á n y o k b a n  n e m  f o r 
dul  e l ő l

Ezen körülmény nézetem szerint abban leli ma
gyarázatát, hogy mint említve volt fennebb, e hely 
nagy pusztáival, erdőségeivel, halastavaival fejedelmi 
birtok volt, melyet nem csak „Királyteleke“, melyben 
maga a birtokos neve fenmaradt, nem csak „Király
tava“ (a besztereezi határban) igazol, hanem egy igen 
nevezetes helynév is: „ I g r i c z i “ vagy „ í g r i c z e “ 
közel Nyíregyházához, alig háromnegyed órányira, Pa- 
zony mellett, hol e néven ma is egy nagy terjedelmű 
halastó ') s környéke neveztetik.

Mivel egyetlen helynév se jelentőség nélküli, s 
mindnek megvan a maga, — habár sokszor ismeret
len — történeti jelentősége: nem vélünk csalódni, ha

>) 1884-ben lecsapoltatok. Szerző.
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állitjuk, hogy ez hajdan a királyi udvaroktól elmarad
hatatlan „ i g r i c z e k “ régi költők, dalnokok fejedelmi 
adománynyal biztosított birtoka volt; épen úgy, mint 
Borsodban I g r i c z i, s ezt a nevet tarto tta  meg mind 
e mai napig. A fennebb előadottakból ismét az foly, 
hogy mint királyi birtok nem adományoztatott, tehát 
az adománylevelekben elő se fordulhat Nyíregyháza 
neve; igy nem csodálkozhatunk a felett se, ha a Z a s t  yi- 
apátság alapitványlevelében sem emlittetik, hol egyik 
határául az adományozott birtoknak épen a nyíregy
házai határ egyik végpontja az „acervus Basi“ (lla
kott halom, Bashalma) jelöltetik meg, mint a „charti- 
bach“ (Hortobágy) felé vezető vonal egyik jelölő pontja.

Azon körülményből pedig, hogy az Árpádok korát 
követő században is csak a pápai tizedjegyzékben for
dul elő Nyíregyháza, azon fontos következtetést vonom 
le, hogy az 1240-iki tatárdulás alkalmával, melynek 
ádáz dühe Szabolcsvármegyére is nagy mértékben ki
terjedt, — Nyíregyháza nem vált gazdátlan birtokká, 
mint Szabolcsmegyének számos más községe, melyek 
adományozás alá kerültek, hanem megmaradt tovább 
is fejedelmi birtoknak, egészen 1380-ig, sőt részben 
tovább is; amenyiben a „Császár-szállás“ még 1600-ban 
is fejedelmi birtok volt, s az annak míveléséhez szük
séges jobbágyok Nyíregyházán laktak, mint alább 
látni fogjuk.

Templomának régiségéből Ítélve, azon állítást is 
megkoczkáztathatjuk, hogy Nyíregyháza a tatárdulás 
idején nem lett végkép megsemmisítve, ha figyelembe 
vesszük, hogy e hely, különösen az, hol az ős Nyíregy
háza állott, majdnem minden oldalról mocsárral volt 
körülvéve, mely mig az ellenség közeledését nehézzé, 
másrészről a védelmet könnyűvé tette, vagy legalább
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a gyors menekülést s elrejtőzést előmozdította; így 
volt ez még egy pár századdal ezelőtt is, s hogy lehe
te tt még a XlII-ik században, midőn a körülte levő 
erdők rengeteg koszorúja is védelmezhette a zsenge 
korát élő falut az ellenséges szemektől, s hátvédet és 
menekülési helyet szolgáltatott számára. —

Hogy a Ny í r s é g ,  mint fejedelmi birtok, külö
nösen pedig a mai Nyíregyháza környéke, Királyte
lektől Eszlár, Szentmihály, Nánás Dorog és Kálló kö
zött, bele számítva a császárszállás nagy területét is. 
királyi ménesek és gulyák legelő helye lehetett, más
részről a Nyír roppant erdeje fejedelmi vadászó hely, 
azt nem csak ama puszta feltevésre alapítom, hogy e 
vidék már a természettől is a baromlegelósre látszik 
alkotva lenni, amenyiben e vidék, mint egy második 
Hortobágy képe tárul elénk; hanem az „Ekerithó,“ „Ba
romiák“ féle elnevezések is erre látszanak emlékeztetni.

Ha már ezen feltevések és következtetések, melyek 
fennebb előadattak, megállhatnak, akkor álla ni kell 
annak is, hogy Nyíregyháza, akkor még „Nyír“ miha
mar egyházzá, még pedig a Nyírség egyházává alakult 
s templommal kelle bírnia. Elnevezését pedig a Ma
gyarok bejövetelekor onnan vehette, hogy i tt  vette 
kezdetét a Nyír roppant erdeje, ez volt annak kulcsa, 
hogy úgy szóljak, s a Nyír belsejébe vezető ut nyitánya.

Ha azonban az eddig előadottak, csak sejtések s 
bizonyos körülmények összevetéséből elvont következte- 
tótesek: az 1219-ik esztendőben már legalább a név 
Írott, okmányban is felmerül előttünk. A „váradi re- 
gestrum“ 7-ik §-ában „Nyír“, mint falu em littetik,') 
de csak azért, hogy tovább, mint egy századon keresz
tül ismét áttörhetlen fátyol alá rejtőzzék.

1) Jerney „Magyar nyelv-kincsek.“ 99. 1.
Nyíregyháza város története. 3
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E felett azonban csodálkoznunk nem lehet! Hi
szen az 1240-ben az országot ért rettenetes romlás, a 
ta tár dulás, sokkal inkább elfoglalta a közfigyelmet, 
mint sem azon nehány figyelmes szemlélő, kik e szo
morú korszak emlékét Írásban hátrahagyták, kisszerű 
dolgokkal, egyes falvak eseményeivel kiválólag foglal
kozhattak volna. Annyit azonban tudunk, hogy azon 
időben az ország megnéptelenedett, hogy különösen 
a Tisza és Duna között egyetlen helység se kerülhette 
el teljesen a csapást.

Azon korban, midőn a le nem mészárolt, az ellen
ség elől erdőkbe, mocsarakba, hegyek közé menekült 
lakosok, — örök gyalázatára az embertelen árulók
nak! — a tatárok zsoldjába szegődött honfitársaik 
által gonosz szándékkal vissza édesgettettek falvaikba, 
hogy a kegyetlen ellenség vérlázitó gyilkosságainak 
újabb áldozatul essenek; azon korban, midőn dúvadak 
tanyája lett az ország és a minden élelem nélkül ma
radt lakosok egymást emészték fel: minden bizonynyal 
Nyíregyháza is sokat szenvedett. Azonban annyi bizo
nyos, hogy azon gazdátlanul maradt helységek s birtokok 
között, melyek később a tatárjárás után adományoz
ta la k , midőn Béla király az ország rendezésére for
dította főfigyelmét s összes királyi gondjait, sőt azután 
is jó ideig — Nyíregyháza nem emlittetik, holott Sza- 
bolcsmegyében is számos ily hely adományoztatott, a 
többek között 1245-ben Tímár, Gráva, Nagyfalu, Ha
lász') 1275-ben „Harang“a) (Harangod); 1270-ben 
„Örvény.“ a borsovai3) várispánsághoz tartozó P o z d u m

') Wenczel VU. 187.
Ü Fejér VI. 2. 390. 1.
3) Borsova nevén neveztetik mai nap is a Szabolcs melletti Deme- 

cser mellett egy batárrész. Ugyanott a régi vár nyomai máig is tisztán 
láthatók, s ez mai nap is „ V á r n a  k“ neveztetik.



([bizony) és Ekölcs. 1284-ben') mint üres és lakosok
tól kifosztott hely. — Hasonló indokból 1293-ban 
Vencsellő.2)

Másodszor a pápai tizedjegyzékben találkozónk 
Nyíregyházával ismét „N y r “ és „ N i r “ leírással az 
1333 évből, hol mint az egri dioecesis-hez tartozó Sza
bolcsi archidiakonatus egyik egyháza emlittetik. — E 
regestrumban Szabolcsmegyének részben ma is létező 
számos egyháza van megnevezve.a)

Ha most már tüzetesebb figyelemre méltatjuk ez 
utóbbi tényt és a fennebb mondottakat, be kell lát
nunk, h o g y  N y í r e g y h á z á n a k  m á r  j ó v a l  
ez e l ő t t  l é t e z n i e  k e l l e t t ,  m e r t  h i s z e n  
e g y  s z e m p i l l a n t á s  a l a t t  n e m  n ő h e t e t t  
k i  a f ö l d b ő l ,  v a g y  n e m  r e p ü l h e t e t t  e l ő 
v a l a m i  v i r á g  k e l y h é b ő l  c s a k  a z é r t ,  
h o g y  a p á p a i  t i z e d j e g y z é k b e n  m i n t  
„ e c c l e s i a  d e  N y i r “ m e g n e v e z h e t ő  l e 
g y e n ,  h a n e h a  a l a k u l n i a  k e l l e t t  e l ő s z ö r  
f a l u v á ,  a z u t á n  e g y h á z z á ,  és c s a k  a z u t á n  
v o l t  v e h e t ő  t i z e d  f i z e t é s  a l á  is. Szer
felett sajnálom, hogy történeti tárgyamnak első ala
kulásáról adatra akadni nem birtam; de azt hiszem,

’) Árpádkori uj okmánytár IX. 407 lap.
-) Kandra Kabos „Szabolcsmegye első alakulása. 22. 1.
3) Lásd: „Regestrum decimarum Papalium sexennalium Dioecesis 

Agriensis de Annis 1333, 1334, 1335. — LXXI. és LXXXV. 1. amott „eccl. 
de Nir“, emitt „de Nyr“ néven. Hogy ezen feljegyzés kétségtelenül Nyír
egyházára vall, igazolja az, hogy a következő sorrendben em littetik: 
„Ibrani“ „Halaz“, „Kemeohe“ (amott „Kemethe“) „Nyr“. „Wrus“ (amott 
„Urs“, ma Oros)“ „Napkur.“ „Kálié majori“, „Kalló minori“, „Semjan“ 
(Ma Semjén) s e községek ma is e sorrendben feküsznek, Vannak e re
gestrumban oly egyházak, melyek már ma névleg is alig léteznek, mint 
Bojt, Ohat (a Hortobágy szélén) „Hene“ Bogdány mellett. „Hymus“. vagy 
„Hymes“. Ez bizonyosan a régi „Hymös udvar“ a mai Tokaj ; bár Nyír
egyháza határában is van egy rész, mely „Him“-nek neveztetik, sat.

3*
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hogy erre adat nem is létezik; meg kell tehát elégednem a 
megdönthetien ténnyel, hogy Nyíregyháza, habár kezdet
ben nem ezen a néven is, a legrégibb időktől létezett-

1380-ba» találkozunk már Nyíregyháza első, ok- 
mányilag igazolt birtokosával Selezi Beke Lászlóval, 
ki a most emlitett évben Glazy, Zabolcs, Balsa, Nyír
egyháza, Halásztelek és Pogtelek Szabolesmegyei hely
ségek birtokába igtattatik be. („ Introductoriae et sta- 
tutoriae pro Egregio Ladizlo de Selez, Superquibus- 
dam possessionibus Glazy, Zabocs, Balsa, Nyíregyháza, 
Halásztelek et Pogtelek vocatis, in comitatu de Za
bolcs existentibus.“ B. nro. 184. a. 1880.')

Az eredeti okmány szerint Szabolcsi Feldrycus fia 
György örök vallomást tesz („Passió perennalis Georgii 
filii Feldryci de Zabonch“) a leleszi Konvent előtt 
nővérének és az ő férjének Selezi Beke Lászlónak ér
dekében, hogy miután Beke László Györgynek elzálo
gosított birtokait nagy mennyiségű tulajdon költségei
vel nem csak visszaváltotta, hanem. azokat megjavította, 
azoknak kilenczed részét, (nonam partem) nő vérének Erzsé
betnek és ennek férjének Beke Lászlónak ajándékozza.

Ezen okmányból ismét azt látjuk, hogy 1380 előtt 
Nyíregyházát a szabolcsi család bírta, s Beke László 
házasság utján lépett annak birtokába, hogy mely 
időtől 1 Ennek nyomára nem jöhettem ; valamint Beke 
Lászlónkat se találom az eddig ismert Beke családok 
között. A Nagy Iván „ M a g y a r o r s z á g  e s a l á d a i “ 
czimü könyvében a Beke családok között Se l e z i  
Beke nem fordul elő. — Különben a leleszi konvent 
tanúbizonysága szerint a Beke család ez időről több elő- 
névvel előfordul, úgymint: Beke de 0 l azy,  d e 
Yed,  de K ö b ö l k ú t ,  de Ke r e s z t ü l ' ,  de Monay.

') Leleszi Conventi levéltár.
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Be ke emlittetik u. in. Be k e  ki Ottó királynak kí
sérője volt, mikor az Erdélybe Apor László vajdához 
házasodni ment; aztán Beke István első Károly idejé
ben élt, de ahhoz hűségtelen volt, mert Rozgonynál 
Trencsénvi Mátéval 1312-ben ő ellene hadakozott; to
vábbá Beke Péter kanczellár, később 1338-ban szeremi 
püspök; végre Beke Miklós (velikei) ki azon béke al
kunak, melyre Zsigmond lépett aláírta nevét. Ezen kí
vül említés van 1300-ról Beke mesterről, István mes
ter leányának Anichnak hitveséről, kinek István mes
ter átengedi szabolcsmegyei B e z e r m e n t e l u k  nevű 
faluját.') Voltak-e itt  említett Beke családok rokon
ságban a mi Lászlónkkal adatok hiányában felderíteni 
képes nem vagyok; — mégis a legvalószínűbb, hogy 
Beke mester utóda volt a mi Beke Lászlónk.

Egyéb jellemző adatot e korszakról fel nem hoz
hatok, nem lévén több forrás rendelkezésemre, mely
ből meríthetnék, így e korszak még mindig meglehe
tős homályban marad előttünk. Nem határozhatjuk meg 
mely időben lépett történeti tárgyunknak birtokába 
a szabolcsi család, melytől nyert aztán i tt  birtoklási 
jogot Beke, aztán ennek a családnak sem mondhatunk 
biztosat előkelőségéről, tekintélyéről; végre eltűnik 
ez is tekintetünk elöl, hogy pár év tized múlva he
lyet adjon a hatalm as, Báthory nemzettségnek e hely 
birtoklásában, mely hatalmas nemzettség több száza
don keresztül nevezetes helyet foglalt el hazánk tö r
ténetében. Nyíregyháza e hatalmas urairól a következő 
könyvben szólandunk.

') Wenczel ujabbkori okmánytár 10 kötet. 378 lap.
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É é t t h o r y a k  k o r s z a k a «
í. f é J e z é t .

Báthory János. — 1420-ban a plébánia fennáll. — 1421-ben serház állit- 
tatik. — Sérház utéza. — Nádor utcza. — Mégyesi Bán Simon, Báthory 
Istvánt kifosztja. — lileghasonlás a két ág között. — Versengés a Bátho

ryak és Perényiek között. — 1400—1430.

Városunk történetének II. korszaka a Grut-Keled 
nemzettségből eredő hatalmas Báthoryakkal nyilik 
meg, kiket több századon keresztül hazánk töi’téneté- 
nek elsőrangú szereplői között találunk, s e ha
talmas nemzettsóg sorsához van kötve két hosszú 
századon keresztül.

1404-ben Báthory Péter fia János birja Nyíregy
házát, mint az kitűnik azon vizsgálatból, melyet em
líte tt János, Kállai Szaniszló fia, János ellen indit, 
azon okból, mivel nyíregyházai alattvalóit (subditos) 
Kálló faluban méltatlanul fogságba vetette.')

1414-ben Nagyságos Báthory István (ecsedi) ig- 
tattatik  be, Zsigmond király idejében nyíregyházi rész 
birtokába.*)

’) Leleszi konvent „acta Bercsenyiana“ Fascic 3. nro 5, pag. 188. 
Ez a Báthory János András nagy váradi püspök testvérjének Lukácsnak 
unokája volt. (Budai polg. Lexicon.)

2) Leleszi Konvent B. nro. 542.

1404

1414
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Birta-e Beke László előtt Nyíregyházát valamelyik 
Báthory ? E kérdésre igen könnyen igennel felelhet
nénk, ha pusztán azt yennők tekintetbe, hogy a Báthory 
nemzettség ősei a Gíut-Keledek már jóval előbb, t. i. 
az Árpádok korában törzsbirtokosok voltak Szabolcs- 
vármegyében, azonban akkor nem lett volna szükség 
az újabb adományozásra s nem lehetne okát találnunk 
annak, miért adatott volna ez 1380-ban Beke László
nak 1 És épen Szabolcsi György által, mint már azelőtt 
általa elzálogosított s Beke által kiváltott birtok? Ha 
csak nem a Báthoryak eleje volt e „Georgius de Za- 
bouch, mint „Andreas de Rakomaz“ ? —

Fennebb említett I s t v á n  az ecsedi Báthory Ist
ván és Szánthói Petheő Katalin gyermeke volt Zsig- 
mond. Albert és Ulászló királyok alatt élt. 1423-ban 
főasztalnok, később 1435-ben országbíró lett. S midőn 
Albert özvegye Ulászlóval a békesség felől személyesen 
akart egyezkedni Esztergomban, az özvegy azt kívánta, 
hogy Báthory István adjon neki levelet afelől, hogy 
ott semmi bántódása nem leszen. E nagy szerepet 
játszott nevezetes államférfi a szerencsétlen v á r n a i  
ütközetben, hol az ifjú király is elesett, halt dicső 
halált a Sz.-György zászlójával kezében, melyet előtte 
való napon annyi rettenthetlen bátorsággal védelme
zett meg.1)

1420 Az 1420-ik évben, mint Fejér „Codex diploma- 
ticusaban“ olvassuk folyvást fenn áll Nyíregyházán a 
plébánia, jelesül a nagy-Kálló környékén lakó pleba- 
nusok az egri püspökség igazgatójától azon megbízatást 
kapják, hogy Kállay Leokeos (Lőkös) fiát Miklóst, ta r
tozásának lefizetésére egyházi fenyítékkel is szorítsák.

') Budai Fer. M. p o l g .  l e x i c o n  1. db. 159. 1. és Horváth Mi
hály M a g y a r o r s z á g  t ö r t é n e t e  II. k. 570. 1.



„Nemes Kállay Lőkös fiát — úgymond — mivel 56 frt 
tartozását uj pénzben, nem különben a reá rótt 72• ni
márka birságot a törvényes határidőre meg nem fizette, 
egyházi átok alá veti, s ha ennek foganatja nem lesz, 
az egyházból is kirekeszti.“ A parancs „viris discretis 
et honestis dominis de Nyíregyháza, de Pazon, de Lewk, 
(Lök), de G-áwa, de Zabolch, de Zaakol, de Balcan. de 
Gfeszteregh ceterisque etiam plebaniis, etc. szól.1)

1421-ben Báthory Lászlónak unokája Szaniszló fia 1421 

István S e r h á z a t  (Domum braxatoriam) akar épít
tetni Nyíregyházán, a másik ág birtokán, ezért a fent 
említett István és testvérei János, Bertalan, Tamás és 
Mihály (az ecsedi ág; ugyancsak fentemlitett J á n o s  
fiai) panaszt emelnek Zsigmond király előtt, ki ez ügy 
megvizsgálásával a leleszi kon ventet bízza meg.*) A 
serház fél is állittatik. —

Jeles adat ez minden bizonynyal abból a korból, 
mely nem csak arról tesz tanúbizonyságot, hogy már ak
kor az ország ezen részén ismeretes volt a s e r - i t a  1, 
hanem azért is, mivel biztosan feltehetjük, hogy ez volt 
Szabolcsmegyében az első serház; mi ismét arra figyel
meztet, hogy a hatalmas, világlátott Báthoryak alatt 
Nyíregyháza népesség és ipar tekintetében is neveze
tes hely volt, annyira, hogy alkalmasnak találtato tt 
arra, hogy jövedelmi forrás gyanánt kebelében sörház 
állíttassák; — végre ime megtaláltuk Nyíregyháza 
egyik része elnevezésének okát, mely rész máig is 
„Serház utczának“ neveztetik; mert e serház az egy
mást felváltó háborús világban gyakran megrongálta- 
to tt ugyan, azonban ismét felépült s nevét az utcza 
mind ez ideig megtartotta. — Ugyancsak a Báthoryaktól

>) Fejér Codex diplom. Tom. X. vol. Vt. 278. 1.
-) Leleszi Konvent, Fascie. í. ate. 2.

— Ii) -
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veszi eredetét, Helyesebben elnevezését ;i „Serház ut- 
ezához“ közel eső „Nádor“ utcza, még pedig Báthory 
István Nádortól, ki Ulászló, Lajos és Ferdinánd kirá
lyok idejében! nádori méltóságot viselt, s az ecsedi 
ághöZ tartozott és az a része Nyíregyházának, hol ne
vezett ntcZák fekűsznek, csakugyan az ecsedi ág részé
hez tartozott, mint az kitűnik azon okmányból, mely 
a serház felállítására vonatkozik. —

Az 1421 -ik év egyébként is változatos időket jelez 
Nyíregyháza történetében; ugyanis a Medgyesi Bánnak 
Jánosnak fia Simon, Báthory Istvánt, midőn a királyi 
hadsereghez Csehországba indult volna, Nyíregyháza 
községben kifosztotta s annak más károkat is okozott.1)

Valószínű, hogy ez a Bán Simon huszita érzelmű 
ember volt, és ily ellenséges szándékkal támadta meg 
a királyához és vallásához hü I s t v á n t. Különben 
eredetére s családjára nézve semmi biztost nem tudok 
felhozni, hacsak nem Simon Bánnak unokája János 
mesternek fia volt, ki (t. i. az első Simon) Bán nevét, 
Báni méltóságától vette *). Lehet az is, hogy ez a János 
Medgyesen báni parancsnoki tisztet v iselt! 1

Mig ezt a jeles vitézt (ecsedi Báthory Istvánt) 
Zsigmond király csehországi hadjárata tarto tta távol 
otthonától Nyíregyházától, nemcsak elébb említett 
Bán Simon által háborgattatok, hanem a Somlyai ág 
egyik ivadéka Bátory Szaniszló fia István által is, ki 
nemcsak a sörház felállíttatása által követett el bir
tok sértést amazzal szemben, hanem több Ízben meg
támadta s feldúlta, Ecsedi Istvánnak nyíregyházi bir
tokát, igy a jelzett évben (1421) Szaniszlófi (Báthory

<) Leleszi konvent F. 1. nro. 19. szóról-szóra: „quod idem Simon 
praefatum Stephanum in regium exercitum versu Bohemiam proficiscentem in 
possessione Nyíregyház spoliasset et alia damna intulisset.“

2) Nagy Iván „Magyarország családai“ I. K. 154. 1.
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István, Ecsedi István nyíregyházai jobbágyai közül 
többeket elfogott s azokat kifosztotta;') majd ezzel 
meg nem elégedvén, mind jobbágyait, mind Nyíregy
házán levő udvari cselédségét Ecsedi Istvánnak, nyi
lakkal lövöldöztetteJ)

E szavakban elég fösvény adatokból látszik, hogy 
Nyíregyháza és környéke a Báthoryak egyik fészke 
volt, s erre több helynevekből is lehet következte
tést vonni ; jelesül ma is Nyíregyháza határában esnek 
alsó - és felső „ B a d u r “, mely bizonyosan a „ B a t u r “ 
szóból vontatott el, amennyiben a mai B á t o r  (nyir) 
azon okmányban, melyben Bereczk hű szolgálatai ju
talmául negyedik Lászlótól, A b r a m o t (Ábrány) K i s- 
B á k á t  és „ B a t u r t “ kapja,- „ B a tu r “-näk iratik. 
Bereczk Rakamazi András fia volt („Briccio filio An
dreáé, de genere G u t  k e 1 e d), ki a Báthoryak leszárma
zási tábláján első biztosan ismert törzs. Azt hiszem, 
hogy mind alsó, mind felső Badur a számos ágra sza
kadó Báthory nemzetiség egyik vagy másik ágának 
lakóhelye volt, mivel e helyek Rakamaz félé esnek, 
hol András lakott s Nyíregyházához is közel. — To
vábbá látjuk hogy Nyíregyháza már akkor is oly ne
vezetes holy volt, mely méltónak tartato tt arra, hogy 
felette oly hatalmas oligarchák versengjenek, mint a 
Báthoryak. Megállapíthatjuk azt is, hogy Nyíregyházán 
Istvánnak, János fiának az akkori szokás szerint erő- 
ditvénynyel ellátott úri laka volt, mivel ezen időben 
Ecsedet és a hozzá tartozó részeket a két ág közösen 
bírván, természetes, hogy a szélesen kiterjedt főúri 
család számos tagjai Ecseden együtt nem lakhattak 
mindnyájan, hanem megoszolva Rakomazon a „Badur“

’) Leleszi convent F. 1. nro 21.
2) Leleszi convent F. 1. nro 31.
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vagy „Baturokon“, Nyíregyházán, Nyírbátorban sat., 
lévén csak Istvánnak a János fiának is számos tesvé- 
rei; Ecsedi Báthory Istvánnak pedig cselédsége a fen- 
nebb idézett okmány szerint Nyíregyházán lakván, 
mig ő távol idézett a hadjárattal, családjának is itt 
kellett lakni, vagy legalább gyakran i tt  tartózkodni; 
végre nyilván van. hogy nevezett hadjáratban az Ecsedi 
uradalomhoz tartozó helységek lakosai, tehát a Nyíregy
háziak közül is többen odajártak Csehországba, a Bát
hory István bandériumával.

Mi adhatott okot a két Báthory ág1) említett el
lenséges torzsalkodására ? Adatok hiányában meg nem 
állapítható, hanem annyi kétségtelen, hogy azon idő
ben, — mint az okmányok igazolják ; nem ritkán he
ves összeütközések színhelye volt Nyíregyháza. Egész 
kis csaták vívattak a rendes bandériumokkal biró ha
talmas oligarchák között, midőn az akkori idők jellemző 
szokása szerint egyik a másik birtokára csapott, pusz
títo tt s birtokot foglalt „ h a t a l m a s u l “ kényeként; 
amaz elv lévén uralkodó: aki erősebb, az a hatal
masabb. “

1422 A következő évben (1422) ismét megújul az ellen
ségeskedés a Somlyai és Ecsedi ág között; most már 
Szaniszló fia István indit keresetet Ecsedi István' és 
testvérei ellen, mivel nyíregyházai birtokrészét ezek 
elfoglalták és azon kútakalí ástak?.)

Ezen ellenségeskedések végre eligazittattak s 
kiegyenlittettek, a következő években, mivel már

>) A somlyai Báthory ág. Báthory Lászlótól János legöregebb fiától 
Szabolcsmegye főispánjától (1351) veszi eredetét, ki feleségével Pók Anná
val Kraszna Vármegyében egyébb jószágai között S o m l y ó t  is kapta, 
melyről az ő maradékai Somlyai Báthoryaknak neveztettek. Nevezett 
L á s z l ó n a k  fia Szaniszló volt. kitől a Somlyai ág aztán a szaniszlófi 
mellék nevet is felvette. Budai Lex. 1. db 158 1.

2) Leleszi convent F. 1. act. 46.
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1426-ban mind a két ág, mint közös birtokosok érdé- 1426 

kében indittatik vizsgálat Perényi Imre fia, János el
len és ennek cselédsége ellen amiatt, hogy nyíregyhá
zai birtokuk egy részét elfoglalta, ugyancsak Nyíregy
házához tartozó erdejüket levágatta és más károkat 
okozott'.)

Mi okon tarto tt jogot a Perényi nevezetes nem
zetiség Nyíregyházához? Nyomára nem jöhettem. Le
het, hogy adománykép nyert bizonyos részt Nyíregy
házából, vagy pedig occupálni akarta azt, mintahogy 
azon időben napirenden volt az. — Perényi János 
atyja Imre szintén történeti nevezetességű férfiú volt, 
mint Zsigmond királynak főpohárnoka, titkos kanczel- 
lárja s a „Sárkány rendnek“ tágja; mint ilyen Zsig
mond királytól több birtokot kapott. Fiairól Jánosról 
és Istvánról keveset jegyzett fel a történelem azon
kívül, hogy János Ulászló királyt C s i c s v a  nevű vá
rában megvendégelte 1442-ben“.)

Nem lehetvén alkalmam a Perényi család levél
tárát átkutatni, e tekintetben világosabb adathoz ju t
nom nem sikerült, igy afelől se bírhatok tudomással, 
hogy nem házasság utján jutottak-e a Perénjúek Nyír
egyháza birtokához, csak annyit látok, hogy ugyan a 
fennebb nevezett évben már említett Perényi János 
és testvére indit keresetet Szaniszlófi Báthory István 
és Barlai B a r  la  ellen Nyíregyháza felének „ h a t a l 
m a s u l “ elfoglalása m iatt.3)

Ezen perből kifolyólag-e vagy más utón? nem 
tudom, csakhogy a Perényi családnak Nyíregyházához 
való joga tovább is fenn marad, amennyiben egy 
1430-ban kelt oklevélben Perényinek Abaujvármegyé- 1430

’) Leleszi convent F. 4. nro 37.
2) -Budai Lexicon III. db 68. 1.
3) Leleszi konvent Fascio. I. nro 37.
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ben fekvő felsorolt birtokai után N y í r e g y h á z a  is 
em littetik : „item N y í r e g y h á z a  in Zabolch,“ alább: 
„item „Nag Do b o s “ in dicto Zabolch“ ') Nagy-Dobost 
mai napig is birja a Percnyi család.

E korszaknak ezen első részéről csak ily töredé
kes adatokat vagyok képes előtüntetni, mindamellett, 
ha nem tudtam is e részeket egy összefüggő szerves 
egészszé önteni, nem tartom érdekteleneknek az itt  fel
számlált adalékokat, mert hiszen ezekből világos elő
ször az, hogy a XY-ik század elején Nyíregyháza 
folyvást létezett, továbbá, hogy oly nagy hatalmú oly- 
garchák birtoka volt, kiknek hatása alatt az akkori 
kereskedés és ipar némely ága már itt  ismeretes volt; 
lakosokra nézve sem volt jelentéktelen hely, mivel oly 
nagy terjedelmű birtokok műveléséhez számos munkás 
kéz igényeltetett. Nem kétlem, hogy a gróf Aspermont 
levéltárának kellő átkutatása, hova kellett nézetem 
szerint kerülni a Báthoryak iratainak az ecsedi levél
tárral együtt, bővebb fényt fog vetni a Báthory nem- 
zettség egyes alakjaira s ezzel együtt Nyíregyháza 
ezen korára is.

II. FEJEZET.
A huszsziták honunkban. — Törökök által való nyugtalan!tások. — Belső 
bajok. — Zsigmond hibás pénzei. — Honvédség rendezetlen volta. — 
Zsigmond hadszabályzati javaslata. — Huszszita tanok terjedése. — Nyíregy
házán az uj tannak nincsenek hívei. — Jakab Ferenoz szerzetes inquisitori 
kegyetlenkedései. — E miatt való elkeseredés. — Lázadás a Nyírségen. — 
Márton vezér. — A lázadás leveretése. Báthory Tamás. — Báthory Má

tyás. — Báthory Miklós élete. — 1430—1500.

Az előző fejezetben jelzett időben folytonos zava
rok és ellenségeskedések nyugtalaniták Zsigmond ural
kodását, maga a király gyakran távol lévén az or
szágtól, a Zsigmond uralkodása alatt már is nagy 
hatalomra vergődött oligarchák féktelensége nagyban 

!) Fejér Codex dipl. Tom. X. vol. VII. 231. lap.
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növekedett, igy természetesnek fogjuk találni azt a 
háborgást, melyet a Báthoryak egymásközt és a Peré- 
nyiek a Báthoryakkal szemben elkövettek.

Azonban a belső villongásokra elforgácsolt erőket 1428 
csakhamar egyesiteni kellett a Török ellen s az 1428-ik 
évben már említett nagy urainknak Galambócz alá 
kellett menniök bandériumaikkal; majd a következő 
évben (1429) a Husziták törtek be Magyarországba. 1429 
kik ellen különösen Perényi János több Ízben diadal
masan harczolt. A huszitákkal folytatott harczok fog
lalták el Zsigmond országlását egészen 1432-ig, s mig 
a husziták a felvidéket nyugtalaniták: addig az alvi- 
déket a törökök háborgatták gyakori betöréseikkel.

Ezekhez járult, hogy Zsigmond, kincstára pénzügyi 
zavarain segitendő. hibás pénzt veretett, melyet senki 
sem becsülvén, a pénz értéke igen alászállott, miből 
aztán számos perek és viszályok nőtték ki magukat, 
s nagy drágaság támadt az országban; szomorú karban 
volt a honvédelem ügye is, mig a főnemesek, dús gaz
dag és féktelen oligarchák egymás háborgatására, büszke
ségük íitogatására, fényes és számos bandériumokat tarto t
tak, az országvédelmére köteles vitézeiket hanyagul s 
felszereletlenül állították ki, gyakran megtörtént, hogy 
a fegyverviselők bunkós botokkal indultak a csatába.')

Mindezen bajokon segitendő, Zsigmond egy had
szabályzati javaslatot intézett a helytartókhoz, oly 
czélból, hogy az a megyék által vitattassék meg s 
majdan képezze alapját az országgyűlésen, a honvéde
lem rendszeres megállapításának.

Ezen honvédelmi szabályzat 1433-ban a megyék 1433 

által megszavaztatván, elfogadtatott. E szerint a fő
nemeseknek s megyéknek bizonyos meghatározott szá-

*) Horváth Mihály, magyor^nág története.
Nyáregyháza város történeté. 4



mii lovasságot kelle kiállitaniok; így Szabolcs várme
gyének 200 lovassal Erdély, a Báthoryaknak 2 0 0 — 2 0 0  

lovassal szintén Erdély felé, Petényi Jánosnak 2 0 0  lo
vassal Németország felé, a husziták ellen kelle hadi- 
szolgálatot tenni; egyszersmind a birtokos nemesek 
jószágaik arányában jobbágyaikból is tartoztak álli- 
tani vitézeket, kiknek eltartására a többi jobbágyok 
tartoztak adót fizetni.

Ezen rendszabályzatból, — mely bár törvényerőre 
nem emeltetett országgyűlés hiányában, de még is á t
vitetett a gyakorlatba, elfogadtatván a vármegyék 
által, — következik, hogy ezen villongós időben Nyir- 
egyházának is meg kelle adni a véradót, mert hiszen 
ázott időben a lakosok sorsa a földes urakhoz volt 
fűzve elválhatatlanul.

1436 1436-ban már a huszita tanok Magyarországon
mindenfelé, — ugv bár csekélyebb részben — Erdély 
országban is el voltak terjedve, mivel a husziták Ma
gyarországba több Ízben betörtek, s i tt  eszméiket hin
tették, továbbá maga Zsigmond is gyakran időzött 
Csehországban több főutakkal s azok bandériumaival, 
kik természetes, hogy az uj tannal megismerkedtek, 
ha nem mindnyájan követték is azokat; — nem való
színűtlen, hogy Nyíregyházán is volt az uj eszméknek 
egy pár titkos hive, de igen kevés, mert Budaynál 
olvassuk, hogy Báthory Istvánt és cselédeit épen azért 
akarták Csehországban meggyilkolni több magyarokkal 
együtt, mivel cselédeik semmi tiszteletet nem m utat
tak azon sacramentumok iránt, melyeket a prágai hu
sziták az utczán hordoztak.')

Ez lévén a történeti tény: teljesen értékét veszti 
az a beszéd, melyet a „Vasárnapi Újság“ 1857-ik évi

p Budai Polg. lex. I, 136. lap.
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folyamában egy névtelen elregél, hogy Nyíregyháza 
egyháza ebben az időben keletkezett volna, még pedig 
onnan vette nevezetét, hogy az üldözött vallás hívei 
a Nyír rengeteg erdeibe vonultak Isteni tisztelet vég
zése czóljából,') értékét veszti nemcsak azért, mivel 
mint feljebb láttuk, Nyíregyháza már jóval elébb létezett, 
hanem azért is, mivel Nyíregyházán már csak azért se ver
gődhetett erőre az uj tan, mivel annak hatalmas urai a ki
rály hívei voltak, s a husziták ellen nem egyszer küzdöttek.

A- fennebb jelzett belső zavarok és elégületlensé- 
gek folyvást forrongásban tarto tták  a kedélyeket, mit 
a legmagasb fokra emelt egy Jakab nevezetű Ferenczes 
szerzetes, ki elébb Bosnyában irto tta  az eretnekeket, 
de már 1436-ban Magyar és Erdélyországban működött 
hason ezéllal s nemcsak a huszitákat támadta meg, de 
eretnekeknek nézte az óhitüeket is.

Munkálkodásában a pápa által is megerősittetett, 
mivel kineveztetett Magyarországon az eretnekek inqui- 
sitorának. — Fegyveres kegyetlenkedéseket v itt ez 
véghez azokon, kik tanításaira nem hallgattak, már a 
magyar püspökök nagyobb része is megunta ezen vak- 
buzgó inquisitor kegyetlenkedéseit; azonban Zsigmond 
1437-ben meghagyta a pécsi püspöknek, ki Jakabot 1437 

megyéjéből kikergette, hogy ne merészelje a tanítót 
akadályozni munkálkodásában .*)

E vakbuzgó téritőnek munkája a Nyírségre és a 
Szamosközre is kiterjedt, mely m iatt e vidékeken az 
elkeseredés tetőpontra hágott s csak vezér hiányában 
várakozott még a nyilvános lázadás.

Az ugyan ezen időben Erdélyben kitört jobbágy
lázadás híre még nagyobb vérszemet adott a Szamos-

') Lásd „Vasárnapi Újság“ 1857. évfolyam 41. sz. 432. lap.
2) Horváth Mihály Magyarország története.

4*
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1437

köz elégületleneinek, mely a Nyírségre is elhatott, 
annyival inkább, mivel e lázadást Lépes Lóránt erdélyi 
alvajda, Tamási Henrik és Kussali Jaks Mihály véres 
harcz után sem folythatván el, a lázadókkal formális 
békére lépni kényszerültek, de a béke nem sokáig 
tarto tt, az elégületlen nép ismét fegyvert fogott.

A Nyírségen egy Márton nevű ember vetette ma
gát a felkelők élére. Az elkeseredett tömeg féktelen 
vadsággal já rt kelt mindenfelé a megyében, véres kar
dot hordoztatott szét a falvakban, csatlakozásra kény- 
szeritettek mindenkit; akik hozzájok nem állottak 
azokat legyilkolták, az urak jószágait feldúlták, kira
bolták, a velők nem tartó falvakat elhamvasztották s 
lerombolták.

A lázadás neki vadult árja s túlnyomó ereje elől 
kénytelenek voltak egyelőre még a bandériummal biró 
urak is elvonulni, mivel a nagy tömegnek ellene nem 
állhatták, s cselédségük, sőt vitézeik között is számo
sán voltak, kik titokban a lázadókhoz szítottak.

Nagy romlás és pusztulás érte ebben az időben 
Nyíregyházát, mivel ennek főurai a Báthoryak voltak, 
s épen ezért nyilvánosan ennek jobbágysága s lakosai 
a lázadásban részt nem vettek, igv a lázadók dühének 
számosán áldozatul estek.

Azonban a lázadás nem sokáig tarthatta  fenn 
magát, mivel a Báthoryak s a szatmári és szabolcsi ne
messég egyesült erővel a lázadókra vetvén magukat, 
azokat szétverték, még ugyanazon év őszén, Mártont s 
vezértársait kegyetlenül kivégeztették s a lázadás többi 
főbb emberein is nagy kegyetlenkedéseket követtek el. 
némelyeknek szemeiket szuratták ki, másoknak orru
kat vagy karjaikat vágatták le.- sat.
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A pórlázadástól néhány évig, valószinüleg a, foly
tonos belső bonyodalmak és külháboruk m iatt hallgat 
a krónika, Nyíregyházán') i.

1444-ben hatalmas ura Báthory István a várnai 1444 

szerencsétlen csatában dicső halált halván, Nyíregy
háza testvérére Báthory Tamásra szállott; ennek két 
leánya volt Veronika és Margit, az első ruszkai Dobó 
Domokoshoz, az utóbbi Ivállay Jánoshoz ment férjhez.«)

Ez a Margit Kállay János fiának Jánosnak fele
sége igtattatik be 1450-ben Nyíregyháza teljes b ir to -1450 

kába, ugyan akkor Kakamaz, Tímár és Vencsellő bir
tokába is2) majd ismét 1401-ben említett úrnő neve
zett községeken felül bevezettetik Lgmán Szabolcsme- 
gyei falu birtokába is.;i)

1466-ban vizsgálati parancs adatik nemes Várday 1460 

Miklós részére nemes Báthory Mátyus ellen, minthogy 
a Várday Miklós várdai és litkei birtokain levő jobbá
gyaitól azoknak rakamazi, nyíregyházi és báthori saját 
birtokaikban talált mindennemű összes javait elvi
tette. 4) Máté, vagy Mátyus szintén Istvánnak (ecsedi) 
gyermeke volt. kinek t. i. Istvánnak három felesége 
után számos gyermeke m aradt.5)

1490 táján a hires nagytudományu Báthory Mik- 1490 

lós püspök Mátyás király kedvencze is bir Nyíregy
házán, mint ezt kiolvassuk azon kereset és idéző le
vélből, mely nemes Báthory Miklós részére Esztári Já 
nos és annak testvére Tamás, valamint azok fiai Ist
ván és Domokos ellen indittatik, minthogy ezek bizo
nyos szántóföldeket és szénatermő helyeket, melyek

«) Buday F. polg. lex. 1 db. 158 1.
-’) Feleszi Convent K. 238.
3) Leleszi Convent B. 338.
*) Leleszi Convent aetor nro 44.
s) Buday polg. lex. 1 db. 159 1.
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Szabolcsmegye Bul (Búj) községében azon birtok rész
hez tartoznak, amelyet egykor épen maga Báthory 
Miklós Zokoly Péternek adott volt zálogba, később 
pedig fennebb nevezett Esztári Jánosnak tiszttartósá
gára bizott, most ezek a maguk részére elfoglalták és 
Esztáron fekvő birtokukhoz csatolták. Továbbá a Nagy
ságos Báthory András n y í r e g y h á z a i  tisztje Feldesi 
(földes) Tamás ellen, minthogy a Báthory Miklós nyír
egyházi jobbágyát megverette; ezenkívül Gyulaház! 
György ellen, mivel ez özv. Kenderes Lászlóné asszonysá
got nevezetesen magának Báthory Miklós urnák nőtest vé
rét, nehány nemesekkel együtt, midőn a leleszi káp
talanból hazafelé menet Gyulaházán szállásra betértek, 
nyillövésekkel megsebesítette.')

E dátumból látjuk, mily biztalan alapon állott 
abban az időben a birtok jog. Miklós püspök legtöbb- 
nyire a király udvarában időzvén, birtokát Esztári Já 
nos tiszttartóságára bízza, az pedig, illetőleg utódai 
sine fine a maguk birtokához csatolják azt. iá még 
oly magas állású s tekintélyes ember birtokával is 
ily vakmerőén mernek elbánni, mint a minő Miklós 
püspök volt, továbbá látjuk ez adatból, hogy abban 
az időben Eszlárt „ E s z t á r “-nak hívták, sőt ily nevű 
nemes család is létezett; végre a Gyulaházi család, 
mely már ma tudtommal nem létezik, abban az idő
ben elég erősnek tarto tta  magát arra, hogy egy oly 
hatalmas család ellen kövessen el violentiát, mint a 
Báthoryak, hogy miért követte el ezt épen annak 
egyik nő tagjával szemben? Adatom fel nem világo
sítja, azonban hihető, hogy valamely régibb időből 
származható gyűlölség volt az indító ok, megtörtén
hetik azonban az is, hogy az Úrnő tetemesebb, meny-

') Leleszi Convent act. nro 28.
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nyiségü kincset hozott a káptalanból s ez lehetett a 
támadás ingere.

Méltó dolognak tartom, hogy fennebb emlitett 
Báthory Miklós püspöknek életét e helyen Buday Fe- 
rencz nyomain röviden megismertessem, azok sorában, 
kik egykor Nyíregyházának birtokosai voltak.

Báthory Miklós korának egyik legnagyobb tudósa 
az ecsedi ág sarjadéka, ecsedi Báthory Istvánnak, ki 
a várnai ütközetben esett el 3-ik nejétől Kistapolcsai 
György leányától Orsolyától született gyermeke volt. 
Született Főseden, melyik évben? meg nem határoz
ható. Mint nagytehetségű iíjut, a különben is számos 
gyermeknek örvendő apa, a papi pályára szánván, olasz 
országba küldte kiképzés végett, s ott nemcsak mint 
táruló keltett közfigyelmet magas tehetségeivel, ha- 
nen mint theologiai professor is működött. Olasz or
szágból haza jővén szerémi püspök, majd 1475-től 
kezdve váczi püspök lett. Nemcsak nagytudós volt, 
harem hires vala elragadó ékes szólásáról is, úgy hogy 
Bonfin őt „igen nagy Oratornak“ nevezi. GlaleotusMartius 
pedig, ki szintén személyesen ismerte, azt jegyzetté fê  
róla, hogjr az ő tudományát még a legelmésebb fílo- 
soírnok is bámulták, ugyancsak ő Írja felőle, hogyő 
a főrendek gyűlésébe is rendesen szokott valami köny
vet vinni, melyet, ha ideje volt, olvasott, mig mások 
egytbb beszéddel töltötték az időt. Ezen cselekedetéért 
még akkor a tudományt kevésbé becsülő világi urak 
őt nem egyszer kinevették, egyszer épen akkor történt 
ez Budán s ennek Galeotus is szemtanúja volt, —

r

midin Cicerónak tuskulani kérdéseit olvasgatta. Észre
vette ezt maga a nagy Mátyás király is, miért is a 
főreidekhez fordulva igy szólott: „Ne nevessétek ti 
azt, amihez ti nem értetek! Tudatlanságtokat áruljátok
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1484

1491

el midőn ezt a püspököt kicsufoljátok! Nem hallottá
tok-e valaha, hogy volt Rómában egy Kátó nevű igen 
bölcs ember? Akinek Uticában történt halálát még az 
a Julius Caesar is fájlalta, akinek ö örökös ellensége 
volt. Ez a bölcs tudós és mindenekelőtt nagytekintetü 
Kátó, a heverést a vétkek kútfejének tartván, a római 
tanácsban mindig szokott valamit olvasgatni.“

Graleotushoz pedig igy szólt a király: „úgy tudom, 
hogy ez a Miklós püspök neked valaha tanítványod 
és lakótársad volt, aki a tudományokat ennyire szereti. 
Ezt helyesen cselekszi, mert Sz.-Pál is azt mondja; 
hogy a püspöknek, doctornak, tauitónak kell lenni, 
tanitani pedig nem tud a ki tudatlan, úgy de a tu
domány onnan felülről adatik s munka és fáradtság 
által kell azt megszerezni.“

Mátyás király előtt nagy kedvességben állott az 
is mutatja, hogy neki a „jus patronatust“ megadta. — 
Később 1484-ben valami visszaélés követtetvén el a 
patronatusi joggal. Mátyás király neheztelését magára 
vonta, anyira, hogy a király az adománylevelet vissza
vette s arról a királyi pecsétet leszakitván, az adó-#
mánylevelet összetépte; de nemsokára ismét kegyébe 
vette őt a nagy király s tanácsosává tette.

Nagy barátja volt az épitészetnek, igy a Nógrádi 
várban sok szép épületet készíttetett. Mátyás halála 
után Ulászlóhoz ragaszkodott és annak 100 katonát 
adott Albert ellen 1491.

A katonáskodást szelid lelkületénél fogva nem 
szerette, miért is 900 forintot fizetett a királyi kincs
tárba, csakhogy a katona állítástól és a táborba való 
meneteltől ment lehessen. 1497-ben elkísérte Ulászlót 
Prágába; meghalt 1506-ban. Sírirata a következő:
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„Nicohius Bathor jacet hoc sub marmore Praesul 
Gloria qui Sanctae religionis erat.

Quidquid habent legum speciosa volumina, nora t;
Noverat et quid-quid pagina sacra docet. —

Historias omnes, celebravit carmina vates.
Lingva latina Sibi Graecaque nota fuit.

Te regina poli coluit, tibi nobile struxit.
Hoc opus, obsequio praemia redde pio.

Scilicet hanc animam, posito jam corpore, virgo 
Angelico socies, perpetuesque choro.“

Szabadon fordítva:
, „Báthory Miklósnak emlékét hirli e márvány,

Aki a Szent vallás dicskoronája vala,
Törvény könyveit ő bizonyára tudta egészen.

Ismeré igazán biblia szent tanait 
Történész vala ő. s mint költő dalra hevűle.

Classicusok nyelvét irta beszélté vala,
Téged az ég tan íto tt; — Nagyságod hirli ez emlék.

Szent, kegyes éltednek ime ju talm a: fogadd! —
Lelked felvitetett oda, hol veled angyali társak —

És az öröklétnek kardala zeng teneked.

Minthogy Miklós és testvérei András kivételével 
mag nélkül haltak el, Nyíregyháza Andrásnak gyer
mekeire szállt a XVI-ik század első éveiben. — András 
szintén nevezetes ember, főispánja volt Szabolcs és 
Szatmárvármegyének, koronaőr sat. Ez építtette újra 
s oly bevehetetlenné az ecsedi várat, melynek kapuja 
felibe a következőket Íratta: „Magnanimus Andreas 
de Bathor, pater patriae suae, Construxit hoc castel
lum gentilibus suis, pro quietudine et tuitione eorum; 
cernens atque intelligens, quandoque paci intermisceri 
bella et discordias, qui rogat suos haeredes, ut nomi
nis Bathorei non velint esse immemores. Primum inter 
se sint Concordes, concordia enim res parvae crescunt, 
discordia vero maximae dilabuntur. Postremo tolerate 
et abstinete, nam diveptere a malo, et facere bonum 
est felicitas. Anno 1492.“
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Magyar fordításban:
„Bátorszivü Báthory András honának atyja épít

tette  ezt a várat az ő nemzetsége nyugalmára és 
oltalmára, látván s tapasztalván, hogy a békét mily 
gyakran dúlja fél háború és visszavonás. Megvárja örö
köseitől, hogy a Báthory névről meg ne felejtkezzenek. 
Mindenek felett egymásközt legyenek egyetértők, mert 
az egyetértés által kis dolgok nagyra nőnek, a vissza
vonás pedig a nagy dolgokat is semmivé teszi. Végre 
türelmesek és vigyázok legyenek; mert elfordulni a 
gonosztól és jót cselekedni a legnagyobb boldogság.“

III. FEJEZET.
Az olygarchák féktelensége. — Magán birtoklási viszonyok. — Bátho
ry András Vajai Ibrányi Miklóstól 2000 hold földet foglal. — Báthory 
András a mohácsi vészben. — Szapolyai hadai Nyíregyházát érintik. Ön
zés elvtelenség nagy uraink között. Báthory Bonaventura birtokfoglalása. 
Szaniszlófi Báthory Bertalantól. — A sárospataki tanácskozás eredménye.

Összegyűlt haderő. Báthory Bonaventura élete. 1500—1540.

A XV-ik század büszke és hatalmas olygarcháit 
még a nagy Mátyás király sem vala képes teljesen 
ellensúlyozni, anyival inkább megtörni; igaz ugyan, 
hogy mig a lánglelkü uralkodó élt, közvetlen befolyá
sával, nagy szellemével, nem ritkán erélyével sőt szi
gorával is fékentartá a fejetlenségre törekvőket, s 
magaköré gyüjté a jobbakat. Volt eset, hogy tulszi- 
gorral is lépett fel, mint p. o. a Bántiak, Vitézek, 
Szilágyiak ellen; de megfelejtkezett arról, — mint 
Horváth Mihály megjegyzi, — hogy nem fog min
denkor hozzá hasonló egyén ülni az ország trónján; 
igy elmulasztotta törvényerővel vetni gátat a nagy 
urak önkénykedő hatalmának.

Azon intézkedései, melyekkel ama régi szabadal
makat s kiváltságokat eltörölte, melyek szerint a na-
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gyű bb birtokosok nagyobb része felmentette magát a 
bánok, vajdák, fő- és alispánok, itélőszéke alól s csak 
a királytól vehetett Ítéletet, — nem illeték az oly- 
garchákat, amennyiben az örökös grófok, mint az Új
lakiak, Báthoryak, Zrínyiek, Frangepánok, Szapolyaiak 
Rozgonyiak, Perényiek, Losoncziak, Héderváriak, Or- 
szághok sat. egyenesen kivétettek a törvény rendelkezése 
alól, s kiváltságaikat a megyei hatóság alól megtartották.

E körülménynek nemcsak az ország sorsára volt 
szomorú következése, mint az mindjárt Corvin János 
megbuktatásánál kezdődött, aztán a következetesen ha
nyatló nemzeti erély lejtőjén sülyedve, a haza régi 
nagyságának dicsősségének sírjával végződött Mohács
nál; hanem továbbra is fenntartotta a viszályt és ön
kényt a birtoklási viszonyokra nézve is az olygarchá- 
kat illetőleg. Földbirtokot foglalni úgyszólván bűnnek 
sem tartatott. Kis királyok voltak ezek, amit elfoglal
tak magukénak is tartották, hasztalan volt másnak 
hozzá törvényes joga.

így 1525-ben Vajai Ibrányi Miklós bepanaszolja 1525 

Báthory Andrást és Szaniszlóli Báthory Pétert amiatt, 
hogy Eszlárfalu Bas és Gyomán praediumok és Lök ha
tárában uj határ dombokat állíttatnak, s 2 0 0 0  hold- 
nyi földet királytelki s nyíregyházi birtokukhoz fog
laltattak. '.)

íme ezen okmányban B as ps G y o m á n  mint 
praediumok emlittetnek, mig előbbit még jelöli „Bas
halma“ az utóbbinak már helyét se tudjuk megjelölni.

Báthory András, ki ama foglalást tette, részt vett 
a mohácsi szerencsétlen ütközetben 1526-ban. S ő volt 1526 

akaratlanul is oka Kis Lajos (II.) szerencsétlen halálá
nak; ugyanis András az elő seregben harczolt, mely

') Leleszi konvent nro. 41.
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mikor a török előhadat visszavetette, Báthory öröm
mel futott a királyhoz s jelenti hogy a törökök há
ta t fordítanak, a győzelem a magyaroké lesz; azért a 
király is mozduljon elébb a hadsereggel s a törökö
ket űzni segítsen; azonban a törökök hátrálása csak 
szinlett volt, a király a csata zajába keveredett s igy 
lelte halálát. Báthory azonban megszabadult s Ferdi- 
nánd koronázása alkalmával tárnok mesterré tétetett, 
s midőn Ferdinánd a regensburgi birodalmi gyűlésre 
ment, ő volt az ország egyik kormányzója, ily hatal
mas főurral szemben a Vajai Ibrányi, bár szintén ha
talmas nemzetiség, a perlekedésben természetes hogy 
az akkori viszonyok szerint a rövidebbet húzta, s a 
2000 hold föld Báthory kezén maradt.

A mohácsi gyászos veszedelem után, melyben Nyír
egyházának is mint Báthory birtoknak le kelle róvni 
a véradót, — Szapolyai hadai vonulnak erre keresztül 
Tokaj felé, hogy a katona tartás önkénykedő zsarolása 
alatt nyögjön, orvoslatot hasztalan keresvén a fejetlen 
országban a pártoskodó olygarehák viszálkodása közt; 
ez alkalommal még megmenükelve a Török dulások- 
tól, kik a Duna és Tisza közötti tér nagyobb részét 
széltiben hosszában feldúlván, visszatakarodtak.

Ily körülmények között, midőn szabad vásár volt 
a fejetlen, vagy inkább sokfejü országban, midőn a 
„személy állapot, a'néposztályok egymásközti viszonyai, 
az eláradt törvénytelenségben felforgattattak, a jogok 
megsértettek, egyrészről a zsarnoki hatalmaskodás és 
hatalom bitorlás, másrészről az elébb már megszünte
te tt szolgaság ismét életbe lépett, mi aztán egy álta
lános erkölcsi megromlásnak, elsülyedésnek lön kútfejé
vé ; midőn az úri osztályban a haza szent szerelmét önzés, 
az áldozat készséget önhaszonlesés, a közszellemet ma-
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gán érdek és szükkeblüség, a, békés polgári erénye
ket- meghasonlás, pártviszályok, féktelen hatalmasko
dás váltották fel; szóval midőn a nemzeti társas élet 
minden jogi, erkölcsi kötelékei megszakadoztak“ '): 
elgondolhatjuk, hogy történeti tárgyunkra is kiterjed
tek e szomorú viszonyok, mert hiszen az akkori fő
urak egyike, ki nem csekély szerepet játszott azon 
kor történetében, volt még folyvást Nyíregyházának 
birtokosa; — s az országot felforgató általános bajok, 
viszályok között több évig hallgat városunkról a kró
nika. — Később Ferdinánd és Szapolyai János ellen
királyok versengéseinek kezdetén ismét sokkal inkább 
elvoltak foglalva, olygarchaink a fondorlatokkal s párt- 
viszáskodásokkal, hogy sem kisebbszerü birtokrendezési 
dolgokkal foglalkozhattak volna. — Ezen időben annyira 
túlhaladta már az önhaszonkeresés a hazaszeretetet, — 
és a meggyőződés annyira másodrendű dolognak tar
tatott, hogy ugyanazon egy család tagjai előre meg
fontolt számítással különböző pártokhoz csatlakoztak, 
hogy akármelyik párt győz, a család érdeke megóva 
legyen. Ezt látjuk a Báthory családban is, sőt arra 
is számos eset volt még a Báthory családban is, hogy 
a versengő királyok közt, amint a sors koczkája for
dult, most egyik, majd másik párthoz csatlakoztak a 
szerep vivők. így Báthory György és András 1526-ban 
még Ferdinánd mellett buzgólkodnak, de már András 
(Bonaventura) 1540-ben Fogaras várát ostromolja, mint 
Szapolyai hive, s 1542-ben már ismét Ferdinánd ré
szén találjuk őt.

Ugyan ezen Báthory András ellen (Bonaventura) 
panaszlevél adatik Szaniszlóíi Báthory Bertalan részé
r ő l ,  (1589) hogy tisztje Vinyai István magához vett 1539

') Horváth Mihály Magyarország története III. K. 403. lap.
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több embereivel egv Búj határában fekvő „ L a p o s 4, 
nevű nagy darab földet kezdve Keresztét határának 
„ h á r o m  h a t á r “ nevű dombjától, haladva a Ven- 
csellő felé eső „ S z á n t ó h a l  o m i g “ és ezen kívül 
elébb nevezett tíuj helységének a buji és király telki 
két ut közt fekvő minden földjét maguknak elfoglalták.1)

Mi lehetett eredménye ezen panaszkodásnak, abban 
a korban, midőn „a királyok nehogy az igazság-szol
gáltatás által híveik sorait gyéritsék, pártjukat gyen
gítsék, büntetlenül tűrték, sőt a versenytárs ellen még 
oltalmazták is azok féktelenségét s a védtelen népen 
elkövetett rablásaikat,2) — könnyű elgondolni.

Hogy a fennebb már említett Bonaventuráról, 
mint Nyíregyháza egyik főuráról szólhassak, s ezen kor 
amaz általános viszonyait érintsem, melyekből egyes 
részekre, tehát Nyíregyházára is, némi következtetést 
lehet vonni: monografieus toliamat egy kevéssé a his
toricus tollával kell felcserélnem.

1541 A Török Budát 1541-ben kezére kerítvén: a már 
is annyi zaklatáson keresztül ment ország újabb nyo
morba és szégyenbe sülyedt. A hazafias érzelmű ma
gyar főurak most már komolyabban kezdtek gondol
ni az általános nemzeti szégyenre s országos nyomorra, 
s mindinkább elfoglalta a lelkeket azon közvágyódás, 
vajha az országnak egy oly erélyes és bölcs uralkodója 
lenne, ki az erőket egyesíteni tudná, s képes lenne 
hatalmas súlyt vetni a török ellenébe.

Perényi Péter ily szándéktól vezéreltetve tanács- 
kozmányt hivott össze Sárospatakra, melyben több fő
urakon s Báthory Andráson (Bönaventura) kívül részt

') Leleszi Convent act. 14.
-) Horváth M. Magyarország története 4. K. 105. lap.
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vettek: A bánj, Bihar. Borsod, Bereg, (tömör, Heves, 
Nográd, Sáros, Szathmár, Szabolcs, Szepes, Szolnok, 
Zemplén, Zólyom, Ugocsa megyék rendei, kik követ
séget küldöttek Ferdinándhoz, hogy őt az ország egye
sítésére és külsegély kieszközlésére ösztönözzék. Ezen 
vármegyék elhatározták, „hogy k é s z e k  a t ö r ö k  
u r a l o m  és a f o l y t o n  m e g ú j u l ó  b e 1 v i szá-  
l yok  m e g s z ü n t e t é s e  v é g e t t  f e g y v e r t  r a g á d -  
n i, s m i n d é  n ő k e t  f e l á l d o z n i . “

Ferdinánd szokatlan erélyt fejtett ki a haderő 
szervezésében. Az osztrák és cseh korona tartományai
nak rendéivel gyűlést ta rto tt s azokat nagyobb segély 
megajánlására birta. Beszterczére országgyűlést hirde
tett. hol elhatároztatott, h o g y  a h o n v é d e l e m r e  
m i n d e n  j o b b á g y  k a p u  egy f o r i n t o t  f i zes-  
sen ,”a n e m e s s é g  és v á r o s i  p o l g á r s á g  r é s z é 
ről  p e d i g ö s s zes  é r t é k ü k  h a t v a n a d  a sza 
v a z t a t o t t  meg,  m i n d e n  j o b b á g y t e l e k  b e c s 
á r a  40 f o r i n t r a  t é t e t e t t .  Ha  p e d i g  a k i r á l y  
a h a d j á r a t o t  s z e m é l y e s e n  v e z e t n é ,  az ö s s zes  
n e m e s s é g  f e l k e l é s e  is e l h a t á r o z t a t o t t ,  o l y  
mó d o n ,  h o g y  j o b b á g y a i b ó l  m i n d e n  h ú s z  
t e l e k  u t á n  e gy  v i t é z t  á l l i t s o n  ki  m a g á v a l . 1) 
Innen veszi a „huszár“ név eredetét.

Ily módon igen szép haderő gyűlt össze, melyhez 
történeti tárgyunk főura Bonaventura, továbbá Perényi, 
Seredi több más főurral 15,000 lovast állított ki. 
úgy hogy a kér. had S0,000 főre szaporodott.

Nem tartozik most reánk részletesebb előadása 
annak, hogy e tekintélyes hadsereg hogyan züllött 
szét a Joachim gyávasága és oktalan halogatása mi
att, hanem az érdekel bennünket közelebbről, hogy

') Horváth M. Magyarország története IV. K. 184. 1.
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maga Báthory Bonaventura is, miután Ferdinánd Pe- 
rónyit puszta gyanúból és igazságtalanul elfogatván, 
a német-újhelyi börtönbe záratta, több főurral együtt 
bosszúsan oda hagyta a király táborát; — továbbá 
az< lenne reánk nézve érdekes, ha tudnék kik, s há
nyán vettek részt N y í r e g y h á z á r ó l  e hadjáratban!

Az első kérdésre felelni lehetetlen, hanem az utób
bihoz lehet legalább hozzá vetőleg szólanunk. Ha te
kintetbe veszszük, hogy már akkor megvoltak a „ Ser
ház“, „Nádor“, „Kállay“, „Egyház“, „Pazonyi“, „Orosz“ 
és „Orosi utczák, 400 jobbágy telket megállapíthatunk, 
igy a Nyíregyházáról kikerült huszárok száma 20-ra 
lenne tehető, nem számitva ide természetesen a főúri 
bandériumot.

E fejezet befejezéséül röviden megemlékezem ar
ról, hogy Nyíregyházának eme fő birtokosa: Báthory 
Bona ventura, Ivit ezután mint köz nyelven hívták End
rének fogunk nevezni. — mily fontos szerepet játszott 
azon kor történetében.

Báthory András (ecsedi) Báthory Andrásnak, kiről 
fennebb volt szó, (Ecsed újra építője) Rozgonyi Kata
lintól született fia volt. Somogyi, Szatmári, Szabolcsi 
főispán, Tárnok mester, ország bírája, a király hada
inak főkapitánya és Erdélyi vajda Ferdinánd és Mik
sa királyok idejében. András nevét a magyar kato
náktól nyerte, kik a Bonaventura nevet nehezen tud
ták kimondani. Elsőben — atyja példáját követve 
Ferdinándhoz állott. Ott volt Bécsben 1583. Thurzó 
Elekkel s másokkal, mikor Ferdinánd Mahumet csausz 
Török követet fogadta, a király fényes kísérete közt, 

1540 a király jobbján állott. Már 1540-ben Zápolya párt- 
1542 já t követte. 1542-ben ismét Ferdinánd hive lett s 

egy csapat lovasságot vezérelt Buda ostrománál. —
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Thurzó Elek leányával Annával kelt házasságra. Ezen 
a jogon nyerte Szepes várát 1543. Ugyan ezen évben 
a besztercze-bányai országgyűlés azt kérte az akkor 
Prágában időző Ferdinandtól, hogy mivel a Tisza két 
partján fekvő vármegyékben ügyes bajos emberek a tö
rökök miatt lakó helyüktől messze nem távozhatnak, 
ezen lakosok ügyes bajos dolgainak elintézése végett Bá
thory András menjen el, néhány Ítélő mesterrel s néhány 
táblabÍróval s ott helyben tegyen közöttük igazságot.

1547-ben a n.-szombati országgyűlés azt végezte, 1547 
hogy Báthory a Duna s Tisza közti részeknek a Törö
kök ellen való oltalmazására rendeltessék. 1549-ben 1549 
Nyir-Bátorban találjuk őt, i t t  keresi fel Martinuzi, 
hogy alkudozzék azon pontok felett, melyeknek felté
tele alatt Izabellától , Ferdinándhoz akart pártolni. 
1550-ben Tisza-Abádon vigyáz fegyveres kezekkel, hogy 1550 
a szolnoki vár, felépítését a törökök meg né akadályoz
zák. A szolnoki vár felépítése után Szikszóhoz száll, hol 
tekintettel az ősz közeledtére a Duna melléki neme
sek táborát odahagyni készültek. De Báthory oly szép 
és meggyőző beszédet tarto tt, hogy Verancz Antal, ki 
e beszédet halgatta, nem győzte eléggé csodálni nagy el
méjét. ékesen szóllását és bölcs mérsékletét, úgyhogy őt 
Scipióhoz hasonlította, ki Spanyolországot meghódította.

1551-ben Erdélybe küldeték Nádasdi Tamással. 1551 

hol a koronát Izabellától kezökbe kerítik, azonban es
küt tesznek a kolozsvári nagy templomban, Ferdinánd 
nevében, hogy Ferdinánd legkisebb leányát Johannát az 
Izabella fiának János Zsigmondnak fogja adni feleségül.

Szolimán értesülvén ez egyezség felől, Mahumed 
beglerbéget 60,000 főnyi sereggel útnak indítja Erdély- 
felé, Báthory pedig hirtelen sereget gyűjt s mintegy 
8000 főnyi haddal Lippa alá száll. Mig Báthory Lippa

5Nyíregyháza város története.
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alatt várja a Törököt, Egyedi Tamás azt hazug hirt 
terjeszti, hogy a bég egész seregével Várad felé nyo
mul. Ezen hirre a Báthory táborában levő nemesek, 
kik házok népét s féltettebb javaikat Váradon hagy
ták, minden rend nélkül Várad felé nyomulnak, nem 
hallgatva Báthory szavaira. A hir alaptalansága kide
rülvén, Báthory a nemeseket összeszedi s Tamás Indá
nál száll meg. Ide üzent neki Martinuzi, hogy onnan 
Tótváradjához menjen, de köszvényes bántalmai m iatt 
Perényi Gábort küldte maga helyett a sereggel; ké
sőbb azonban fájdalmai szűnvén, visszament Lippa alá 
s annak visszavételéért együtt küzdött Nádasdival. Majd 
Kasztaldó Martinuzit Alviczon megöletvén, üzenetet 
kapott tőle, hogy siessen Erdélybe s Ferdinánd nevé
ben vegye kezébe annak igazgatását, mely üzenetnek 
engedvén Erdélyt igazgatása alá vette. Ferdinánd őt 

1552 a pozsonyi országgyűlésen erdélyi vajdává s a széke
lyek főispánjává tette; azonban Báthory egy évet se 
várva, a vajdaságról leköszönt. 1 554-ben Istvánfi szerint 
palatinussággal is meg volt kinálva, de beteges állapota 
m iatt azt el nem fogadta, azonban ugyanazon évben 

1563 a király által országbíróvá tétetett. 1563-ban je
len volt Miksa császár koronázásán, hol a királyi 
pálczát ő vitte. Miksa által 1565-ben a János Zsigmönd 
elleni hadban fővezérnek neveztetett ki. Tokaj az ő 
tanácsára foglaltatott ej. Később Svendi Lázárral elfog
lalták Szatmárt, Erdődöt, de itt  ellenségeskedés fej
lődött ki a két vezér között, ezért András Svendit 
odahagyván Ecsedre ment magyar hadaival. Midőn 
1566-ban Miksa a Török ellen bejött az országba, a 
magyar hadak vezérletét Andrásra bizta, de azt nem 
sokáig viselhette, mert ugyanazon évben bevégezte 
munkás és nagy szerepet viselt életét.



67

Habár ily nagy befolyású és országos szerepet viselt 
egyének birták is ez idő alatt Nyíregyházát, mind
amellett e korszakban kevésbbé emelkedhetett helységünk 
belső életét és iparát tekintve; mivel a folytonos or
szágos zavarok az ellen királyok alatt, másrészről a 
Török zaklatások szomorú viszonyai alatt nyögött az 
ország. Csak anyiban volt befolyással ez az időszak 
Nyíregyházának vagyonosodására nézve, hogy határa 
tetemes mennyiséggel szaporodott a Báthory András 
foglalása által.

IV. FEJEZET.
1540—1600. .

A rendek sérelmei a pozsonyi országgyűlésen. — Jobbágy-ügyek. — 
Birtok kérdések. — Nyíregyháza 1553-ban nincs elpusztulva. — Pazon}r 
15515-ban lerontva hever. — Báthori Miklós élete. — Nyíregyháza B. M. 
alatt emelkedik. — Kussaly György Nyíregyháza egyik birtokosa. — Vajai 
ibrányi Ferencz megújítja perét a Bátlioriak ellen. — Mirigyhalál és 

éhség 1585-ben. Sima elpusztulása 1594.

Az 1540-es évek elején a legszomorubb helyzetek 
egyikében volt az ország, egyrészről Izabella és Ferdi- 
nánd között folytak az alkudozások, m ialatt a Fels 
vezérlete alatt levő labanezok szerte dúltak, s fegyel- 
metlenek lévén egymásközt is, t. i. a magyarok a né
metekkel összeverekedtek, másrészről a török hadak 
ültek az ország nyakán, maga Buda is 1541-ben török 
kézre kerül. — Ferdinánd ahelyett, hogy az ország 
bajait fejedelmi gonddal orvosolni igyekezett volna, 
különböző ürügyek alatt távol volt az országtól, na
gyobb ellenségnek tartá  a terjedni kezdő reformatiót 
a töröknél és annak dulásai- s foglalásainál; pedig 
mig ez mint egy békés szelid hóditó szabadságot hozott 
a lelkeknek, addig a másik fegyverrel hódoltatott, 
egyenkint foglalta el az erősségeket, rabszijjra fűzte,



68

vagy legyilkolta a legjobbakat, százanként, ezrenként 
e hazában.

A magyarok részéről nem hiányzott sem hősi vi
tézség, sem áldozatkészség; azonban hiányzott egy fő, 
egy kéz, mely az erőt egyesiteni képes lett volna. 
Ferdinánd midőn erre, — még pedig nem egyszer, — 
felszólittatott, görbe utakon kibúvó ajtókat keresett, 
sőt protestáns ellenes magatartásával a protestáns fe
jedelmeket is elidegenitette, kik pedig elébb eltökélék 
Magyarországot a török ellen védelmezni.

Ily viszonyok lévén az országban, az a rész, mely 
még őt uralta, végkép elszegényedett, a törökök rabló
kalandjai által folyvást nyugtalanittatott, mint ennek

1546 a pozsonyi országgyűlésen (1546) a rendek nyilvánosan 
is kifejezést adtak, mindamellett a rendek jobbágyaik 
után egy-egy aranyat felajánlottak, emellett a papok 
50—50 dénárt s minden hívőktől egy-egy dénárt tar
toztak fizetni.

Azonban még ezen időben is akadtak oly rósz 
hazafiak, kik az eképen megajánlott adókat maguknak 
harácsolták, s felhasználva az általános fejetlenséget 
egymás birtokát háborgatták, s egymás ellen kisebb- 
nagyobb hatalmaskodásokat követtek el.

így Báthory Imre (somlyai), Buszkai Dobó István 
és Ferencz Orlyovai Szerednyei jobbágyait Nyiregyhá-

1547 zán bebörtönöztette 1547-ben.')
1549 Majd 1549-ben Anarcsi Tegzes Antal indit kere

setet mint gyámja Erzsébet és Anna, néhai házastársa 
Báthory Zsófia néhai Báthory László leányától született 
leányainak, nem különben Zokoli Boldizsár felesége 
K a t a l i n ,  ennek testvérei Magdolna és Borbála emli-

') Leleszi Convent, Fascic. 4 nro 11.
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te tt László leányainak részéről, ennek testvére János 
ellen, Bátor városban, Szent-Márton, Fejértó, Ábrám, 
N y í r e g y h á z a ,  Szent-Mihály, Király telek határában és 
más több helyeken levő negyed örökségük kiadatásáért.')

Ezen időben tehát már Anarcsi Tegzes Antal is 
mint birtok-követelő lép fel gyámleányai nevében 
Nyíregyházán; 1550-ben pedig Csaholi Ferencz is jogot 
ta rt az Eesedhez tartozó, a László örököseit illető 
birtokoknak negyedrészéhez, mint Báthory Anna fia, 
m int ezt azon keresetből látjuk, melyet említett Csa
holi Ferencz, anyja testvére János ellen indit.*)

1551. Báthory Imrét, Gáspárt és Eleket, Péter 
fiait támadják meg keresettel Báthory János és László 
fiai; Drugeth Gáborné felesége Frusina, néh. Gyulafí 
István leánya s ennek testvére Ursula, néh. Szaniszlófi 
Somlyai Báthory Istvánnak unokái, — Nyíregyházán és, 
más helyeken át nem adott negyedrész jószáguk miatt.*)

íme ezen időben már kezd megoszlani az ecsedi 
roppant uradalom, mely egy kis királysághoz volt ha
sonlítható, amennyiben 90 és egynéhány város és fa
lu tartozott hozzá, azonban ez még akkor csak néhány 
faluban levő rész-jószágokkal kisebbedik, vagyis száll 
más család kezére.

A nagyszombati országgyűlés, mely 1547. novem
ber 25-ikén tartato tt, azért is nevezetes, mivel a job
bágyak szabadköltözési jogát, mely 1514-ben eltöröl
tetett, visszaállította, azonban ezen humanus intézke
dés csak újabb pereket s bonyodalmakat idézett elő 
az országban, mivel ez a szabadság később ismét meg-

’) Leleszi Convent Fascic. 1. nro 29.
2) Leleszi Convent Fascic. 1 nro 18.
3) Leleszi Convent Fascic. 4. nro 5.

1550
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1550

1553

szorittatott, így folyvást megújuló jobbágy perek for
dultak elő. így történt ez Nyíregyházán is, jelesül:

1550-ben Bolthy Péter visszaköveteli Nagy Fe- 
rencz Ágoston és Balázs Nyíregyházán tartózkodó job
bágyait nagyságos Báthory Andrástól.') Ugyanezen év
ben Báthory László és felesége visszakövetelik a Bá
thory Wolfgang (köznevén Bandi) budi birtokán idő
ző jobbágyaikat.2) Yisszaköveteltetnek 1553-ban bizo
nyos, Báthory Imre neve alatt élő jobbágyok Nyíregy
házáról Bogáthi István részére. E jobbágyok kiadatni 
rendeltetnek Török Bálintnak, de a jobbágyok nem 
akarnak visszamenni Hort faluba a töröktől való fé
lelem m iatt.8)

E rövid adat azt bizonyltja, hogy Nyíregyháza 
1553 táján a törököktől nem háborgattatok!, sőt mint
egy menhely volt a törökök ellen.

Tudjuk, hogy a megelőző év a török hódoltatás- 
nak szomorú éve volt. Ez év egyes dicső példáit mu
tatja  a hazafias önfeláldozásnak. Losonczy István Te
mesvárnál, Szondi György Drégelyben, Dobó István 
Egerben írták be hősi nevöket kitörölhetlen aranybe- 
tükkel a magyar történet könyvébe. — Ez utóbbi vár 
megvédéséhez Nyíregyháza is járult legalább egy 'por
szemmel, amennyiben Báthory Györgyöt Nyíregyháza 
egyik főbirtokosát is ott látjuk vitézeivel a védők kö
zött; — az akkori katona állítás gyakorlata szerint pedig 
a főurak jószágai a már említett mértékben tartoz
tak uraikkal harczolni. Sőt az okt. 4-én történt sze
rencsétlen lőpor robbanás alkalmával hadnagya Nagy 
Pál is többed magával a levegőbe röpittetett.

') Szabolcsmegye levéltára protocl. I. foli. -11.
2) Szabolcsmegye levéltára protocl. I. foli. 87.
») Szabolcsmegye levéltára protocl, 11, foli. 7ö,
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Ugyancsak 1553-ban Balogh Imre és Bogáthy 
István között forog jobbágy per és pedig Balogh Imre 
protestál, hogy Bogáthy Istvántól visszakövetelt job
bágyai nem akarnak az ő birtokára Nyíregyházára 
visszatérni, hanem Bogáthy szabadságba akarja azokat 
helyezni.')

E szerint egy uj birtokos is emlittetik B a l o g h  
l m r e, kiről eddig még szó nem volt. Lehet, hogy ez 
valamelyik Báthory tisztje volt.

A főbirtokosok azonban ekkor is a Báthoryak vol
tak, mert a legtöbb kereset a jobbágy kérdésben is e 
család ellen adatik a nemes vármegyéhez.

így vonatik kereset alá Báthory Miklós, Nyilas 
Gáspár és neje Cheres Magdolna ügyében. 1556-ban 155« 

bizonyos visszakövetelt lakosok miatt, kik Nyíregyhá
záról Pazonyba nem mehetvén, mivel azon időben le
rontva volt ezen helység, tehát Kemecsére rendeltet
nek.«)

Ezen adatból látszik, hogy Pazony 1556. táján a 
törökök által lerontva hevert, mig Kemecsét és Nyír
egyházát azon időben nem érte veszedelem.

Majd Zekel Antal kéri a nemes vármegyét, hogy 
kihágás m iatt Nyíregyházára szökött jobbágyát Ther- 
kel Lőrinczet rendelje vissza Báthory Miklóstól. 
(1563— 1564)3) 15ö3

, 1564
1567. Ibranyi Eerencz czitáltatja Báthory Imre

feleségét Krisztinát, Báthory Gáspárt és Eleket Nyír
egyházán időző jobbágyai miatt.4)

*) Szabolcsmegye levéltára protoel. TI. foli 173.
2) Szabolcsmegye levéltára protoel. IV. f. 173.
3) Szabolcsmegye levéltára prot. II. f. 83. 173.
4) Szabolcsmegye levéltára protoel. II. f. 208.
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1570 1570-ben ismét Zeke! Antal kéri a szolgabirót, 
hogy kihágás m iatt Nyíregyházára szökött jobbágyait 
Báthory Miklóstól állíttassa vissza.')

Báthory Miklós, kiről i tt  szó van, a fennebb emlí
te tt Bonaventura testvére, kiváló alakja volt korának. 
Nagy részt vett a törökök elleni küzdelemben. Loson- 
czy Istvánnal szerencsésen küzdött Becse alatt a tö
rökökkel 1551-ben; e küzdelem előtt kevéssel ismer
kedett meg Losonczy István leányával Annával, ki 
nemsokára nejévé lett.

Egy időben Zápolyának özvegyét s hát János 
Zsigmondot támogatta, de nemsokára visszavonta őt 
bátyja Bonaventnra a Eerdinánd hűségére 1561-ben. 
Miksa koronázására 200 katonával ment Pozsonyba, 
ahol is a koronázandó előtt Szent István kardját hor
dozta, kihez mind haláláig hűséges volt.

Ecsed vára volt kedves tartózkodási helye. 1564- 
ben megszállotta Ecsed vár környékét az iíju János 
Zsigmond, ki akkor somlyai Báthory Istvánnal Maxi
milian ellen indult.

Miklós bizván az ecsedi vár bevehetetlenségében, 
annyira fel sem vette őket, hogy egyik katonája la
kodalmat tartván, még a tánczot se hagyatta félbe; 
de mivel János Zsigmond azzal fenyegette, hogy ha 
kapuit meg nem nyitja s meg nem hódol, felfogja a 
várat égettetni. azt üzente ki, hogy ha hatvan nap 
alatt Miksától segítséget nem kap, a várat feladja s 
maga is a János Zsigmond hűségére áll, erre azonban 
nem volt szükség, mivel ,János Zsigmondot a kelle
metlen idő Erdélybe visszaszoritotta.

>) Szabolcsmegye levéltára protocl. 111. foli 53.
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1565-ben 200 lovast és két ágyút küldött báty
jának Bonaventurának Tokaj ostromlására, aki azt 
Svendi Lázárral el is foglalta. Ezen ostromhoz Nyíregy
háza is megadta a kellő szolgálatokat nem csak fuvaro
zásban, hanem véradóban is.— Országli Kristóf helyett lett 
országbírójává 1567-ben. Perben volt Erdődi Péter Bán 
özvegyével Szeliu vára felett, melynek jó móddal való 
eligazítását Maximilián király vállalta fel oly móddal, 
hogy ha az özvegynek a zálogpénzt lefizeti György test
vérével, akkor az özvegy tartozik a várat a királynak 
visszabocsátani, a király pedig a várat a Báthoryak kezé
be adja. Az 1569-ben tarto tt országgyűlés figjmlmeztette 
a királyt ezen ígéretére. Maga Miklós is jelen volt ezen 
országgyűlésen, noha nagyon nehezen határozta magát az 
elmenetelre, ugyanis a Dobó János és Balassa János- 
féle összeesküvésben részességgel gyanúsították.' Azon
ban mivel a király két kezessel és saját levelével is 
biztosította őt. csakugyan elment s nem is lett semmi 
bántódása.

0 tette semmivé a hires Karácsony György-féle 
támadást 1570-ben. Ugyanis miután Karácsonyt a deb- 
reczeniek megölték, ennek társa Szűcs László uj táma
dást akart gerjeszteni s Karácsony haláláért rettene
tes bosszút állani, szedett is maga mellé nagyszámú 
gyülevész hadat, azonban efelől értesülvén Miklós, hu
száraival rajta csapott, Szűcsöt megölette, g)űlevész
hadát pedig szélyel verte.

Jelen volt 1572-ben Rudolf koronázásán. 0 volt 
a nemesek bandériumának ez alkalommal vezére, eleibe 
ment a megkoronázandó herczegnek Ausztria széléig 
a nemesekkel s ott őt üdvözölte.

1585-ben neki vadult lovai kocsiját elragadták, 
őt egy erdő szélen feldöntötték, mely alkalommal mind
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két lábszárát a bokán felül eltörte, melynek követ
keztében nemsokára meghalt.1)

Miklós igen gyakran időzvén eesedi várában, Sza
bolcs és Szatmármegyében levő birtokaira nagyobb 
gondot forditott. Maga Nyíregyháza is ezen időben 
tetemesen kezdett lakosságra nézve gyarapodni, mivel 
mint a fennebbiekből is láttuk, részint a töröktől való 
félelem miatt, részint az i tt  élvezhető szabadságnál 
fogva a biztos oltalom reményében nagy számmal jö t
tek Nyíregyházára, a jobbágyok. A nemes vármegye 
ugyan indítgatta a kereseteket Báthory Miklós ellen, 
de ennek semmi eredménye nem lett; mert azon idő
ben ő mint a Ferdinand és Miksa hive, amellett or
szágbírója, nem sokat adott a megye végzéseire, de 
oly roppant terjedelmű birtoknak, mint aẑ  övé Sza- 
bolcsmegyében, szüksége volt a munkás kezekre; az is 
hozzájárult a népesedés gyarapodásához, hogy itt Nyír
egyházán erőditvény is létezett, még pedig valószinü- 
leg épen a régi kis templom közelében, melyről még 
az 1600-as években is van szó. Ugyanitt semmisítette 
meg Turzó Nádor, a Bánó nemes levelét.

Növekedvén alakosság, területi fekvésének is terjed
nie kellett. Ma is meglehet határozni figyelmes megte
kintés után azokat a régi utczákat, melyek a XYI-ik 
században részben már meg voltak, részben keletkeztek. 
A legrégibb telep bizonyosan az egyház-utcza. Azután 
az orosz, de különösen a S á r k á n y  utcza vonja ma
gára figyelmünket, mely aligha nem a Báthoryak czi- 
merében levő Sárkányról veszi nevezetét. Szintén régi 
a főpiacz, a kállói, debreezeni utczák, a Serház és Ná
dor utczák, melyekről már fennebb szülöttünk, melyek
ről fennebb kifejtett nézetem bizonyítja, hogy már

1) Budai polg. jex. 1. db. 193—195. 1,
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azokat az uj települök itt  találták s neveiket is át
vették; az újabb utczákat határozottan meglehet kü
lönböztetni egyenes házsorairól, tágas térségeikről, igy 
a s z a r va s ,  s z e n t m i h á l y i ,  v i zi  s ezzel parrallel 
futó utczák, a b ú z a p i a c z  sat. már az újabb korban 
alakultak s magukon viselik egy Károlyinak rendező 
szellemét; inig ellenben például a k á l i é i  és de b r e -  
c z e n i  utczák közt fekvő legrendetlenebb zeg-zug kö
zök rendetlen szabálytalan fekvéséből azonnal látjuk, 
hogy .az itt maradt romi adózott, házakat, s elpusztult 
udvarokat a mint a szökdöső jobbágyok magukra hagy
ták, az uj települők megszállották anélkül, hogy azokat 
rendezni, vagy szabályozni meg is kísértették volna.

Az utczák és az utcza sorokban a házak nem oly 
sűrűn épitettetteknek gondolandók, mint ahogy azok 
most léteznek, az utczák- és házak között eső nagy 
térségeket tavak, mocsárok s nagy terjedelmű kerti 
földek foglalták el, csakis a kiemelkedettebb magasabb 
fekvésű helyeken nyúltak el az egyszerű viskók, me
lyek közül csak itt-o tt emelkedett ki egykét udvar
ház, ispánlak és szilárdabb gazdasági épület.

Az erőditvény, melyről fennebb szóltunk, az egy
ház utczának azon részét foglalta el, ahol a régi kis 
templom feküdt. Ezt mutatja az a körülmény, hogy még 
a XVII-ik században is kőfallal volt körülvéve, valamint 
az, hogy még ma is kerteinkben faültetés, vagy az itt 
eső udvarokban való ásatás alkalmával erős funda- 
mentom részekre bukkanunk; — összefüggésben gon
dolandó ez az utcza egész a tokaji utcza belső végéig, 
hol a mai városháza áll, mely még a múlt században is 
ispánlak volt, s bástyaszerü erősfalaival azt mutatja, 
hogy még valaha a Báthoryak által épittetett, vala
mint a nagyvendéglő egy része is. Az a szokatlanul
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kiemelkedő szeglet domb, hol ma a Sir Ignácz-féle 
ház áll, — melyre a Puchi-féle emeletes ház fél vége 
mintegy fellépni látszik, hol a Sir Ignácz háza funda- 
mentomának ásatása alkalmával egy Kuruez találta
to tt lovastól együtt egész akkori ruházatában, fegy
verzetében eltemetve, — nem természetes emelkedés, en
nek kellett lenni bizonyosan egyik védelmi pontnak, 
midőn az ellenség támadásokat intézett.

Ezerötszázhetvenháromban egy eddig nem emlitett 
birtokosa is felmerül Nyíregyházának, ez l í u s s a l y  
György, a híres Kussaly Jaks Mihálynak utóda, ki 
14J7-ben a székelyek ispánja volt s részt vett a Nyír
ségre és Szamosközre is kiterjedő erdélyi pórlázadás 
elleni harczban. Ennek fia Péter özv. Báthory László- 
nét vette el, bizonyosan ezen az utón lett Nyíregy
házán rész-birtokossá. Emlitett évben panaszt emel 
G y ö r g y  a nemes vármegye előtt, a maga és házas 
társa Zsófia ügyében, Feöldesi István özvegye és ennek 
fia László ellen, mivel lekaszáltatta s legeltette Nyír
egyháza faluhoz tartozó, Bolt területén levő ..Lápos“ 
nevű laposát ')

Ezen adat annyiban is nevezetes, hogy B o l t  és 
Lápos, mely utóbbi bizonyosan a későbbi okmányok
ban „Sápa Laposáénak nevezett s kállai határban 
levő hely, az úgynevezett „R á d i s z é k é v e 1“ ebben 
az időben Nyíregyháza faluhoz tartozó pusztahelynek 
mondatik, igy „ B o lt“-nak, mely egykor falu volt, de 
már ekkor e l p u s z t u l v a  vol t ,  valahol a L á p o s  
körül kellett feküdnie.

Nyiregyháza népessége ez időben nagyban növe
kedik, mint az kitetszik a következő adatokból,

>) Megyei levéltár prpt, IV. f. 92.
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Ugyanis ezen évben Nyilas Gáspár és felesége 
Chere» Magdolna kéri a nemes vármegyét, hogy Báthory 
Miklós nyíregyházai birtokáról jobbágyaikat visszaren
delje.1) Majd nemcsak az egyszerű jobbágyok, hanem 
a l o v a s k a t o n á k  is ide szökdösnek, mivel bizonyo
san nagyobb dicsősséget vélnek szerezhetni a hatal
mas Báthory Miklós bandériumában, mint a kisebb 
nemesek által előállitott hadcsapatokban. A katonák 
ideszökdöséséről tanúskodik azon per, mely Cheres 
György felperes és Allari Sebestyén, továbbá Nyilas 
Gáspár és felesége alperesek között három lovaskatona 
beállítása iránt foly, kik Nyíregyházára szöktek s ott 
időznek.2)

1575-ben Cheu Antal és neje Lövey Margit, to
vábbá Zalay Gáspár és neje Megyeri Anna inditnak 
keresetet Báthory Miklós ellen Nyíregyházán időző 
jobbágyaik miatt.3) Ugyanily indokból idéztetik Báthory 
Elek 1579-ben Uray Miklós által.4) Ugyanezen évben 
és ugyan ily indokból támadja meg perrel Zelenyéri 
Miklós Melith Istvánt, Horváth Boldizsár fia Menyhért 
gyermekeinek tutorát, Nyíregyházára szökött jobbágyai 
m iatt.5) Íme ismét egy uj birtokosa tűnik fel Nyíregy
házának a Horváth családban, melynek egyik tagja, Hor
váth Menyhért, panaszt emel a nemes vármegye előtt 
1581-ben nyíregyházai, sz.-mihályi és királytelki bir
tokrészei miatt, követeli azokat Báthory tói.6)

1582-ben Vajai Ibrányi Ferencz feleleveniti azon 
hatalmaskodást, melyet nagyságos Báthory András, Bá-

') Megyei levéltár prot. IV. f. 92.
2) „ „ „ IV. f. 175.
3) „ „ „ IV. f. 188.
*) ,  „ „ IV. f. 331.
») „ „ „ IV. f. 320.
<■) Szabolcsmegye levéltára V. f. 108.

1575

1579

1581

1582
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1585
1586

thory Miklós atyja; továbbá Szaniszlófi Báthory László, 
Imre, Péter és János elkövettek. Protestatio utján je
lenti a leleszi Convent előtt, hogy neki, az ellenmon
dónak és osztályos testvérének jogainak megsértésével, 
sőt megcsonkitásával Bas, Szentpéter praediumok s 
Királytelek szabolcsmegyei helység határában mily mér
tékben felforgatták az igaz meggyét s uj határvona
lakat állitottak fel és ez által igen nagy részét ezen 
praediumoknak maguknak foglalták, melyet nevezett 
Báthoryak, Melith István és Doczi Kelemen most is 
birtokukban tartanak, protestál tehát és ellenmond, s 
kéri úgy a maga, mint nemes Ibrányi Ferencznek a 
János fiának, továbbá Vajai Ibrányi Bálint fiainak Lász
lónak és Pálnak, az ő öcscseinek, valamint a néhai 
nagy-kállói Kállay Lőkös Parkas fiától származott Já
nosnak és Ferencznek, a már említett Lőkös János fi
ának ne vökben és személyükben, hogy azokat a további 
birtoklástól tiltsák el.1)

A következő évek folytonos viszálkodások között 
folytak el; elmondható, hogy véresen áldozott le Ma
gyarország felett a XVI-ik század; — nem csak a foly
tonos török dúlások, német és magyar sarczolások vol
tak napirenden, hanem a fejetlenség m iatt se rend. 
se igazságszolgáltatás nem volt, és ez köz-sorsa volt 
úgy a török hódoltság alatt levő megyéknek, mint 
azoknak, melyek a békekötés értelmében Rudolfot ural
ták, sőt ezeknek gyakran kétszeresen kijutott a rosz- 
ból, amennyiben midőn a törökök rabló kalandokra 
megindultak, ezeknek is kénytelenek valának sarczot 
fizetni, ehhez járult az 1585— 1586-ik években az or
szág lakóira súlyosodé mirigyhalál és éhség, mely a

’) Leleszi Convent Libro Signaturarum. Vili. folio 74.
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keresztény és pogány urak népkinzó zaklatásaival 
szinültig megtölté a nyomor poharát.

Nyíregyháza maga azonban ezen időben még le
hetőleg megkímélve vala. mert ily többféle zsarolá
soknak kitéve nem volt, nem lévén a török hódoltság 
alatt, eg}7részről a kállói német őrség, másrészről Tokaj 
közel esvén a törökök enyire nem kalandoztak, más
felől a Báthoryakról nincs feljegyezve, hogy oly em
bertelenül bántak volna alattvalóikkal, mint az némely 
földesurakról azon időből emlékezetben maradt, kik a 
törvénytelen viszonyokat kiharácsolva a kézműveseket 
uradalmaikba édesgetvén, azután ha megházasodtak s 
gyermekeket nemzettek rabszolgákká tették őket.1)

Báthory István (ecsedi) lévén abban az időben 
Nyiregyháza főbirtokosa, ez elég tekintélylyel birt 
abban az időben is arra, hogy javait s birtokait lehe
tőleg megoltalmazza.

1588-ban a törökök felett vívott szikszói fényes 
győzelemben a szabolcsmegyei nemzetőrség is részt 
vesz a kisvárdai várnagy vezetése alatt, hányán vettek 
ezek között részt Nyíregyházáról? adatok hiányában 
meg nem határozható.

1593. Teuffenbach kassai főkapitány Szinán török 
nagyvezér 80.000 főre tehető haderejének közeledéséről 
értesülvén, a felső megyék rendéit Tarczalon, öszsze- 
gyüjtötte s ott a védelem és a hadak ellátása felett 
ezekkel tanácskozott, minek eredménye lön, hogy te
temes haderő állíttato tt ki, melyhez ecsedi Báthory 
István is több száz lovassal és gyaloggal csatlakozott, 
a jobbágyok is kapunként egy-egy fegyverest állítot
tak ki, miből következik, hogy Nyíregyházáról is szá
mosán vettek részt és vérzettek el ama 15 éves török-

’) Horváth Mihály Magyarország történe1«. IV. k. 382 lap.

1588

1593
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1594

háborúban, — főurok a derék és harczias Báthory 
István vezetése alatt.

A következő év (1594) nagyon szomorú év vala 
a hazára, ugyanis julius végén szállott Tata alá ha
talmas táborával Szinán nagyvezér, Máramaros felől 
meg a tatárok törtek be mintegy 40,000-en az országba, 
dúlva pusztitva maguk előtt mindent, nőket, gyerme
keket kardélre hányva, vagy elrabolva, egész falvakat 
felgyújtva, földig lerombolva. Szélyel portyázó barangoló 
hadaival, ekkor pusztult el Sima is, mint ahogy alább látni 
fogjuk, azonban Nyiregyházát ebben az időben ismét 
nem érte nagy veszedelem, és pedig azért bizonyosan, 
mivel Báthory István megvédelmezé, mert e portyázó 
hadakkal a tiszántúli urak, itt-o tt komoly csatákat 
vívtak, s oda terjesztők leginkább rombolási dühöket, 
hol ellenálásra nem találtak. Teuffenbach már akkor 
Tokaj táján táborozott, de nem nagyon gondolt a 
vidék megmentésével, sőt mintegy örülni látszott annak, 
mint pusztul a magyar, mely iránt több ellenszenv 
volt szivében, mint igaz és lovagias bátorság.

Ugyanezen év szeptemberében Mátyás főherczeg 
táborában látjuk ismét Báthory Istvánt katonáival s 
több magyar főurral együtt.

Báthory István és Boldizsár nagy befolyással vol
tak arra, hogy unokaöcscsük Zsigmond Erdély fejedelme 
a török szövetséget felbontsa s Rudolffal kössön szö
vetséget a török ellen. Zsigmond Boldizsárt már útnak 
is inditotta Máramaros felé a Lengyelország felől kö
zeledő tatárok ellen, de az erdélyi trónra vágyó Bol
dizsár e sereg birtokában érezvén magát, több főurral 
Tordára gyűlt, ott a német szövetséget felbontották s 
Kővárra uj fejedelem választás végett gyűlést hirdet
tek. Báthory Boldizsárt sértette az is, hogy az arany-
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gyapjas rendet csak maga Zsigmond kapta meg a 
Rudolfhoz lett pártolásáért. Azonban Zsigmond is 
összeszedvén magát, a pártosokat elfogatta, azokat, kö
zöttük Boldizsárt is kivégeztette, Báthory István előre 
sejtvén a történendőket ecsedi várába zárkózott.

1599-ben ismét rettenetes dulást vittek véghez a 
tatárok a Tiszántúl, több falut és várost feldúltak, 
pusztításuk Nyíregyháza vidékére is kiterjedt, de az 
okozott károkról semmi adat nem lévén, e kegyetlen
kedésnek hű képét adnom nem lehet; azonban köztu
domású dolog leven a folytonos zavar, bonyodalom s a köz
nyomor ebben az időben, a folytonos tatár, török dulá- 
sok m iatt: elgondolhatjuk, mily szomorúan áldozott le e 
század úgy az egész ország, mint városunk felett.

1590

Nyíregyháza város története. 6
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I. FEJEZET.
1600—1655.

Hővezetés'. — Lónyai István nyíregyházai birtokos 1601. — Báthory
István országbíró Bocskaival tart. — Hajdú féktelenségek. — Instructio a 
Kállay familia érdekében és Nyíregyháza ellen. — Báthory Gábor Nyír
egyházának szabadalmakat biztosit. — Vizsgálat a Kállayak ellen. — 
Báthory Gábor szabadalom levelét II. Mátyás 1613-ban megerősíti. — 
Bay Gáspár jobbágyügye. — Bethlen Gábor Szabolcsban. — Nyíregy
háza 1622. — Lakosok 1623. — Bethlen Gábor kiváltság levele. — Gr. 
Bethlen István Nyíregyháza birtokosa. — A karok és rendek sérelmeiket 
az országgyűlés elé terjesztvén, Nyíregyháza hajduvárosi joga eltöröltetik. 
— A zunior teleke. — Lónyay Zs. adomány levele. — Bethlen István 
adomány levele. — Lorántffy Zsuzsánna adomány levele. — Templom

megujittatik 1654.

A XVI-ik és XVII-ik századok eseményei között 
nem nyúlik el oly isthmus, mely mintegy kétfelé oszt
ván a történteket uj rendnek lenne kezdője az uj 
század hajnalával, a mindenféle bajok és viszontagsá
gok átfolytak szakadatlan lánczolat gyanánt a XVI-ik 
századból a XVII-ikbe.

Erdélyben Báthory Endre fejedelem gyászos vége után 
Mihály vajda és Basta garázdálkodnak s közöttük mint

*) Itt egyszer mindenkorra meg kell jegyeznem: hogy e könyvben 
a helyi eseményeknek az országos eseményekkel összefüggésbe hozása 
czéljából Horváth Mihály és Pálkövi Antal magyar történetét használtam 
kalauzul, hivatkozás csak pár helyen van e szerzőkre oldaljegyzetekben a 
nyomdai munka könyitése végett. Szerző.
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kisértő árnyék felfel tűnik a rokon gyilkos Báthory 
Zsigmond a lelkiismerettől üldöztetve; Magyarország 
a búskomorságba esett Rudolf alatt, ki Prágában lelki 
kórságba sülyedetten mit se gondol az ország ügyeivel; 
m ialatt a török, bár az 1600-ik évben nagyobb tá
madást nem intéz, apróbb csatározásokkal, portyázá
sokkal nyugtalanítja az ország lakosait, más részről a 
szabad hajdúk s idegen zsoldosok pontosan fizetve nem 
lévén, kényökre dúltak, raboltak és fosztogattak a véd
telen nép között.

Ily körülmények között a nemzeti ügy és vallás- 
szabadság mind nagyobb veszélynek lett kitéve s a 
XVII-ik század első évei rohamosan siettetik az ese
ményeket a százados polgári és vallásos szabadság nagy 
harczának megkezdése felé.

Ezen általános hazai helyzetben minő sorsa vala 
történeti tárgyunknak? Könnyű elgondolni!

Bár adatilag igazolni nem tudom, de annyi bizo
nyos, hogy Nyíregyháza se birt kiváltsággal azon álta
lános bajok és nyomorúságok alól. melyek ez időben 
az országot sulytották.

Egyedül a reformatio ügyének kedveztek ezek a 
napok s e század elején Nyíregyháza már egészen a 
reformationak hódolt.

A szelid és emelkedett lelkű Miksa már 1564-ben 
trónra lépvén, uralkodásával a vallásos türelem növe
kedett és izmosodott; i t t  a közelben Káliéban és Oro- 
son a Kállay nemzetiség az ujitott hit hive lévén, 
Oroson már 1550-ben rendszeres dijlevele van a re
formatus papnak, melyet legnagyobb részben egyik 
Kállay fizet; Nyíregyháza még az 1550-es években nem 
vette fel az ujitott hitet, mert a Báthoryak folyvást 
hivek voltak a kath, valláshoz; azonban már Báthory
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István erdélyi fejedelem, kit később kitűnő tehetségei a 
lengyel trónra emeltek, noha maga a kath. valláshoz 
hű, úgy Erdélyben mint magyarországi birtokain a hitfe- 
lekezetek szabadságát semmi tekintetben sem korlátolta.

Éhez járult, hogy a ref. vallásu Lónyay István 
elvevén Báthory Elek leányát Katát, ez által rész bir
tokot nyert Ny ir egy házán, igy ő is befolyással volt az 
uj hit gyarapodására nézve.

Lónyay István 1601-ben perben van Báthory Pé
terrel sógorával bizonyos jobbágy kérdésben, továbbá 
a nyíregyházai, szent-mihályi, királyteleki rész birto
kokra nézve,1) tehát már a XYII-ik század első nap
jaiban, nyíregyházi rész birtokos; a már eddig is meg- 
nópesedett és többféle szabadságot élvező falu kezd 
hajdú városi jogokat gyakorolni a század elején, mint 
azt látni fogjuk.

A század elején maga ecsedi Báthory István is 
vonzódván az ujitott valláshoz, birtokain, tehát Nyír
egyházán is szabadon engedte folyni a vallásos dol
gokat, s iránta e tekintetben oly uagy volt a bizalom, 
hogy a felvidéki nemesség valóban meghivta őt, hogy 
álljon élére a nemzeti ügy védelmének, s bár ő e meg
hívásnak öregsége és gyengélkedése m iatt nem enge
dett, de Bocskaynak kevéssel azután történt fölkelését 
helyeselte; így midőn Bocskay az 1604-ik év őszén 
Kallót megvette s a megyén keresztül Tokaj felé vo
nult, mint az egész megyében úgy Nyíregyházán azon 
ügynek, melyért fegyvert fogott, nemcsak kedvező, de 
egészen elkészített talajt talált.

Majd midőn 1605-ben ápril havában Bocskay Ma
gyar és Erdélyország fejedelmévé kiáltatott a szerencsi 
gyűlésen: Szabolcsmegyében egyetlen valamire való ne-

1) Szabói csuiegye levéltár. IX. 18,

1601

1605
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mes sem volt, ki Bocskayval ne tarto tt volna, úgy 
hogy ez évben megyénkben a rom. kath. vallás majd 
nem egészben megszűnvén létezni, az újított hit csillaga, 
magasra emelkedett, úgy hogy még Báthory István 
(ecsedi) országbiró is, ki az eseményeket ecsedi várá
ból szemlélte, máj. 2-án a királyi pecsétet vissza küld- 
vén, nyiltan Boeskayhoz csatlakozott; ') s bár maga 
nem sok részt vett tényleg e küzdelemben, mert ugyan
ezen évben meg szűnt élni s vele kihalt az ecsedi ág 
(jul. 25); azonban országos nevével s általánosan tisz
te lt hazafiui jellemével nem csekély lendületet adott 
a nemzeti ügynek, más részről szélesen kiterjedett 
birtokain az ujitott hit megszilárdulásának.

1606-ban Bocskay meghalván, a béke kötés pont
jai értelmében Szabolcs tovább is Erdélyországhoz lett 
kapcsolva, még pedig mindazon részekkel, melyeket 
Báthory Zsigmond is b ir t ; igy Nyíregyháza a Bocs
kay után következő fejedelem Rákóczy Zsigmond alatt 
is Erdélyhez tartozott s a vallás' gyakorlásában nem 
háborgattatott.

1608-ban a Bocskay által nagy szabadságba 
helyezett hajdúk garázdálkodnak a megyében, amit 
láthatunk azon „ i n s t r u c t i ó b ó l , “ melyet a karok 
és rendek az 1608-ik évben a Kassára küldött köve
teknek : Lónyai Andrásnak és Tárkányi Ferencznek adnak.

Az instructio ö-ik pontja igy szól: „Mivel a Kál- 
lay familia panaszolkodnak (sic) azon, hogy az elmúlt 
időkben az ő felsége szepesi kamarája Kálló városát 
teőleök elfoghlalta volt, meliet császár eő felseghe eő 
kegyelmeknek kegyelmesen meghadott volt, melyet 
annak utánna ismét eő kegyelmektől visszafoghlaltak. 
meliet az megholt fejedelmünk Bocskay István rosz-

*) Horváth Mihály magyarorsz. története.



szalt az hajdúknak, az hova immár az hajdúk gyüle
keznek és naponként bele szállnak az egész országlinak 
nagy kárára, kegyelmetek instáljanak az nemes or- 
szághnál, hogy amint császár eő felséghe az barsi vé- 
gezésben kegyelmesen meghadta az Kállay familiának, 
az szerint eő felsége őrizze megh az öröknek, és az 
hajdúkat datallja eő felséghe másutt való jószággal.“

A 7-ik pont már egyenesen Nyíregyháza ellen 
szól, i t t  is a hajdúk garázdálkodnak s törnek borsot a 
vármegye orra alá, „a nyíregyházi falubeli portiója 
eő nagyságának (Báthory Gábor erdélyi fejedelemnek) 
— úgymond az instructio — az melyre az hajdúkkal 
megvaltódott, felette sok hatalmassághot cselekesznek, 
nemes emberek jószágára rá mennek, és jobbagiokat 
azoktól elvisznek, ha mely nemes ember oltalmazná 
maghát és jobbagiát tőlök, vagy penigh szökött jobba- 
giat az articulus tartása szerint megh foghná. két
szer inkább dúlják érette és magukat is megverik, 
aminthogy meg is esett . . . azért az nemes országh 
statútumot csináljon, hogy eféle hatalmaskodásoktól 
meghszünjenek és szabadnyargalások p r e f e c t a l t a s -  
s a n a k (?) és minthogy ami vármegyénkben laknak, 
ezen vármegye ispánjának törvénye alá rendeltessenek, 
kik addig is, ami némü hatalmaskodásokat cselekedte- 
nek . . . méltóan megbüntethessenek és az teölleök el
vitt jobbagiok s marhák megadattassanak.“ :)

Ezen adatból látszik, hogy Nyíregyházán Bocskay 
hajdúi laktak, s annak halála után is megtartották 
szabadalmaikat; sőt Báthory Gábortól újabb szabadal
mat is nyertek, melyet későbben II. Mátyás is meg
erősített, mint azt majd a maga helyén alább látni 
fogjuk. Népes helynek kellett lennie, mert a megye

') Sssabolosmegye levél tára. F. 2i>. nro. 11.
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1610

1614

hatósága nem bírt neki parancsolni, úgy hogy „az 
n e m e s  o r s z á g h o z “ folyamodik oltalomért a nyír
egyházai hajdúk ellen.

A Kállay család dolgában 1610-ben történik vizs
gálat és tanuhallgatás, melyet Erdődy György szolga- 
biró és Petneházy György esküdt vezetnek a palati
nus rendeletéből, azzal vádoltatott „Kállay Péter uram“, 
hogy a piaczon „Allaht“ kiáltatott volna, s az német 
katonákat, ha mikor az vetésében meghfogatta volna, 
úgy saczczoltatta volna, mint az teöreököt.“ ') — Ez
után nemsokára megkapják a Kállayak a káliói birtokot.

Nyíregyháza annyira megmaradt élvezett szaba
dalmában Báthory Gábor erdélyi fejedelem pártfogása 
alatt, hogy az ugyanezen évből vezetett „ c o n s c r i p t i o  
p o r t a r u m “-ban már fel sem emlittetik, a „proces
sus Tureis subjectarum“ rovat alatt pedig csakis Dada. 
Eszlár, Dob, Ptrügy foglaltatnak.

Báthory Gábornak fennebb említett szabadalom
levelét II. Mátyás az 1613-ik év apr. 10-ről Pozsony
ból keltezve erősiti meg, melyben Nyíregyházát és 
Nyírbátort régi szabadságába (in antiquo libertate) 
visszahelyezi, s minden dézma és harminczad fizetés 
alól felmenti, igy a megyével semmi contributiot nem 
praestal, hanem egyedül Ecsedhez tartozik szolgálni,2) 
ugyanezt későbben Bethlen Gábor is megerősíti.

Az 1614-ik évben Bogdány János és Fekete János 
vallattatván a simái puszta felől, a következő Nyír
egyházai jobbágyok hallgattatnak ki hit alatt: Lengyel 
Pótér, Kozma Péter, Kozák János, Kozma István, Nagy 
Miklós „ c s á s z á r  eő f e l s é g h e  j o b b a g í a i “ és

>) Szabolcsmegye levéltára. P. 28.
2) Szabolcsmegye levéltára. X- Polio 82,
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Kis Bálint ugyancsak nyíregyházai jobbágya Lónyay 
Istvánnak.')

Ezek közül Lengyel Péter 50 éves nyíregyházai 
jobbágy azt vallja, hogy ö emlékezik rá, hogy mikor 
Sima. elpusztittatott, ők onnan jöttek lakni Nyíregy
házára, igy mint fennebb is említve volt. Sima a XYI-ik 
század utolján pusztittatott el, még pedig a törökök 
által, mit bizonyít az 1623-ik évi megyei conscriptio, 
melyben „Sima“ név alatt szóról szóra a következő 
feljegyzés olvasható: „az teöreökök rablották el, s 
vittek el róla embert, lyányt, gyermeket, az házat 
meg tőbe“ . . . (olvashatatlan, bizonyosan tőbe leron
tották.) Ekkor tehát menekült ki menekülhetett, s a 
menekülők, Lengyel Péter vallomása szerint, Nyíregy
házán települtek meg.

Az 1618-ik év nov. 28-ik napjáról keltezve Bay 
Gáspár panaszt emel a nemes vármegye előtt, hogy 
egy Lukács István nevű jobbágya megszökött Nyír
egyházára, ezt liádi Péternek Szabolcsvármegye egyik 
szolgabirójának s Kemecsey Jánosnak Szabolcsvármegye 
egyik juratus assessorának „personaliter“ meg is mu
tatja, kik kiakarják hallgatni Figedi János szabados 
nyíregyházai lakost és Piroska Mihály nyíregyházai 
bírót, de ezek nem felelnek a kérdésekre „ m i n t  c sá 
s z á r  eő f e l s e g h e  s z a b a d o s  e m b e r e i “ ; minél 
fogva Lukács István jobbágyot „ m e g h a d j a k “ Bay 
Gáspár ispánjának; „de azután“ — mond az okmány — 
„ami ineghadásunk óta az nyíregyháziak császár urunk 
eő felseghenek jobbágyai kiragadták Bay Gáspár uram 
szolgái túl hatalmasul.“2)

') Szabolcsmegye levéltára Fascic. 32. nro 41.
-) Szabolcsmegye levéltára Fascic. 36.’nro 6.

1618
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1(319

1(322

Ez adatból látszik, hogy ebben az időben a csá 
s z á r  s z á l l á s ,  mely jó ideig a folytonos belvillongá- 
sok és háborúk alatt oly bitang jószág volt, melyből 
most a Kállayak, majd a fejértóiak s odavaló birto
kosok kényök szerint fogtak fel kaszálókat, szántóföldeket, 
Nyíregyházához tartozott; — sőt épen e puszta mivelése 
végett laktak itt  a császár jobbágyai, kik két oldalról is 
meglevén erősitve szabadságaikban, mint Debreczen. 
Nyírbátor sat. a közéjök ment jobbágyokat megvédel
mezték, nem adták ki, sőt ha elakarták közülök vinni, 
erőszakkal is kiszabadították; ez a körülmény nagyban 
befolyt a község népesedésére, számban, erőben való 
gyarapodására.

Az 1619-ik év szept. 10-én Bethlen Gábor győ
zelmes seregeivel Fejérvárról Debreczen alá szállván1). 
Szabolcsmegye nemesei siettek zászlói alá a hajdúkkal 
együtt, az ellen állókat pedig jelesül: Kállóban Ló- 
nyay András, Ecseden Peruyeszi Gábor, Tokajban 
Abaffy Miklós várkapitányokat meghódoltatta, igy Nyír
egyháza, mely nehány évig német hatóság alatt volt, 
ismét az erdélyi fejedelemség hatósága alá esett, mely 
körülmény nagyban elősegítette történeti tárgyunk 
emelkedését s jogainak gyarapodását.

Az 1622-ik évben történt megyei „conscriptio“- 
ban „Taxata p o sse ss io n is rovat alatt foglaltatnak a 
következő helységek: Parlagh, Nádudvar, Újváros, Uj- 
fejértó, Királyteleke, Nyíregyháza, Báthor, Besenyőd. 
Encsencs, Filep, Vasvári, Apagy, Pilis.2) A Nyíregyházán 
levő porták számára következtetést lehet vonni az

’) Horváth Mihály Magyarország története, v. k. 197. 1.
-) L. „Regestrum super nona connumeratione portarum in Comitatu 

de Szabolcs, juxta constitutionem Diaeta soproniepsis 1622. Szabolcmegyo 
levéltára.
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ekkori kivetés összegéből; mivel az 1622-ik évi ország- 
gyűlés 32. t. ez. 2. §-a által megerősített s megújított 
1609. évi 62. t. ez. 1. §-a szerint 4 jobbágy ház és 
12 zsellérház számíttatott egy-egy kapu számba,') ha 
a lakosok egy harmadát jobbágyoknak, két harmadát 
zselléreknek számítjuk, a Nyíregyházára ekkor kivetett 
60 forint taksát 186 egész és "/Vad rész ház fizette s 
legalább is ennyi háznak kellett akkor lenni Nyíregy
házán,

Ugyanezen összeírás szerint Nádudvar csak 16 fo
rintot, Fej értő csak 12 forintot, Király telek pedig 
40 magyar forintot volt köteles fizetni.

Ugyancsak az 1622-ik évi országgyűlésen elren
deltetvén a község lakók névszerinti összeírása; ez a 
megye által te ljesíte te tt is. 1623-ban a Nyíregyhá
záról feljegyzettek között elolvashatok a következő 
nevek: Dionisius Orosz  judex, (biró) Stephanus B i r i  
judex, Melchior H o r v á t, Emericus B o h y, Demetrius 
Dorgó,  Jakabus Bohy,  Johannes Szabó,  Georgius 
Bi r i ,  Stephanus Mészá r os ,  . Gáspár Mé s z á r os ,  
Gáspár 0 s á n y  i, Mathias G a l a m b o s ,  Petrus Mé- 
száros ,  Alexius B á t h o r y, Benedictus Ke nézi ,  Bla
sius Oláh,  Johannes Bak,  Paulus T ú r  ki, Franciscus 
Kónya ,  Valentinus Kérés i ,  Benedictus Nagy,  Simon 
Hegedűs ,  Georgius Szabó,  Georgius Kis,  Johannes 
B á t h o r y, Gáspár B a k a, Johannes D i s z n ó s, Nicolaus 
Tar ,  Antonius Nagy,  Martinus Orosi ,  Antonius 
Disz nős,  Emericus Kerekes, satJ)

1628-ban Bethlen Gábor nyíregyházai birtokának 
szabadságát megerősíti, régi állapotjába visszahelyezi.

') L. „Corpus juris“ magyar fordítás II. köt 757. és 805. lap.
2) L. Megyei levéltár „regestrum eonnumerationis portaram in co

mitatu de Szabolcs.“ Fascic . . . act. 25.

1622

1623
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s minden Szabolcsmegyének adandó taxa, portio, fize
tés és contributio alól felmenti.1)

1029 Meghalván Bethlen Gábor Erdélyi fejedelem 1629- 
ben, testvére iktari Bethlen István lett Erdélynek és 
a hozzá kapcsolt magyarországi részeknek kormány
zójává s noha a Bethlen Gábor halála után az 1622-ik 
évi 29. t. ez. 11. §-a értelmében vissza kellett volna 
szállani a magyar koronára, mindamellett Bethlen Ist
ván Ecsedet, Báthort és Nyíregyházát magán birtoká
ban megtartotta, sőt e birtokba Bethlen István 
1627-ben, fia Péter pedig ezerhatszázharminezhárom- 
ban törvényesen is beiktattattak,2) s ez utóbbi község
ben elő jobbágyait, sőt magának Nyíregyházának is 
szabadalmait védelmezte, kitűnik ez gr. Bethlen Ist-

Iö3 i vánnak az 1631 -ik évben decz. 14-én Tasnádról kel
tezett leveléből, melyben irja Zokoli Györgyhöz: „Nyír
egyházán lakó Csigái Bálint és Csigái Márton nevű 
jobbagiaim adák értésemre, kik annak előtte kegyel
med neve alatt laktanak, hogy kegyelmed eőket megh 
fogatta volna és erős fogsághban tartva egyszáz fo- 
rintigh való kezességben bocsátotta kegyelmed el eőket, 
az kezesek az mint értésemre adják, oly formán lőt
tének kezesek érettek, hogy ha én eőket az én jószá- 
ghomból kiadom, tehát ők hazamennek, Kegyelmed 
penigh az alatt az kezeseket akarja háborgatni érettek; 
de kegyelmednek nem illik azokat háborgatni, m e r t  
én az én j ó s z ah  ó m n a k  r é g i  p r i v i l é g i u m á t  
n e m k i s e b b í t e m  és r o n t o m  m e g h  azzal ,  
h o g y  én o n n a n  az i d e g e  n j o b b a g i o t  ki  a d- 
nám,  s ő t  i n k á b b  ö r e g h b i t e n i  i g y e k s z e m .

1) Megyei levéltár prot. 10. f. 114. exemptionales a Contributione 
in medium Comitatu de Szabolcs datae per principum Gábrielem (intelli- 
ge Bethlen) incolis portionis suae possessoriae in poss. Nyíregyháza in 
Comitatu de Szabolcs existente.

2) L. Szirmay Szatmármegye története II. Rész. 71-ik lap.
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kegyelmed azért az kezeseket ez okon ne háborgassa, 
mert általában azt megh nem engedem, s jobbagiai- 
mat is megh akarom oltalmazni.“ ')

Kevés ideig tarto tt tehát az 1622-ik évi 29. t. 
czikk. hatálya, mert már ugyanezen (1631) év márcz; 
havában Rákóczy György vezérei ifj. Bethlen István 
és Zólyomy Dávid Eszterházy nádor hadait Rakamaz- 
nál megverték, a Tiszán át kergették, Káliét felgyúj
tották2) s bár még ez alkalommal magát a várat meg 
nem vehették, mind a mellett nem sokáig tarthatták 
e vidéket megszállva a német hadak, mert már 1634. és 
1635-ben Bethlent Ecseden találjuk. Innen panaszolja be 
1634. és 1635-ben Szabolcsmegye rendei előtt Megyeri 
Gábort, „hogy egy Fiú János nevű nyíregyházai jobba- 
giát Keresztut (ma Kótaj) o p p i d u m  b a n  a Szen t -  
Ma t h i a s nevű s o k a  d a l o m  b a n elfogatta s csakis 
1 0 0  rhenus írtért akarja elbocsátani.3)

Ez ügyet megvizsgálják Laskay Miklós, Bay Ist
ván, Kércsy Miklós. Lövey István, Farkas András, Rády 
Péter s a következő érdekes végezést hozzák. „Delibe
ratum est: noha az actornak allegatiója szerint az 
tanuk vallásából világosan ki nem tetszik, hogy az I. 
cselekedte volna az violentiát az keresztüti Szent- 
Mathias nevű sokadalomban, mindamellett mivel hogy 
mielőttünk fatealja az I. hogy ő cselekedte: ergo mi 
birák az actornak allegatiója szerint committaltuk az 
It, felhozott jobbagiot penig nem readjudikaltuk kárát 
költségét is az dóm. actornak meg nem Ítéltük.“

Ezen Ítélet apelláltatván megváltoztattatik, mivel 
I. csak valami procatori protestatiot Íratott és deli- 
beratiot nem vött.4)

J) Szabolcsmegye levéltára. Fascic. 42.
2) Horváth Mihály magyarok története. V. K. 390. 1.
3) Szabolcsmegye levéltára. Fascic. 52. nro. 11.
4) Szabolcsmegye levéltára. Fascic 52. nro. 11.

1634
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Bethlen István még 1635-ben is Ecseden van. 
hova a Rákóczy György üldözése elől menekült, sőt 
ide menekül hozzá Erdélyből fia Péter is, kit szintén 
Rákóczy György üldözőbe vétetett, szinleg amiatt, hogy 
saját jószág igazgatóját megölte, de valóban féltékeny
ségből és az apja iránti gyülölségből. Innen ment 
Bethlen István, a sérelmeket nem tűrhetvén, Budára 
Rákóczy megbuktatását sürgetni a portánál.') így e 
tekintélyes főur s választott erdélyi fejedelem közvet
len közelében lévén Nyíregyházának, sőt itt  is gyak
rabban megfordulván, ennek jólétét ápolván szabadal
mait védelmezvén, pártfogásának védszárnyai alatt Nyír
egyháza folyvást fejlődött s erősödött annyira, hogy 
hajduvárosi szabadalmaiban, különösen nevezett főur 
oltalmában bizva, a vármegye által re áj a vetett ter
heket, adókat nem fizette; mint ezt bőven láthatjuk 
a megyei levéltár adataiból* 2). Hátrányban leven Lónyay 
taxában 50 forinttal, a koronának 27 írt 50 dénárral ; 
ezeken kívül régibb hátrányokban 120 írttal.

De más körülmények is jöttek közbe, melyek a 
megyei földes urakat Nyíregyházának ellenségévé te t
ték; nevezetesen a jobbágyok tudomást nyervén a 
Nyíregyházán élvezhető szabadságról, a sokáig lekötött 
elcsigázott jobbágyok mindenfelől tömegesen szökdös- 
tek Nyíregyházára, s ennek lakosai az ideszökött jobbá
gyokat és lakosokat nemcsak szivesen fogadták, hanem 
ha kellett fegyverrel is védelmezték; igy a földesurak 
munkáskéz nélkül maradván, a karok és rendek Nyír
egyháza és a többi filialis hajduvárosok ellen sérelmei
ket az ország rendei elé terjesztők, minek következ
tében az 1635-ik évi pozsonyi országgyűlés 6 8-ik czik-

1) Horváth Mihály Magyarok története
2) Megyei levéltár Fascic. 70. aot. 53.
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kében Nyíregyháza, Téglás, Szent-Mihály, Bőd, Ujfejértó 
Nyírbátor a haj du városi szabadalmaktól s előjogoktól 
megfosztatik. ■) Mindamellett Nyíregyháza e jogokat, 
mint látni fogjuk, továbbra is gyakorolja.

1635 július havában Bethlen István Nyiregyhá- ifi?, 
záu van, hol a helyszínén Lónyay Zsigmonddal együtt 
a nyíregyháziak és dorogiak között fenn forgó ka
száló kérdést intézik el Laskay Miklós szolgabiró és 
Lasztóczy Gergely juratus assessor közben jöttével . . . • 
„jöttünk ide, — mond a jegyzőkönyv, — Nyíregyháza 
és Dorog között való Z un io r-te lek  nevű puszta föld
nek eligazítására, kik Szabolcsvármegyóben vadnak, 
az Tekintetes és Nagyságos Lónyay Zsigmond és Beth
len István uraink instantiájára. Azért eő Nagyságok mi 
előttünk így igazították el az dorogiakkal, hogy az Zuni- 
or-teleken az templomon féljük egy füves ut megyen az 
nánási útba, az füves utón feljül az Csör s z  á r  k á i g h  
szabad legyen az dorogiaknak kaszálniok, ily formán, 
hogy egyenlő akaratból bocsássák kaszára; az füves 
utón penigh beleöl szabad legyen az nyíregyházi em
bernek kaszálni mindaddigh valameddig az Zunior- 
teleke tart. •)

Ezen adat annyiban nevezetes, amenyiben meg
határozza szorosabban a helyet, hol Zunior-teleke fe
küdt, mely hajdan falu volt, templommal parochiával 
bírt, azonban a ma élők még nevét is elfeledték, 
csakis a régi okmányokban él még névleg a kutatók 
számára, továbbá emlékezés van benne a csórsz árkáról, 
mely még ma is látható a nevezett helyen. Ez a 
Zunior-teleke bizonyosan a tatárok által pusz títa to tt 
el IV. Béla idejében.

') L. Corpus juri» magyar fordítás 11. kötet 853. 1.
-) Megyei levéltár prot. X. f. 249.

Nyíregyháza város története. 7
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1637 1637-ben Lónyay Zsigmond „III. Ferdinandus
király és császár t a n á c s a “ ad adomány- és szabad
ság-levelet Nyíregyházának, Yitózlő Tarcsay Istvánnak 
s több társainak engedvén itt  bizonyos konditiók alatt 
lakó földet.1) Lónyay Zsigmond korának egyik leg
befolyásosabb embere, előbb Ferdinánd hive volt, az
után Eákóczy Györgyhöz csatlakozott. Jelen volt a 
Eákóczy és Il-ik Ferdinánd között 1631-ben létre jö tt 
békeszerződés megkötésekor, sőt a hajdúk elé épen 
az ő és Mikó Ferenez által aláirt feltételek terjesztet
tek ; — ugyan őt, továbbá Serédy Istvánt és Klobusiczky 
Endrét küldi Eákóczy, a török közönyös viselkedése 
m iatt egyezkedés végett Eszterházy nádorhoz 1644-ben.

Az alább egész terjedelmében olvasható adomány- 
levél Nyíregyházának „a sok jövő—járók és hatalma-

’) Városi levéltár. Az állományiévá! a következő : „Én Lónyay Sig- 
mond az Felséges Harmadik Ferdinandus Király Császárnak. Németh. 
Magyar és Cseh országok királyának Tanácsa. Adom emlékezetül az én 
levelemet mindeneknek az kiknek illik, hogy találd meg engemet az 
Vitézlő Tárcsái István töb társaival edjflt, jelentvén azt. hogy ők Szabolcs 
vármegyében levő Nyíregyházi nevű Falunak földét megakarnák szállani 
és rajta megtelepedni jó módok' és bizonyos okok alat. hogyha én is 
mind magam és maradékim képében nekik maradékjoknak arrul való bi
zonyos végezés levelet adnék ; mely kívánságokat megtekintvén, és azon 
Nyíregyháza nevű Falunknak is az sok jövők, járók és hatalmasok mint 
való romlot és puszta álapottyát, azonképpen ott való jobbágyainknak is 
ugyanezen dolog felől való törekedéseket . . . engettem nekik az megte
lepedésre és élésre ezen Nyíregyházi Földünket, egy nehány számú kato
nánknak mind mezejével. Kétyével. Szántó Földével. Vizével és minden hasz
naival egyflt. az ide alá megirtt okok és condiciok alat. hogy ezen föl
dünket mostan ot lakos és ezután szólandó Jobbágyunkkal is egyaránt 
bírják és éljék. Ha. mit pedig magunk ekéi és marháink élése alá. vagy 
az Szántó Földekben vagy Ka,szálló füvekben a,karunk meghadni és szakasz- 
tani az földben azzal mindenkoron szabadosak lehessünk, az töb okok pe
dig ez szerint következnek: I. Valakik ezen Nyíregyházi Földünkre az 
Katonaság közzé . . . vagy ennek utánna szállanának azok is az mi Nyír
egyházi Földünket Jobbágyunkkal edjilt jó és illendő intézés és egymás
hoz való jó megállással és békességessen bírhassák, úgy hogy azoknak táp
lálására ........... Ha kik p e d ig ............. paraszt embereket katonának kíván
.............. ha pedig az Katona volt keresse az paraszt, : ................ elő! és



sole miatt való romlott és puszta állapotjárói“ emlé
kezik, azonban azt is látjuk, hogy még a Lónyay ré
szen sem volt a város végkép elpusztulva, mert i tt  
lakó jobbágyairól is szól Lónyay, azon kivül a Beth
len rész tehát Nyíregyházának nagyobb része szintén 
figyelembe veendő, hol épségben volt a majorság és 
szintén számos jobbágyok laktak. Kiköttetik i tt  az is, 
hogy háború idején csak is az ő zászlója alatt szabad 
küzdeniük sat.

Hogy daczára a romlott s puszta állapotnak, 
Nyíregyháza ekkor még mindig tekintélyes hely volt. 
azt onnan tudjuk, hogy az 1638-iki pozsonyi ország-1638 

gyűlés 67-ik czikke Nyíregyházának hajdú városi sza
badalmát másodszor is eltörli, és a nevezett czikk 
Nyíregyházáról, mint városról szól, szóról szóra igy
tartozzanak egymásnak igazat szolgáltatni. Ha el . . .  . tettét elmulatná,
az Földes Ur ne kényszeriose.............. kinek az maga felekezettel lészen
perlekedése, az mingyár Törvényt az Katonaságli maga közöt szerez . . . .  
dolgokat és az parasztság ez ideig való törvénye szerint elljen magok 
közöt és appellaciót mindkét részről az Földes Ur elejiben vihessék s ott 
legyen végső törvények. 2. A kinek közzüllök az Katonák közöt ot laká
sok nem teezenék valamikor akarják onnan elmehessenek Hadnagyjoktól 
kibucsuzván és ot való épületet az ki belé szál annak pénzen eladhassák. 3.
Hogy még magokat közönséges szükségben is gyámolithassák, az korcsmár
iás Szent-Mihály naptul fogva Karácsonyig az szegénység számára légyen. 
Karácsonban pedig s Karácsontul fogva Húshagyó Keddig az Földes Ur 
számára légyen, attul fogva ismét Husvétig az Katonák számára járjon ha 
felesen lesznek és Husvét napján s azután Szt.-Mihály napig az Földes 
Urak számára járjon. 4. Leveliiordozással kedvek s akaratyok ellen ne ter
heltessenek. f>. Ok is pedig erre Ígérték és végezték is magokat, hogy va
lami némii Hadakban lovak hátán való szolgálatjok kívántatik, tartozza
nak fejenként jó készülettel felülni és ón mellettem, s gyermekim mellet 
vagy azon kivül is az én és maradókim parancsolatyára szolgálni Hadban 
menni, egy Holnapig minden fizetés nélkül, egy holnap elmúlván pedig 
ha tovább akarják szolgálatjokat venni az Hadakban, tartozzanak fizeté
sért minket és nem másokat szolgálni, az inig szolgálatokra szükségünk 
lészen és fizetünk ; ha pedig oly állapot lészen, hogy Házaknál is vigyá
zóka,t kel hadniok közziilök : -ezt az Hadnagy az mi hírünkéi és intézésünk 
szerint cselekedhesse. (I. Ha más egyéb tisztességes szolgálatjok valamikor 
kivántat.nók is személyünk és jószágunk oltalma (vagy becsületünk) mel-

7*
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lévén beczikkelyezve: Nyírbátor és „Nyíregyháza vá
rosok“.')

A Lónyay által idetelepitett „Vitézié Tarcsay 1st 
ván“ nem sokáig lakhatott itt, mert róla többé sem
mi emlékezet nincs a conscripcziókban; mig az alább 
olvasható Bethlen-Rákóczy féle adománylevélben em- 
lite tt Török Istvánról több Ízben van emlékezés.

1640-ben Gróf iktari Bethlen István a nagy nevű 
Gábor fejedelemnek testvére telepit hajdú vitézeket 
Nyíregyházi birtokára, „kiknek előttök járó hadnagy
ságát adta Vitézied Török Istvánnak, 8) adja pedig a
let tartozzanak othon felválalni levelünket vevén felőle az alkalmatossá
gok szerint mint jámbor hűséges emberekhez és szolgákhoz illik. 7. Ha 
az Törökkel való hadakozások és csa' ázások ideje lészen és Isten nékik
is szerencsét adván Török Rabjok találkozik lenni azo k a t.............. hanem
minket k ínálván .............. töltök pénzünkön venni illendő áron tartozzanak
nekünk in k á b ........... egyéb képpen a mi hozzánk való hivségre..............
védelmességre kötelesek legyenek, valameddig az mi Földünkön laknak
........... az Országban valami Hadak és háborúk indulnának is senki köz-
ziilök más ember szolgalatjára, és zászlója alá. vagy pedig az töb Hajdú
ság .............. az mi hírünk és engedelmünk nélkül el nem mégyen. hanem
magát szükségünkre és szolgálatunkra tarosa, ha ki pedig különbet csele
kednék ők az mi intézésünk szerit megbüntethessék. 0. Senkinek Job
bágyát közikben be ne fogadják, ha pedig t alálkoznék is menni közikben. 
de megbizonyosodván örökös jobbágysága, mindgyárt kézben adják és 
egyébképpen is az Nemes Országának feleöleök való véghezéshez tárcsák 
ők is maghokat mindenekben. Mindezeket azért ők is inegál ván és megh 
tartván minden részeiben én is fogadom mind magam s maradékul! ké
pében mind magoknak és maradékjoknak. hogy ezen véghezésben és sza
badságban őket, megh tartom örökös képpen. sőt ezeknek nagyob erőssé
gére mikelt megh telepednek. Captalanban is Vallás levelemet, adom. 
hogy soha én is ezekben őket megh nem háborítom, kinek nagyob bizony
ságára adtam nékik ez pecsétes levelemet is kezem írása alat. Dátum. V 
Namény 0 die septbr. Ao. millesimo sexcentesimo trigesimo septimo 
Lónyay Sigmond mpr.“

*) Corpus juris II. kötet. «77. lap.
2) Az a Török István több ideig élt Nyíregyházán, ennek utódja 

azon Török János, a ki Istvánnak halála után a megyétől kikéri az István 
nemes levelét ennek ismét utóda az a másik a múlt század utólján élt 
János, a kitől constatálják a megye rendéi a máig is Nyíregyházai élő Török 
Péter családjának nemes levelét.
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ház helyeket oly feltétel alatt, „hogy valaki i tt  meg
telepszik, jámborul éljen, mint igaz vitézleő embert 
ille t“, „az helyhez hűséggel és igazsággal viselje ma
gát“, továbbá, „ha hadakozó idő történnék, senki zász
lója alá minden marhájok és örökségük vesztése alatt 
ne menjenek“ az ő hire s engedelme nélkül, hanem 
egyedül az ö és maradékai zászlója alatt egy hónapig 
fizetés nélkül, azután hópénzért tartozzanak szolgálni, 
végre minden dézsma fizetés alól felmenti az illetőket.1)

, 1640-től egészen 1647-ig semmi feljegyzésre méltó 
dolgot nem tudok Nyíregyházára vonatkozólag; ez 
utóbbi évben bemutatja a vármegye előtt Bába Já
nos néhai gróf Bethlen Istvántól nyert „ m a n u m i -  
s i ó j á t “ (jobbágyságból szabadságra bocsátó levelét), 
melyet hűséges szolgálatai jutalmául kapott nevezett 
földes úrtól.“)

1649-ben a nagy emlékű Lórántffy Zsuzsanna ad 
javadalmazást a nyíregyházai prédikátornak és Schola 
mesternek, mely majd később a maga helyén fog kö-

') Az adománylevél egész terjedelmében a következő: „Adgyuk 
tudtára mindeneknek ez mi leveliinknek rendiben, hogy mi megh 
tekintvén Nyíregyházi részjószágunknak, — az sok alkalmatlanságok miat 
naponkint való pusztulását egy néhány becsületes vitézleő személyek- 
nek Ígértünk ott örökös házhelyeket, kiknek előttök járó hadnagyságot 
aduk  és engedtük vitézleő Török Istvánnak, úgyhogy; oda emberséges 
katonarendeket telepítvén megh. azoknak miutánnunk eő lehessen Had
nagyok s eő tfllle tartozzanak halgatni és meg is becsüllyék mint előttök 
járólykokat. Mi pedigh. illyen okok alat adgyuk az mi örökségünket, 
hogy valaki ott meg telepedik ; jámborul éllyen. mint igaz vitézleő embert 
ille t; az mi és maradékink parancsolatokat megh fogadgya, mihozzánk és az 
hellyhez hűséggel és igazsággal visellye maghát, valahová az mi dolgunk
ban vagy maga, vagy levőnkkel, vagy késérőül elkiildettetik híven eljár
jon. az mi korcsománkra korcsomát ne kezdjen, ott való szegény Jobbá
gyainkat semmi utón s módon megh háborítani törvény kívül ne meré- 
szellye semminemű javakon és örökségeken ne Kapdosson, s ot az mi vil
longás történnék köztök az elsőben Falu szerint törvény szerint igazit- 
tassék s ha ott nem lehetne, az mi Ecsedi székünkre jöjjön appellatióba. >

2) Szabolcsmegye levéltára 765. nro 11.

1647

1649
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zöltetni, megjegyzendő, hogy ez az adománylevél csak 
megerősítése azon fizetés levélnek, melyet már évtize
dek előtt Bethlen István adott a prédikátor díjazására.

Ezen védurak s úrnők pártfogása alatt nem csak 
a város, de az egyház is emelkedett, gyarapodott úgy, 
hogy az 1654-ik évben Vay Mátyás prédikátoraiba 
idejében az egyház templomát m egujittatta. ')

1655-ben pedig II. Kákóczy György fejedelem erő
siti meg a Bethlen István által adott donatiót. Mind
ezen okmányokból kétségtelen, hogy Nyíregyháza ezen 
időben hajdú városi szabadalmakat élvezett, sőt való
ban hajdú városnak tekintetett fejedelmi urai által, 
nem sokat törődött az 1635-ik és 1638-iki törvény 
czikkelyekkel, mert a mit megvontak tőle II. és III. 
Ferdinand és a törvényhozás, azt megadták és biztosí
tották az erdélyi fejedelmek s fejedelmi vérből szárma
zott birtokosok.
s itt igazodgyék el. Az hol pedigli Hadakozó idő történnék, senki Zászlója, 
alá minden marhájok. örökségek, vesztése alat ne mennyének az mi hí
rünk és engedelmiink nélkül, hanem az mi és maradékink Zászlója alat 
egy hólnapigh fizetés nélkül, azután Hó Pénzért tartozzanak szolgálni. 
Eesed Várátul semmi utón módon el ne igyekezzenek szakadni, hanem az 
hűséget az helyhez és ennek uraikhoz megh tartsák, eők is pedigh sem
minemű jókbul Tizedet és Dózmát adni ne tartozzanak. Ha ki újonnan 
kezd Házat építeni; esztendeigh annak minden szolgálatiul szabadsága 
légyen. Az ki az ot való lakást nem kedvelli Hadnagyunk híré tevén és 
házát eladhatván marháival edgyiit valahová akar menni szabadoson el- 
tuehessen. Ha ki az mi szolgálatunkban Tiszántúl való útra vagy másuve 
küldetik közzüllök, annak útra való költsége meg légyen. A Korcsomálás 
3z.-Mihály naptul fogva Karácsony Innepéig nekik is szabad löszén, mely 
Korcsomálás dolgábul (az mint egyéb dolgokbul is) csak láthassam megh 
ülepedéseket ős magok viseléseket, több jó akaratunkat készek leszünk 
mutatni, és annak az helynek birását más derekasabb Levelünkkel is 
Fiurul Fiúra megh erősítjük nálok sőt Cáptalanba is oda vallyuk. Kinek 
nzonyságára mostan ez Levelünkben kezünk írása és Pecsété alat adgyuk. 
1640. iktari Gróf Bethlen István.“

1) Lásd az elbontott templom faláról az egyház jegyzőkönyvébe 
másolt feljegyzést,
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Különben azon kor viszonyait tekintve, természe
tesnek találhatjuk azon számos megszorító s eltörlő 
törvényeket, végzéseket, melyek a hajdúk s hajdú vá
rosok ellen ismét és ismét hozattak; nem azért ugyan, 
mely ellenek untalan felhozatott, hogy rakonczátlanok, 
engedetlenek s daliásokat tesznek, mert azon korban, 
bár a hajdúk is rendkivüli atrocitásokat követtek el, 
az akkori háborús idők, örökös ellenségeskedések, vad, 
szilaj erkölcsök természete szerint, mindazonáltal a 
labbanczok. németek őket e tekintetben jóval fölül múl
ták; hanem igenis azért, mivel a hajdúk Bocskaytól 
kezdve folyvást a magyar nemzeti ügy és a lelkiis
mereti szabadság mellett villogtatták — kevés kivé
tellel — fegyvereiket, s az akkori uralkodóknak s az 
utódok által méltán megvetéssel sújtható némely tanácso
saiknak, huzamosan tartó magyar és szabadság irtó poli
tikájuknak állottak hatalmasul ellent. Ha ezekre nem 
támaszkodhattak volna Bocskay, Bethlen és a Rákó- 
czyak: ma Magyarország aligha léteznék, s a vallásos 
gyűlölködés még rettenetesebb hullámokat vetve, el
seperte volna azon türelmet, mely vallásos tekintet
ben Magyarországon Istennek hála kiirthatlan gyökeret 
vert a jobbak szivében. — Csak a megyei levéltárak
ban tegyen figyelmes kutatást a vizsgálódó, azonnal 
meg fog győződni a, felől, hogy a hatalom folyvást a 
latinizálás és a germanizatio terén mozgott, egyetlen 
királyi levél sincs magyar nyelven, mig ellenben a 
Bethlenek, Rákóczyak, Thököliek folyvást a magyar 
nyelvet használják hivatalos nyelv gyanánt is.

Emlékezzünk meg hálával és kegyelettel i tt  azon 
Nyíregyházi hajdúkról — elődeinkről — kik tapossuk 
azon földet, melyben az anyi nehéz napokat átélt, 
ami javunkért elvérzett szabad hajdúk némán és csőn-
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desen porlanak! Ők küzdöttek azon szabadságért, me
lyet vallásos tekintetben élvezünk; ide futnak visz- 
sza azon szabadságfának gyökérszálai, mely poli
tikailag, bár anyiszor megnyirbálva örökség gya
nánt reánk maradt. — Igen a nyíregyházai szabad 
hajdúk, ami elődeink szintén lerakták a, haza vallás 
és szabadság szent oltárainak védelmében legszentebb 
áldozataikat, az élet és vér áldozatot! Nem történe
tes tehát, hanem következetes és hagyományos e lakó 
földön az a józan szabadság-vágy, mely itt minden 
igaz polgár szivét eltölti.

E lakóföldet' a gondviselés a legrégibb időtől 
kezdve mint-egy eljegyzette a jövőben betöltendő fon
tos szerepére, ez a kor megedzette, mintegy felszen
telte jelentékeny hivatásának betöltésére, midőn az 
önkényuralomra törekvő olygarehák után oly kegy
urakat rendelt számára, kik a XVl-ik század nagy esz
méiért vivtak ki fényes diadalmakat.

Számtalanszor feldulatott, pusztittatott. Az ország- 
gyűlés fosztogatta jogaiból, de azért állott folyvást, 
sőt a teher alatt nőtt és gyarapodott, mint a pálma, s 
mig Sima és Királytelek elpusztultak: addig Nyíregyháza 
a legnagyobb dulások után is megmaradt,, sőt megma
radt hajduvárosi jogaiban is még sokáig, mint azt 
alább látni fogjuk.
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11. F E J E Z E T .
1650— 1670.

Iiákóczy György :iJatt a ref. vallás gyarapodik. — A megye újabb törek
vése Nyíregyháza ellen. — Nyíregyháza líáthori Zsófia kezére száll. — 
Készülődés a iörök ellen. Katonai garázdálkodások. — Weselényi nádor 
levele Bátliori Zsófia érdekében. — A Törökök Szabolcsot is hódoltatják. — 
A nemesség nem hajlandó táborba szállá,ni. — Kemeesy Ferenez levele. — 
Német katonák duh'isa. — A zboroi menyegző és annak következései. — 
Eákóczy Ferenez adomány levele. — lleszterozei nádori szék. — IJjabb 

végzések Nyíregyháza ellen.
1. llákóczy György halála, után. mely lö4S-ban 

történt, 11. Eákóczy György ült Erdély fejedelmi trón
jára, kinek uralkodása alatt és hatáskörében a prot. 
vallás szabadon gyakorolta jogait, innen van. hogy 
Nyíregyházára nem hatottak el ebben az időben azok 
a vallásos sérelmek, melyek az. 1040-es évek utolján 
és az ötvenes évek elején meg-meg újultak az ország
ban; a vallásos szabadságokon kívül régi hagyományos 
szabadságát is folyvást élvezte és gyakorolta a város.

1G5ö. márczius 17-én Tek. és Ngos Beczky Zsu- 
zsánna instantiájára Laskay Miklós uram kéretik ki 
„jobbágyoknak repetálására“, továbbá Szt.-Mihályon, 
Bődön, Nyíregyházán és egyebütt az ő kegyelme járá
sában levő puszták felosztására és határjárásra az atya
fiakkal levő véghezések szerint.“ 1)

Tudvalevőleg II. Eákóczy György a lengyel trónért 
küzdött s lengyel földön táborozott 1() 5 7-ben, ezzel a 
hadjárattal ment el Török István hajdújaival együtt 
Nyíregyházáról a lengyel hadjáratra, ki t. i. Török 
István, e hadjáratban el is veszett, ezután kéri ki 
Török János, Török István nemes levelét.*)

A Petneházán 1659-ben tarto tt vármegyei gyűlé
sen ismét háborognak a karok és rendek Nyíregyháza 
ellen, melyről a következő végzés tanúskodik: „az hét

') Szabolcsmegye levéltára. F. 78. jiro 8.
2) Szabolcsmegye le vél* ára. F. 74. nro 8.

1650

1059
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derék haj du váró sokkal bizonyos véghezések leven nemes 
vármegyénknek semmi veszekedésünk mostan nincsen, 
accomodálván mindkét részről magunkat az véghezé- 
sekhez, de vadnak némely obsoletum, és országhtól 
elront atott privilégiumhoz ragaszkodó helyek, u. m. 
Nyirbátor és ahhoz tartozó jószághok és többek. Item 
némely hajdú nevet maguknak vindikáló helyek u. m. 
Nyíregyháza, Téglás, Balsa, Bűd, kik felől elégh vilá
gos articulusok vadnak . . .  de minthogy azon helyek 
efféle exercitiumokban hatalommal resistalnak az vár
megye bírálnak s egyéb iránt is hatalmas emberek 
birják, instálni kell, hogy azokban a törvény jobbit- 
tassék megh . . . Inter Contra Póczon azt cselekedtek, 
hogy midőn nemzetes Tárkányi István ur szolgabiró, Pet- 
neházy Zsigmond uram iobbagiát felkereste volna és az 
terminusra mentek volna eő kegyelmek; az Pócziak fel
fegyverkeztek, szolghabiró urat és eskütjét éktelenül szid
ták, feltekert puskáikat, oldaluknak tartották. Tárkányi 
ur nemes ember szolgáját Ormós Pált meglrfogták, Bátor
ba vitték, fogva tarto tták  valameddigh kedvük tartotta.') 
Miért is ez több gravamenekkel iustructioba foglaltatik.

Más oldalról magához Eákóczy György fejedelem
hez is folyamodnak a nyíregyházai hatalmaskodók- el
len, ki maga is parancsolatot ad ki, hogy az ügy 
megvizsgáltassák, miért is a fejedelem ecsedi prefectusa 
vitézlő Balogh Péterrel egyetértőleg ugyanazon év szépt. 
5-ik napjára terminust tűznek Nyíregyházára a szökött 
jobbágyoknak instantiája végett, azonban a megyei ma
gisztrátus nem mer, egyedül Nyíregyházán megjelenni, 
hanem 12 frt büntetés terhe alatt (sub. poena flór. 12) 
keményen meghagyja, hogy „minden nemes emberek, 
az kik otthon vadnak Oroson megelőző estvére eom-

!) Szabolcsmegye levéltára 77. nro 18.
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pave áljának, és másnap úgy kivántatván Nyíregyházára 
menjenek, hogy Prefectus ur az szökött jobbágiokat 
megadatván, jó módjával kiki szökött és meghadandó 
jobbágiát minden tumultusok és insurgálások nélkül 
az Nyiregyháziaknak veduealbassa, elhozhassa“.')

10(10. jun. 7-ik napján II. iiákóczy György az 1600 
ugyanezen év máj. 22-én megejtett ütközetben kapott 
sebében Nagyváradon meghalván, Nyíregyháza felesé
gének Báthory Zsófiának kezére száll, mihelyest a fe
jedelem behunyja szemeit, a megye azonnal siet a 
régi végzéseket Nyíregyháza felett végrehajtani, me
lyek, a hatalmas fejedelem idejében végrehajthatók 
nem voltak; mint ez kitetszik az elhunyt fejedelem 
ecsedi prefectusa által a vármegye alispánjához irt 
leveléből, melyben panaszolja, hogy a szolgabiró ő 
kegyelme a Nyíregyházi határról egy a méltó- 
ságos fejedelem asszony Sajtos János nevű jobbá
gyának 4 ökrét elhajtotta, azért, hogy a fejede
lem birtokára inponált adót nem adminisztrálták; 
„bizonyos dolog — úgy mond — hogy az mostan 
lett dolgot nem ítélhetem illendőnek, várta volna 
meg a megdicsőült fejedelem ő nagysága testének 
földbe tételét, az megszomorodott méltóságos fejede
lem asszony ő Nga szomorúságba ezzel is ne öregbe- 
dett volna, annak előtte a memoria hominum Ngtok 
ezt nem cselekedte. Nyíregyházát Ngtok Kgelmetek ro
vataiba nem vette, mégis Ngtok adót imponált ránk, 
Magoknak Ngtoknak is jó ítéleti lehet rajta. Ngtok, 
Kgeltek jó módja felkeresésével ha connumeráltatja 
annak utánna taxálja bizony egy szóval is Ngtokat 
Egeiteket érettek nem terhelem, de hogy a nélkül 
Ngtok. Kgeltek károsíthassa: látja Isten, méltán lehet

>) Szabolcsmegye levéltára prot. XII. f. 104.
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a Nagyságos fejedelem asszonynak szomorúságára. Nagy
ságtok, Egeitek az ő nagysága jobbagiának szolgabiró 
uram által elvetetett marháját parancsolja vissza
adatni, ennek utálnia vegye jó reménységben nagy
ságtok abbeli difiéül tását és igazitsa úgy, hogy se 
Ngtok, se a Méltóságos fejedelem asszony eő Nga ne 
busitassék; most is némi szomorúsága s károsítása 
vagyon annak az nehány embernek az német vitézek 
miatt, maga Ngtok kegeltek közül lehet az bizonság 
az kegyelmes fejedelem asszony regrutaiért. Ezen alá
zatos instantiámért Ngtok kegyelmetek az egyszer 
adjon jó választ“ ')

Ezen instantianak azonban nem sok eredménye 
1661 lett, mert már 1(561-ben maga a fejedelem asszony írja 

Szabolcsnlegye rendéihez május 6-áról: „Ecsedi jó- 
szághunknak praefectusa Balogh Péter ur adja érté
sünkre, hogy az Ngtok Kegltek vármegyéjében levő 
nyíregyházi portiónk nem lévén mindez ideigh is ka- 
puszám szerint connumerálva, mostan kegyelmetek 
Connumeratio alá vette Contributiot is inponálván 
rája. mely minthogy „a m e m o r i a  h o m i n u m “ Con
numeratio nélkül lévén, co ’n t r i b u  t r ióval  is n e m 
t e r h e l t e t  e t t ;  sőt mostan is nem az országh, tör
vénye szerint counumeráltatott; Kegelteket bizodalma- 
san requiráljuk, előtte viselvén Istenben boldogul ki
múlt édes uramnak Kgltekhez mind életének letételéig 
viselt jó affectatióját, rendkívül való utakon módokon 
jószághinkat ne bántsa Egeitek, hanem az országhnak 
közönséges törvénye szerint való modalitásokat megh- 
tartván, éltesse is az szokott processussal, mint más 
emberek jószághit, azt kívánván az közönséghes igaz- 
ságh is, és az nyíregyházi portionokat remittálja eléb-

') Szabolcsmegye levéltára. F. 86 nro. 10.
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beni állapotújára; egyébiránt az legitimus processust 
úgy elkövetvén, mint más emberek jószághiban, az 
közönséghes igazsághot nem ellenezzük. Mi Kegielme- 
tektől nem hántást sőt inkább oltalmazást várunk.“ 
sat. Abara die 6. máj anno 1661. Báthory Zsófia.“1)

1662-ben a megye rendei kérik a fejedelem asz- 
szonyt, hogy Nyíregyházi hajdú lakosit az nemes or
szág törvényeihez alkalmaztassa.?) — A fejedelemasszony 
viszont figyelmezteti a vármegyét, hogy jószágai iránt 
figyelemmel legyen, mivel lovasságát 300-ról két 
ezerre emelte.3)

Egy — a gyulaházi gyűlésre utaló feljegyzés — ol
vasható az eredeti levelin u. a. év május 20-áról, de a 
jegyzőkönyvben semmi nyoma nincs.

Eközben a magán birtoklási viszonyokról a köz
figyelem másfelé fordul; ugyanis a török és ta tár moz
golódás hirére Homonnai Drugeth György országos 
főgenerális a szabolcsmegyei fegyverviselőket Kálióba 
gyűlni parancsolja 1661. mártius 6-ról keltezett leve
lében 4) a készülődés és izgalom általánossá lesz, a 
Császár és főemberek felhívó levelei egymást érik; s 
mig egyrészről fegyverre szólittatik a megye lakossága, 
másrészről a német katonák embertelen dúlásokat s 
baromi hatalmaskodásokat visznek véghez. Mily rend
kívüli zaklatásnak volt ebben az időben kitétetve a 
megye lakossága, kitűnik azon feliratból, melyet Sza- 
bolcsmegye rendei ez évben Kisvárdában tarto tt gyű
léséből Homonnai Drugeth Györgyhöz intéznek, mely
ben előndatik, hogy azon ok miatt, hogy a kiszabott 
járulékokat, melyek a német hadak eltartására ren-

>) Lásd: Szabolosmegye levelestára Fascic. 79. nro 14.
-’) Lásd Szabolosmegye levéltára Fascic. 86. nro 10.
3) Lásd Szabolosmegye levéltára Fascic. 88. nro 30.
Ü Lásd Szabolosmegye levéltára Fascic. 79. nro 22.
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deltettek, egy szekér széna, egy köböl zab és egy hordó 
ser híjával szolgáltatták ki, és az egy hordó sert 
Anares és Báka tartozott volna megfizetni „az 
kállai németek kimenvén, Anarcsról 40 szarvasmarhá
nál, Bakáról 30-nál többet hajtottak el, azonkívül 
minden javakban prédát vetettek, némelyeket tűzzel 
kinzottak, megkötöztek, az asszonyi állatokkal förtel
mesül éltek. Az még be nem szolgáltatott hordó ser
nek be nem szolgáltatásáért ezen kegyetlen dúlást, 
prédálást cselekedték, azt az hordó sert az falu megh- 
akarván indítani, azt is meghitták az németek, s most 
is fenyegetik azon falukat, hogy ha azon hordó sert 
nem administrálják, újabban meghdulják őket.“ sat.1)

Ide járult azon körülmény, hogy Bereg vármegye 
is ide tartozott volna élelmi szereket adminisztrálni, 
azonban a beregi alispán az „ é l é s t “ a Tiszától nem 
tudni mi okból visszafordította, minélfogva a németek 
fenyegetődztek. hogy. vármegyénkben amit kaphatnak 
felzsákmányolják prédálják, „menyi ízben prédáltatott 
fel — folytatja ama felirat — „ez mi nyomorodott 
vármegvénk Ngodnak lehetett értésére, nincsen ez sze
gény hazában nyomorodottabb, pusztultabb vármegye 
a miénknél.“ Ez alkalommal benyújtja a megye pro- 
testatióját. s kimondja, hogyha a németek meg nem 
szűnnek, felkelnek a maguk oltalmára.2)

Mind e zaklattatások között is, melyekből Nyír
egyházának is kijutott a maga szomorú része, kiter
jed figyelme Weselényi Nádornak Báthory Zsófia fel- 

i,j62 jebb jelzett kérvényére s Írja Kassáról az 1662-ik év 
január 19-ről a Karokhoz és Kendekhez: „esék érté
sünkre, hogy kegyelmetek az méltóságos erdélyi feje-

>) L. Szabói elmegy e levéltára Fascic. 79. act. 00. 
1j. Szabolosmegye levéltára Fancic. 79. act. 00.
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delemasszony ő nagyságba jószágkaiban való direetióiban 
akarván maghát immitálni és leghelsőben is az Nyír
egyháziakat szokatlan adózásra ampellálja, kiket 
még az dicator is, mikor az articulus mellett kiment, 
nem connumaralt; másodszor az eő kegyelme juris 
dietióját és szabad ispánságát nem tekintvén, ever- 
talni kívánja; kihez képest akarunk Kglteket requi- 
ralnunk és tisztünk szerint intenünk is, hogy Kgltek 
a modo imposteria se az nyíregyháziakat, ha az előtt 
szokásban nem volt és nem connumerálták őket, 
szokatlan contributióra, ne kényszerítse se penigh 
az ecsedi törvényszéket tollalni ne igiekezzék, tudva 
lévén Kglteknél, hogy mi az méltósághos fejedelem asz- 
szonyt eő Kglmét minden nemű ighazsághaiban megh
oltalmozni kivániuk. Comes Weselényi.“ <)

E közben a Törökök mind győzelmesebben nyo
multak előre, úgy, hogy Kucsuk Mehemed s a váradi 
törökök Szabolcsot Szatmárt s több megyéket úgy 
meghódoltatták , 1 hogy alig maradt hódolatlan hely a 
Szamosig *) s bár nyilvános dolog volt, hogy a Török 
jövő évre nagyobb hadjáratot tervez: a nemesség egy
általán vonakodott felülni s a vég helyekre szállani, 
inkább iszonyodván a német pusztításoktól, mint a 
töröktől; ezért Írja Weselényi Szabolcsmegye főispán
jához l()62-ben: „noha az török ellen nem törődve 
az országh romlásával és nyomorával Szabolcsmegye 
nem insurgalt, sem penighlen nemök szerint lovasokat 
nem adott,“ minélfogva felhívja, hogy azok neveit 
akar úri, akar nemesi rendből legyenek azok, küldje 
minél hamarabb kezéhez, hogy „másoknak is példá
jára az „ a r t i c u l a r i s  p o e n a t “ nyakukba ráuthas-

1) fji'uMl Ssíabolomiegye levéltára Fane. 80 act. 9.
-) Horváth Mihály Magyarormság története. V. k. 514 láp.
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sa“. ') és bár a sürgetés felülről egymást érte, mind
amellett Szabolcsmegye nem mozog, sőt még az egy- 
begyült vitézek is szélyel oszlanak. A hadnagyok ugyan
is kérdésbe tették a vitézek előtt, hogy „akarnak-e 
4 rhenus forint hó pénzért szolgálni?“ Ezek „nem“-mel 
válaszoltak s szétmentek. E körülmények felől érte
sülvén Petheő Zsigmond kassai kapitány sürgősen fel
hívja a rendeket, hogy az efféle dolognak álljon ellent, 
„s mivel az poghány már Nográdot meghvevén, az derék 
had Filek fele nyomul: legyenek készen minden percz- 
ben!“ „Az I s t e n r e !  n e m k e l l  k é s n ü n k ! “ ezen 
szavakkal végzi be levelét.2)

A megye nem ok nélkül lett a veszélyre felhiva. 
mert ugyanazon évben a török csakugyan öregbítette 
Szabolcs feletti uralmát, mint ez kitűnik Weselényi- 
nek egy leveléből, melyben rendeli, hogy a Barkóczy 
ibrányi birtokát, „ki lovas renden levő vitézeket azon 
falubeli jövedelemből tartana fegyverrel is oltalmazza.'1) 
Egy látszik ebből, hogy Szabolcsin egy éltől akkor csaK 
Barkóczy insurgált és mint alább látni fogjuk. Báthory 
Zsófia.

Hogy azonban a végházak: Kálié, Tokaj nem vol
tak még akkor a török birtokában, kitetszik abból, 
hogy ugyanezen évben a megyebeli helységek nagy
része Káliéhoz szolgált, igy Nyíregyháza „az káliéi 
németek alá való limitatiéhoz két szekeret adott.4)

Szomorú helyzetben volt ekkor a megye; egyrész
ről a törökök, másrészről a németek dúlták, pusztí
tották, de a németek ekkor is fölülmúlták a törökö-

1) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascio. 81. nro. 29.
a) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascio. 81. hró 45.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasoic. 81. nro 81.
4) Szabolcsmegye levéltára Fasc. 81. act. 00.
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két kínzásban és embertelenségben. A törökök meg
vették a sarczot a hódoltságtól, azután foglyokat ejtet
tek, s azokat jó pénzért adták ki; de a németek ki
fogyhatatlanok voltak a jogtalan fosztogatásokban s 
embertelen kínzásokban, mint azt alább látni fogjuk.

Nem csoda, ha ily körülmények között a külön
ben is prot. Szabolcsmegye inkább szított a törökök
höz, mint az uralkodóhoz és annak hadaihoz. Keserű
séggel töltötte el Nyíregyházát s általában a protes
tánsokat Báthory Zsófiának is azon intézkedése, mely 
szerint a prot. papoknak, iskoláknak a nagy emlékű 
Lórántffy Zsuzsanna által te tt adományokat visszavonta, 
mindezeknél fogva titkon mindinkább terjedt a törö
kök iránti rokonszenv, melyre adatul szolgál Kemecsey 
Ferencznek Bessenyi Mihályhoz 1064. deezember 11-ről 
intézett következő levele: „Valóban kivántatnék, ha 
Isten egyszer Kgldet közünkbe hozná, kiváltképen most 
az mely időben mind jónk gonoszunk közt függőben 
tartatunk. Látom, hogy az melyekben vagyunk az vé
kony elmélkedés és tanács, maga embernek haszna 
kereseti miá. — Már mások megmenekedtek még csak 
hirétül is annak, az kiben az mi hajónk fenekelve 
áll. Felette szükséges volna két Róttál ur őnga kezünkbe 
küldött levelére való választ követségben őnga előtt 
deelarálni, s nincs ember, ki felvállalja, ha kit talál
nánk is, csak gyengén forgatja s magunk láttunk ily 
nagy ember előtt nagy kérdéseket forgatni elmétlen. 
Terminált gyűlést viceispán ur őkglme hétfőn deczem- 
ber 15-re Dewecserbe, mely felül, — talán irta  az 
levelben őkgelme, — oly dolgokat lát kegelmed, hogy 
bánja látni, hallani, de hogy jelen lehessen Elmed 
adja tiszta azon . . . .  és az jó dolgoknak az rósz 
közé eljövetele . . . .  Minket az insurrectióban Nyir-

8Nyíregyháza város története.
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egyházára be nem bocsátanak, noha elég lator volt 
benn közöttük, hanem reggel osztán judási bánásmó
don reá szabadítottuk az latrok fogására, fegyveres 
kézzel állván estveig az fejedelem asszony őngának 
szeri kíváltképen; a kapun mi is már akkor mikor 
üzent volt kitakarodtnnk volt az kezek közül; mely 
felül mások mi hiszemben vadnak? de bizony én mind 
bánom szégyenlem, mintha egyedül magamon esett 
volna az a szégyen, vagy minek mondjam? Kérem 
Kgldet B a s a  u r n á k  j e l e n t e n é  me g  az d o l g o t .  
Ha egyébiránt nem tekinti fogyatkozott állapotunkat, 
ebben már mit kell cselekedni éltessen tanácsával, 
mert még csak az kis dologban is aligha eleget tehe
tünk magunknak, mert az felsőbbek netalán álomnak 
sem tartják. Ibrány bemerült minden latorságnak fe
neketlen pocsojájába, és barlangjává lett az latorság 
prédájának. Szénánkat, marhánkat egyéb leguminán- 
kat ß—7 szekérrel most hordjuk, heverő feles lova
sokkal együtt, nincs egyéb oltalom az Isteni bosszuál- 
lásra hivásilál. Bizony, ha Sodomát és egyéb helyeket 
hajdan elrontották a belőle kijáró prédátokért, hat 
sem nyomta volna azok közül azt az fontot megh, az 
mennyi lator itt vagyon, Írhatnék oly dolgokat is, de 
az szégyene az cselekedetnek nem engedi, hogy az füle 
is megcsendülne kegyelmednek benne, de Isten kegyel
medet lehozva, mindezekről bőségesen beszélhetek; 
osztán csodálkozik kegyelmed rajta. Az Istenért talál
jon módot Kgelmed az Basa urammal való beszélge
tésben a Nyíregyháziak felől.

Áldja Isten! lássam jó egészségben Kgelmedet.“
E levélből azt látjuk, hogy a németek m iatt való 

elkeseredésből már örömmel fordultak volna török 
oltalom alá, és hogy ekkor Nyíregyházán bizony
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nem a Török ellen insurgáltak, sőt a Báthory Zsófia 
vitézeit is aligha elvinni nem akarták, de nagy szám
mal lévén ez utóbbiak, — megugrasztattak.

Ugyanezen évben Péczi Ferencz, Péezi László és 
Péczi János Filep András nevű jobbágynak örökös 
szabadságot adnak Nyíregyházán, ugyancsak „Nyíregy
házán lakó Jokó János, Yida István, Kacznya János, 
Nagy András uramék előtt.“ ')

Visszatérve a Szabolcsmegyóben ez időben garáz- 
dálkqdott német katonák pusztításaihoz: a megyei le
véltárban e tekintetben számos okmány tanúskodik; 
a többek között a kemecsiek hit alatt válják: „hogy 
mióta csak Eottal ur eő nagysága erre az földre jött, 
és három Ízben ezen felesen elment német vité
zek, az kik Újhelyi. Pál uramat Kassára vitték, 
ismét az kik az oláh országhi követeket az mely 
németek elkísérték, az kik közül az nemes emberek 
házára is reá mentek volt, most utólszor pedig 
az tokaji németek, az kik Róttál uramat eő Nagy
ságát Szakmárra kisérték tettek több kárt 100 forintnál. “

„Demecserben hasonlóképen h i t t e l  f a t e a l j a k ,  
hogy 300 forintot érő kárt tettek nekik, e mellett te
mérdek disznókat, lovakat, szarvas marhákat hajtot
tak el.“ Így Petneházán szekereket, lovakat, ökröket 
és pénzt sarczoltak, dulásokat tettek. — Apagyon, Leve
leken, ibrányban, Ofehértón, Veresmarton, Komoróban, 
Demecserben, Grégényben sat. „Besenyődét úgy sar- 
czoltatják, hódoltatják, hogy már Kálióba sem me
hetnek, mert szekerüket marhájokat a várba hajt
ják, nem kiméinek semmit, még az asszonyokat is 
ütik, verik“ «) sat. S bár e tanúvallomások között Nyir-

') Lásd Szabolosmegye levéltára Fascic. 81. nro 60.
-) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. 82 nr. 84—94.

8*
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egyházáról szó nincs, de bizonnyal ez sem volt kivéve 
ezen dulások és rablások alól.

1664 Öregbedett és szaporodott a megyének s ezzel 
együtt Nyíregyházának is baja, nyomorúsága a nem
zetet megalázó vasvári béke következtében, melyről a 
magyarság között általános volt a hiedelem, hogy a 
bécsi udvar aként egyezett meg a portával, miszerint 
mind a ketten tetszések szerint bánhassanak az or
szággal s bár mit mivel is az egyik, abban őt a másik 
ne akadályozza ') E béke következtében Nagyvárad a 
török kezében maradt, honnan kényelmesen intézgette 
száguldozásait, s szélyel barangolt dúló hordáival Szat- 
már, Bihar, Szabolcsmegyék határain, másfelől Kothal 
(vagy Bottal mert sajátkezű aláírása inkább Róttál- 
nak olvasható) kormánybiztos 1665-ben az erdélyi 
várakból össze vont német katonaságot a többek kö
zött a káli ói és tokaji várakban is helyezvén el s 
ezek általános fegyelmetlenségökben s a szivüket el
töltő magyar gyűlölő indulat következtében a legna
gyobb zsarolást és zaklatást vivén véghez a lakosokon, 
a szenvedés sokszorosan kijutott a megyének és köz
ségeinek. Hogy a bécsi kormánykörökben mily gyű
lölködő szellem uralkodott abban az időben is a ma
gyarok ellen, mutatja a következő nyilatkozat, melyet 
a bécsi udvarhoz járatos német urak abban az időben 
széltiben hangoztattak: „a magyarok is“ — mondák 
ezek, — „majd nem sokára letépik forgóikat, kucsmáik 
kalapjaik ékességét s megfékezik e szilaj népet, dol
mányaik arany és ezüst gombjait ólom gombokkal 
cserélik fel, cseh nadrágba szoritják száraikat s igát 
vetnek kevély vállaikra“ *)

*) Horváth Mihály Magyarország története VI. k. 15. J.
2) Horváth Mihály Magyaroszág története VI. k. 12. I.
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A király ugyan, áz elégedetlen magyarok meg
nyugtatására ígéretet tett, hogy Lévába, Nyitrába, 
Tokajba, Szatmáriul, Káliéba, Ónodba a német helyett 
magyar őrséget tétetend, így egy kevés időre látszó
lagos nyugalom állott be, azonban ez az Ígéret is be
váltatlanul maradván és a folytonos zaklatások és sé
relmek egyre szaporodván, a hazafiak elégedetlensé
gének, melyet az idegen katonaság féktelensége foly
ton szitogatott, határozottabb irányt adott Rákóczy 
Ferencznek Zrínyi Ilonával 1666 márcz. 1-ső napján 
Zborón tarto tt menyegzője '), midőn az ott jelen volt 
fő urak: Zrínyi, Weselényi. Nádor sat elhatározták, 
hogy ez elviselhetlen sérelmek megtorlása végett XIV- 
ik Lajos franczia királytól kérnek segedelmet. Hogy 
szükség esetén a Tisza • vidéken lakó protestánsok is 
megnyerve legyenek, Rákóczy Ferencz, ki magát „Er
dély választott fejedelmének“ szerette czimezni, mind 
a sárospataki iskolának vissza adta az anyja által el
vett alapítványokat, mind a prot. lelkészeknek kifi
zette visszatartott dijaikat; csak is némely templo
mok maradtak Szabolcsmegyében a gör. katholikusok 
kezében, a többi között a pécsi, melyről Patay And
rás akkori esperes egy a megyéhez intézett felter
jesztésének 4-ik pontjában azt mondja „Az poczi temp
lom felől hallatik, hogy az méltósághos fejedelem asz- 
szony (Báthory Zsófia) eő Nagysága ecsedi udvar bí
rája Józsa Miklós ur engedelméből az ott való Oro
szok akarják oceupalni az magyaroktól, az nemes vár
megyét requiráljuk, kérvén, találjon módot benne 
hogy az templom az mieinktől ne abalienáltassók!“ 2) 
A templom csakugyan elvétetett s máig is a gör. 
katholicusok birtokában van. Ugyan ezen évben Gróf

’) Lásd Szabolcsmegye levéltára. Faso. 84 act 1.
2) Lásd Szabolcsmegye levéltára. Faso. 84 nro. 75.

1666
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Osáky István is egyik birtokosa Nyíregyházának, mert 
épen az ő kérelmére küldetik ki Nyíregyháza városba 
(ad oppidum Nyíregyháza) bizonyos régi jogtalanságok 
eligazítására Jármy András másod alispán (alter vice 
Comes.)

Rákóezy Ferencz ezen évben hagyja jóvá Bethlen 
Istvánnak Rákóezy György által megerősített ado
mány levelét') melyben az elődei által Nyíregyhá
zának adott szabadalmakat biztosítja.

*) „Mi Saarosi Rákóezy Ferencz Isten kegyelméből Erdélyország vá
lasztott fejedelme. Magyarország részeinek Ura és Székelyek Grófja s 
ugyanazon Saáros vármegyének Fő és Örökös ispánja, teljes czimiinkkel 
(„Titulis titulandus“) adjuk tudtára jelen levelünknek rendében jelezve, 
mindazoknak akiket illet, hogy a mi összes hajdúinknak és azok vitéz 
hadnagyainak nevében és részéről, kik birtokunkban Nyíregyházán és 
Szabolcsvármegyében élnek, laknak és székelnek, beadták és felmutatták 
nekünk, a néhai fenséges fejedelemnek R á k ó e z y  G y ö r g y  urnák. 
Erdélyország fejedelmének és Magyarország részei Urának, a mi kedves 
A t y á n k n a k  egy kiváltságos levelét, melylyel a teljes czimü méltó- 
ságos iktari Bethlen István gróf ur bizonyos levele pontjait megerősíti, 
mely közönséges papíron, nyílt alakban készült és van írva, s ugyanazon 
fenséges fejedelem Urnák kéziratával és reá nyomott veres viasz pecsété
vel van megerősítve, amely némely pontokat foglal magában ugyanazok
nak tehermentességéről és szabadságáról, melyek nekiek engedtettek, az 
alulirt szövegben, alázattal esedezvén előttünk, hogy mi azon levelet és 
minden abban foglaltakat összesen és egyenként helyeseknek, kedveseknek 
elfogadottaknak tekintvén, jelen levelünkbe szóról szóra igtassuk és Írassuk 
be s méltóztassunk azokat, mint ő reájok és minden utódaikra örök érvény üe- 
ket kegyelmesen megerősíteni. Mely levélnek szövege ez : Mi Rákóezy György 
Isten kegyelméből Erdélyország fejedelme. Magyarország részeinek Ura 
és Székelyek Grófja teljes czimiinkkel adjuk tudtára jelen levelünknek 
rendében jelezve, mindazoknak akiket illet, hogy a mi vitéz hadnagyaink
nak, valamint szabadhajduinknak nevében és részéről, kik a mi birtokunk
ban Nyíregyházán és Szabolcsvármegyében élnek, laknak és székelnek, 
beadták és felmutatták nekünk Méltóságos iktari Bethen István Gróf 
urnák Marmaros és Hunyad vármegyék Fő és Örökös Ispánjának egy ki
váltságos levelét, mely közönséges papíron, nyílt alakban van készülve 
és kiadva és ugyanazon Gróf urnák kéziratával és reá nyomott veres viasz 
pecsétével van megerősítve, mely bizonyos pontokat foglal magában azok
nak tehermenteségéről és szabadságáról, melyek nekiek engedtettek az 
alulirt szövegben ; alázattal esedezvén előttünk, hogy mi azt, a levelet s 
minden abban foglaltakat összesen és egyenként, helyeseknek, kedvesek-
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Mig az országban, ig j Szabolcsmegyében is az 
elégületlenség folyvást növekedik, s a vasvári béke 
szomorú következései alatt nyög a nemzet, s az udvar 
kísérleteket tesz az elégületlenség lehető lecsillapítá
sára, s daczára ennek mind nagyobb hullámokat vet 
az országban a titkon keletkező összeesküvés: Nyíregy
házán távol mintegy az országos zajtól egyszerű job-
nek és elfogadottá,kunk tekintvén, jelen leveliinkbe szóról szóra igtassuk és 
Írassuk be, s méltóztassunk azokat, mint ő reá,jók s minden utódaikra örök 
érvényüeket kegyelmesen megerősíteni. Mely levélnek szövege ez: Mi iktari 
„Bethlen István“ sut. (lásd elébb egész terjedelmében közölve.) Mi tehát már 
nevezett hadnagyunknak s a többi nyíregyházi hajdúinknak hozzánk beadott 
esedezését úgy amint feljebb előadva van. kegyelmesen meghallgatván, és 
kegyesen fogadván, az elébb írott levelet, melyben semmi vakarás törlés, 
avagy bármi részben kétség nincsen, sőt tőle minden hiba és gyanú tá
vol van, ami jelen leveliinkbe szóról szóra, minden kihagyás pótlás, vagy 
bár mi változtatás nélkül beiktatva, minden abban foglalt záradékokra. 
czikkekre és pontokra nézve, úgy amint azok törvényesen kiadva vannak 
s »menyiben azok erejével az igazság összefér, elfogadtuk, javallattuk, 
helyben hagytuk, megerősítettük, elfogadjuk, jóváhagyjuk, s ugyanazok
nak ami Nyíregyházi szabad hajdúinknak s azok örököseinek részére 
ö r ö k é  r v é n y n y e l .  kegyelmesen megerősítjük; kivéve mindazáltal a 
nekik adandó útiköltséget, vagy hogy a mi ecsedi várunk kapitányának, 
parancsnokának, vagy felügyelőjének tudta nélkül senkit maguk közé be 
ne bocsássanak és flő-nél több lovasok ne 1 egyen, sőt a kik e számon fe
lül oda költöznek, azokat, jobbágyaink közzé sorozzák e mi levelünknek 
erejénél és bizonyságánál fogva. Kelt Keséd várunkban az 1655-ik év jan. 
o-ik napján Rákóczy György.“

,,Mi azért nevezett hadnagyunknak s többi nyíregyházi hajdúinknak 
előre bocsátott esedezését, úgy amint fennebb előadatott kegyelmesen 
meghallgatván és kegyesen elfogadván az előbb Írott levelet, melyben 
sem vakarás sem törlés nincsen, mely semmi részben kétség alá nem jö 
het. sőt minden hibától és gyanútól mentes, jelen levelünkbe szóról szóra 
kihagyás pótlás, vagy bármily módosítás nélkül beírva minden abba fog
lalt záradékok, czikkek és pontokra, nézve, anyiban amenyiben azok he
lyesen és törvényesen vannak kiadva és erejűkkel az igazság összefér, el
fogadtuk. javallottak, helybehagytuk és megerősítettük, elfogadjuk, jóvá- 
hagyjuk és Nyíregyházi szabad hajdúinknak és azok utódainak részére 
ö r ö k é r v é n y n y e l  kegyelmesen megerősítjük. E mi levelünknek ereje 
és bizonyságánál fogva. Kelt Sárospataki várunkban 1666-ik év april hó 
26-ik napján Rákóczy Ferencz. m. k. Pecsét Hely. (Eredetije a Gróf Ká
rolyi levéltárban, melynek hitelesített másolata latin nyelven olvasható 
Nyíregyháza város levéltárában.) Szerző.
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bágy kérdések eligazítása foly, nevezetesen Rákóczy 
Ferencz Nyakas Péternek Mihók Péter és Katona Mik-

1667 lós jobbágyait visszabocsátja '), ugyanezen évben özalai 
Boldizsár szolgabiró mellette levő Szabó Péter jur. 
assessorral Nyíregyházára jönnek, „n o m i n e  f i l i a l i s  
h a j d ú  v á r o s b a , “ Telt. ngos Gróf Eszterházi Mária 
néh. Homonnay Urugeth Györgyné instantiájára, hogy 
Szonies Sándor és Szonics Jakab nevű szökött jobbá
gyokat Rákóczy Ferencz fejedelem keze alól vissza
követeljék.2)

Majd ugyanitt Nagy Tamás, Török András, Szilá-
1668 gyi János, Tar István idevaló lakosok kihallgattatnak 

arra nézve, hogy Balicz István mikor ment el lakni 
Nyíregyházáról3) s a tanuk vallomásából világosságra 
jővén, hogy Baliczot az idézés Nyíregyházán nem érte. 
ez absolváltatik.

Minden jelek oda mutatnak, hogy ezen században 
Nyíregyháza ez időtájban volt legerősebb s ekkor ra
gaszkodott leginkább hajduvárosi szabadalmaihoz, s 
mint Rákóczy Ferencz birtoka bizonyosan érintve is 
volt azon mozgalmaktól, melyek abban az időben véd- 
urát és társait foglalkoztatták.

Tudvalevő dolog, hogy Beszterczón nádori szék tarta
to tt 1667-ben, hova a megyei követek nem mindnyájan 
mentek el, mivel a gyűlölt Rothal is részt vett a tanács
kozásban, de alkalmat adott ez összejövetel arra lega
lább, hogy a nézetek a helyzet felett tisztuljanak s 
érlelődjenek, s különösen a magán értekezletek voltak 
azok, hol a jövő tervei megállapittattak. Abban tör
tént itt  a többségnek megállapodása, hogy a magyar

>) Lásd Szabolcsmegye levéltára Pascic. 86. act. 20.
2) Lásd Szabói csmegye levéltára Pascic. 80. act. 49.
3) Lásd Szabói csmegye levéltára Pascic. 80. act. 49.
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nemzet bizonyos romlásnak nézvén elébe az osztrák és 
Török császár között, ugyanazért a magyar nemzetnek 
a törökhöz kell csatlakoznia. „A mohácsi ütközet óta 
— mond Horvát Mihály ') minden király alatt 
több-több veszett el az országból, melynek elébb a 
Fekete s adriai tenger vetett határokat, mig végre 
a Kárpátok lánczának keskeny vonalára törpült; két
ségkívül e foszlány is elveszendő még egy az utolsó
hoz (vasvári) hasonló békekötésben, s a magyar, kinek 
Magyarországon kívül nincs hazája, kénytelen lesz 
vagy faluról falura koldulni kenyerét Németországban, 
vagy rabul művelnie a török járma alatt ősi öröksé
gét. Ez ellen csak egy az óvó szer, pártfogásáért folya
modni a töröknek, kitől erre annyiszor oly kedvező 
feltételek alatt ösztönöztetett. Igaz, a Magyarország 
által ekkoron nem fedeztetendő Ausztria ki lesz téve 
a pusztításnak; de a fegyver s tűz által már a má
sodik század alatt pusztuló haza valahára kinyughatja 
magát, s maga a keresztyéni kötelesség sem kivánja, 
hogy a szomszéd kedvéért végkép elveszszünk. Ha a 
németek nyugalmuk dijául nem kételkedtek darabon
ként odadobni a töröknek az országot, miért ne volna 
szabad a magyarnak is kardját valahára hüvelyébe 
tenni, s a töröknek kezet nyújtva másfélszázad Ínségei 
után megnyugodnia, habár paizsát veszti is el Ausztria.

Weselényi, Nádasdy, Zrínyi s a titokba avatott 
Rákóczy elfogadták e véleményt, s ez lett az összees
küvés alapja. Mig az összeesküvők a fölkelés szálait a 
maguk módja szerint szőtték Tótországban, a portánál, 
az oláhok, morlák és uszkók között, Leopold a mind 
fenyegetőbb szint öltő felvidék megnyugtatása végett 
1070 mártius 27-ikére Beszterczebányára gyűlést hir-

!) Lásd Horváth Mihály Magyarország 1 őrt. VI. köt. 24—25 lap.
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1670

(letett, melyre Szabolcsmegye is felterjeszti sérelmeit. 
Ezen gravamináknak tárgyunkhoz képest csak azon 
pontjai érdekelnek bennünket, melyek különösen Nyir- 
egyházára vonatkoznak.

Ennek 5-ik pontjában ez áll: „A szökött jobbá- 
giok Zakmárból, Németiből; nagy urak ioszaghaiból is 
ugimint Báthorból, Nyiregi házából, Kakomazból, Misz- 
tótfaluból, az hajduvárosokból is hogy kiadattassanak 
juxta conditiones anni 1013 art. 3 (i eő felséghe Ke- 
gielmesen felőle provideáljon, alázatosan instalunk.“

12-ik pont. „Minthogy az mi vármegyénkben és 
egyebütt is akárkik haj du városokat állítanak, úgy
mint Dob, Szegegyháza, Bekeny, Bőd, Nyíregyháza, 
Ujfejértó, az hova az nemességh jobbágyai sokan sza
badságnak okáért földes urak alól elmennek, kiből 
mind eő felséghének, mindh az nemességhnek sok ká
ra következik: eő felséghe találjon módot benne, hogy 
az kik eddig efféle falukat avagy, városokat épittet- 
tenek: azok deleáltassanak.“

34, p. „A nyíregyháziak sok violentiakat csele- 
kesznek, nemes emberek házára rá mennek, lövöldöz
nek, vagdalkóznak, és egyéb féle sok injuriákkal ter
helik várni egy éj őket, jobbagiokat az nemességhnek'el
hordják, költöztetik s közzéjök szállítják, sem gratu
itus labort praestálni nem akarnak, sem felségednek 
fizetni nem akarnak, semminemű adót, semminemű 
onust és fizetést nem akarnak az vármegyével együtt 
supportálni. Kiket ennek # előtte mind praestáltanak. 
Instálunk eő Felséghét alázatosan csináltasson oly 
articulust feleölleök, hogy mindenféle contributiót, 
szolgálatot,adózást és gratuitus labor praestálást egyaránt 
suppor táljának vármegy éjekkel.“ ')

’) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascio. SS. nro 30.
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Ezekből láthatni, hogy 1070 táján Nyíregyháza 
nem csak tekintélyes város volt, hanem oly erőre 
emelkedett, hogy az egész vármegyével daczolni mert.

De hogyan lehet az, hogy az 1635 és 1638-ik 
évi törvényczikkek ellenére mind végig megállóit régi 
szabadalmaiban, s nem az, hogy egyszerű faluvá sülyedt 
volna, sőt inkább jogait s szabadalmait nem csak meg
őrizte, hanem kibővítette s nagyobb erőre ju tta tta?

E kérdésre a feleletet azon század zaklatott vi
szonyaiban kell egy részről keresnünk, mely szerint 
ha a törvények meghozattak is, a nemzet nem élvez
hetett oly huzamos nyugalmat, hogy a törvényt vég
re is hajthatta volna, az egymást gyorsan váltó kü
lönböző urak és kormány-formák alatt; de nem ke
vésbé befolyt erre azon kedvező körülmény, hogy a 
század elejétől kezdve mindez ideig hatalmas véd- 
urak alatt állott Nyíregyháza, szabadalmának újabb 
megerősítését nehány évvel ez előtt 1666-ban nyerte 
Itákóczy Fereucztől; végre nem lehet, hogy ezen sza
badalmak huzamos fennmaradásának egyik lényeges 
okát Nyíregyháza szabadság szerető polgáriban is ne 
keressük; s hogy még ma is az alföldi városok na
gyobb része a tiszta és hamisítatlan szabadelvüség 
alapján megmaradt, az onnan magyarázható meg, hogy 
a városokban a szabadság szerető közrend, továbbá az 
úgynevezett armalisták egyesültek, azért ott a szabad
ság szelleme örökség gyanánt szállt és száll az apák
ról a flakra mind a mai napig.

Nyíregyháza város eme szabadalmait még ez után 
is sokáig megtartotta, mivel a fent idézett sérelmek 
nem elébb mint az 1681-iki soproni országgyűlésen 
intézteitek el törvényhozásilag.
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1671

Mindamellett ezután a terhek ismét kivettettek 
Nyíregyházára s ha mikor tudták karhatalommal he 
iá hajtották.

HL F E J E Z E T .
1070—1686.

Pataki tanácskozás. — Újabb felkelés. — Kende. Petróezy. Szepsi felkelő 
vezérek Nyíregyházán. — A felkelés leveretése.' —■ Német kormány be
hozatala. — Protestánsok üldözése. — Kuruozok labbanczok kölcsönös 
kegyetlenkedése. — Nyíregyháza kárai. — A hajdúk egyrészét Barkóczy 
megnyeri. — A felkelők győzelme. —• Szolgálmányok Tököly alatt. — 

Az Újvárosiak vewztessége.

A Zrínyi Frangepán összesküvés és a Rákóczy 
felkelés leveretése után Erdélybe menekült felkelő 
vezérek e közben nem pihentek, de minden követ 
megmozdítottak a lerakott fegyver felerhelésére, s er
re igen alkalmasnak Ítélték a pillanatot, mivel a föld
népe szokatlan adóval terheltetett, a hajdúk pedig a 
végletekig el voltak keseredve a protestánsok üldö
zése miatt, hire já rt ország és megye szerte, hogy a 
törökök s tatárok ismét mozgolódnak. Minél fogva a 
sokszoros sikertelen küzdelembe bele fáradt nehány 
megyének rendei Patakon az 1671 -ik évben tanácsko
zást tartottak a védelem eszközeiről, elhatároztatott 
hogy Kálló vára erősittessék meg. Oly ágyút kell oda 
hozatni, mond a határozat, hogy a vészlövós, ha a 
török jön, jó messze hallatszék, mert e mostani nem 
messze hallik, igy nem figyelmeztetheti a föld népét 
a veszedelemre. ')

Ugyan ez évben hívja fel Senyey Ferencz a vár
megyét, hogy a németek garázdálkodásairól pontos 
jelentést tegyen, megnevezvén azt is, kinek regement
jéből valók a malefactorok. *)

*) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasc. 89. 122.
2) Lásd. Szabolcsmegye levéltára Fasc. 89. act. 92.
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1672-ben Gróf Csáky István terjedelmesebb pa
nasz levelet intéz a vármegyéhez, melyben miután 
Kemecsey László uram ellen, ki a közösen birt földön 
nem akar adni marhájának szabad járást, bőven ki- 
panaszolkodta volna magát, igy ir: „azt is alkalmatos 
időtől fogva érzem, Tek. nemes vármegye, melylyel 
Kállay uram fenyegetőzik, mert királyteleki és nyir- 
egyházi jószágom szintén elpusztul. Másuva úgy ér
tem szoktak eö kegyelmek, egy nehány an az hadak 
eleiben éléssel s vecturával securalni, de ezekre a he
lyekre igen ritkán vagy egyszer sem talán, kérem 
ezen is bizodalommal Ngtokat, Egeiteket, méltóztassék 
azt is együtt fájlalni velem, s két három embereknek 
ne engedjen ily bosszuságos károkat s böcstelensége- 
ket követni rajtam, mely beli atyafiságos jóakaratját 
igyekszem én is kivánatos dologban megszolgálni. ') 
A Sárospatakon tarto tt tanácskozás nem sejtett alap
talanul, mert már 1672 „Petróczy István Kende 
Gábor, Szuhay Mátyás és Szepsi Pál mintegy S00 
lovassal, kik a németektől űzettek volt ki házaik
ból, Magyarországba törtek, s miután Husszein aga 
500 váradi törökkel hozzájok csatlakozott,— a hajdúkat 
felkelésre nógatták.“2)

A hajdúk melyen el lévén folytonos sérelmeik 
m iatt keseredve, s látván hogy a török is kezd meg
indulni a felkelők mellett, különösen pedig Teleki Mi
hály is gyújtó levélben hiván fel a megyéket és haj
dúkat kiszállani a „magyar szabadságtalanság“ ellen3) 
febr. 18-ikáról keltezve: tömegesen sereglettek a fel
kelők zászlója alá, úgyhogy mihamar 15,000 fegyve
ressel kezdették meg a háborút.

') Lásd : Szabolcsmegye levéltára Fasc. 90. act. 22.
'-) Horváth Mihály Magyarország tört. VI. k. 59 1.
3) Lásd: Szabolosmegye levéltára Fasc. 90. act. 52.

1672
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Kende Gábor, Petróczy István és Szepsi Pál már 
márcz. havában a magyar táborral Nyíregyházán he
lyezkedtek el, ezen nyíregyházai tábor erőditvényből 
szólítják fel a megyét márcz. 6-ikáról keltezett leve
liikben, hogy a hadak élésére provideáljon, nehogy az 
élésre valókat az lovaknak és embereknek maguktól 
hajtassák.1)

Ezen nagy szerencsével kezdett felkelés épen a 
felkelő vezérek elbizakodottsága s tervtelensége, vala
mint a hajdúk egy részének Barkóczy Istvánnak csá- 
bitgatása következtében történt árulása miatt, még 
azon évben elnyomatott, a nádori s királyi helytartói 
tiszt eltöröltetett s a német kormány behozatott; 
1673 febr. 27-én Ampringen János Gáspár magyaror- 
szág teljhatalmú kormányzójává kineveztetvén.

Ezen időre esik azon gyász korszak, midőn a 
protestánsok a legnagyobb háborgatásnak voltak alá 
vettetve; 300 prot. lelkész és tanító idéztett a törvény
szék elé, kik a lázadás gyanúja m iatt szinleg, de valóban 
fanatismusból s vallásos gyülölségből mindnyájan ha
lálra ítéltettek; kegyelmet nyert az, ki katholikus val
lásra tért, vagy külföldre ment, vagy hivataláról lemon- 
iott, a többiek a leopoldvári, berencsi, sárvári börtönbe 
vettettek, végre hetvenen a nápolyi gályákra vitettek.

De nemcsak a protestánsok szenvedtek ezen idő
ben, hanem mondhatni az egész ország. Ampringen a 
lázadást nem volt képes végképen leverni és elfoly- 
bani, a bujdosó elégületlenek a Kuruczokat folyvást éb
ren tartották, kik a szenvedő protestáns lelkészek miatt 
is mélyen elkeseredve lévén, ahol csak lehetett a néme
teken véres boszut állottak, más részről a kegyetlen

') Ez  az erőditvény véleményem szerint a tokaji utcza végén a vasúti 
irház felé lehetett, hol még ma is világosan láthatók az erődített táhor- 
íely nyomai. Megyei levéltár. L. 0.
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Kobb azokat, kik a Kuruczok közül kezébe kerültek 
tömegesen vonata karóba, vagy kerékbe töreté, vagy 
lassú tűzön emészteté és elevenen nyuzatá. — Ezen 
kölcsönös ellenségeskedéseknek a kuruczok és labban- 
czok között igen gyakran ártatlanok is estek áldoza
tul. Leginkább ki volt tétetve e rettenetességeknek a 
Tiszavidéke, mert a bujdosók leginkább Debreczen és 
Eger táján tartózkodtak. A nyíregyháziak s általában 
egész Szabolcsmegye ki volt tétetve a folytonos zaklatá
soknak, — Barkóczv István Szabolcsmegye főispánja a lab- 
bancízokkal tartván, Ferencz testvérével s Pálfy Miklóssal 
Nánás mellett mintegy 500 kuruczot fogott el 1674. 
febr. havában; viszont a kuruczok Ónod mellett Pálfy- 
nak majd nem egész dandárét levágták.

Elénk kópét adja e szomorú helyzetnek Horváth 
Mihály, „míg a két fél — mond — egymást igy rontá. 
öldöklé, a föld népét ezek is amazok is iszonyú módon 
zaklatták, sanyargatták e hadjárataik alkalmával. Alig 
vonult el a kuruez csapat, már is a labbanez had ült 
a védtelen nép nyakára. Megrendül a hazafi szive, mi
dőn e zsarolások s pusztitások leírását olvassa az év
könyvekben. Az adók, úri munkák által már különben 
is módfelett terhelt nép a kuruczokat szintúgy, mint 
az üldözésökre kiküldött, vagy különben is gyakran 
útban levő katonaságot ingyen köteleztetett élelmezni 
s elszállítani. Es akár mulatság, akár más személyes 
ügy volt a czél, úgy mondák, a közjóért utaznak; s 
még szerencsésnek tartható magát a szegény paraszt, 
ha marháit, melyeket talán az ekétől fogtak el, tűz
helyéhez bár elcsigázottan békével visszahajthatá. A 
gazda kinél a német útközben megszállt, vagy tanyá
zott, ha kifosztatni nem akart, még a közkatonának 
is válogatott eledellel, borral kénytelenittetett szolgál

a t
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ni; ki parancsának tüstént nem engedelmeskedett, 
a legdurvább méltatlanságokat vonta magára; azt 
mindazáltal a legkészségesebb szolgálatú is ritkán ke
rülte ki, hogy vermeiből a gabonát, ládájából filléreit, 
mezejéről barmát el ne rabolják a garázdák. Még csak 
elhaladni is alig lehet vala mellettük gúny és bánta- 
lom nélkül. A nép sokkal inkább félt a labbancztól, 
mint a töröktől, ta tá rtó l; a lakosok, midőn értesültek, 
hogy a labbanczok jönnek helységökbe, hogy legalább 
a maguk, hitveseik, leányaik személye maradjon ment 
a méltatlanságoktól erdőkbe, hegyekbe vándoroltak, 
vagy sokan a török földre futottak, satu)“

De találunk erre nézve még ennél is szomorúbb 
és részletesebb adatokat Szabolcsmegye levéltárában; 
1676-ban történik falunként kihallgatás a török 
pusztítást, 1 677-ben pedig a német pusztítást illetőleg, 
helységenként.

Nyíregyházára vonatkozókig a következők olvas
hatók ebben: „Anno 1676 die mensis Januar. Lőtt 
az inquisitio Nyíregyházán. Nyíregyházai főhadnagy 
Szonits Sándor, Biri Mihály főbíró, Oláh Mihály kisbiró 
hitek szerint vallják: az váradi törököknek adtanakadó
ba két esztendő alatt 1240 forintokat. Ad secundum punc
tum vallják hitek szerint, talajokat felverték egynéhány 
ízben, házbeli javaikat elvitték, egynéhány embereket 
megsarczoltattak; lovokat, ökröket tehénféle barmaikat 
elhajtották, jólelkök esmereti szerint összeszámlálták, 
beszen az kárvallások 4258 forintokat. Ugyanaz Mél- 
bósághos Báthory Zsófia fej edelemasszonynak eő nagv- 
jághának tőttenek ugyanaz nyíregyházi majorságában 
1001) forint érő károkat Hajdú Tamás eő kegielme 
tiszttartója ezen hadnagygyal és lírákkal hitte] fate-

’) Horváth Mihály VI. k. 7:!. 1.
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áltuk. Ugyan Gróf Csáky István urnák eő Nagyságának, 
ugyan nyíregyházi majorságában töttenek az kuruez 
vitézek 800 magyar forint érő károkat, melyeket 
ugyanezen felől való tanuk hittel fatealtanak. Baltha
zar Szalai judilium Stephanus Farkas jur. assessor.“ ')

Ugyanekkor a királytelkiek vallják, hogy „két esz
tendő alatt adóba az töröknek 500 magyar forintot, 
fizettek, ökröket, lovakat 140 darabot elhajtottak, házok- 
ből minden javokat elvitték, Isten tudná a károkat 
meghmondani, 5 embert elfogtak s egy király teleki 
jámbor embert megöltek.“ *) Az egész megyéből csak 
az adó felülment 100,000 forintnál a mindenféle kár
vallásoknak pedig se szeri se száma.

A Nyíregyházára vonatkozó tanúvallomás nem
csak azért érdekes előttünk, hogy belőle megtudjuk, 
menyi kárt vallott azon időben a város, hanem azért 
is, hogy az általa fizetett adó mennyiségéből követ
keztetést vonhatunk annak akkori népességére, nagy
ságára. Sokkal kevesebb adót fizetett Nádudvar, Sz.- 
Mihály, Dornbrád, az adófizetés mennyiségére nézve 
felülmúlta Kis-Várda, Kálló, Nyírbátor. Továbbá érde
kes tudnunk, hogy még ebben az időben is hadnagya 
volt Nyíregyházának, tehát még mindig tarto tta  ma
gát nyert privilégiumához.

A főhadnagy Szonics Sándor volt, ily nevű ne
mes familia még ma is tartja magát Rohod tájékán. 
A főbiró Biri Mihály. Már az 1623-ik évben ugyan 
ezen családból volt a biró Nyíregyházán s ezeknek 
utódai e lakó földtől soha el nem szakadtak, mai napig 
is fentartja magát itt  e család.

') Lásd Szabolcsmegye levéltára
-') Lásd Szabolcsmegye levéltára

Myiregyháza város  története. 9
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1677 Az 1677-ben felvett tanuvallomási jegyzőkönyv
be egy darab papiron „memoriale“ czimmel fel van 
jegyezve, hogy kik voltak ez évben nemes emberek, 
a következőleg: „Nynádházi armalisos nemes embe
reknek nevek: Tatár Bálint, Tatár János, Török Ist
ván, Szíjgyártó István, Kun György, Mészáros Bálint, 
Szilágyi János, Szonics Sándor. “ 1)

Ugyan ezen tanuvallomási jegyzőkönyv szerint a 
német és magyar katonaság által okozott károkról 
igy emlékeznek meg a tanuk: „Pataki Pál Commendáns 
a templom kerítését lerontatta,2) 1000 forintot sar- 
czoltatott be a lakosságon, 50 szekeret hajtatott és 
azokat huzamos ideig magával ide oda hajtatta a 
meddig tetőzett.“ Ugyan ekkor Királyteleke is nagy 
sarczoltatásnak volt alá vettetve, Nagy György és Pa
taki Pál ő felsége magyar és német hadainak parancs
nokai által.

Azonban még itt  a dulásokon és hadi sarczon kí
vül úgy látszik egyéb kegyetlenséget nem követtek 
el, legalább e tanúvallomásban semmi ilyes nincsen 
feljegyezve; nem igy azonban a megye többi helyisé
geiben; - rettenetes még csak olvasni is azokat az iszo
nyatosságokat, melyeket a császári hadak ez időben 
elkövettek, a katonák, a nemesek házára rá mentek, 
a mit kaphattak mindent elraboltak. Ebben az időben 
gyakran megtörtént, hogy a megszállástól fenyegetett 
helységek lakosai javaikat pénzeiket a mégnem háborga
to tt helységekben lakó barátaiknál helyezték biztonság
ba, azonban a féktelen katonaság gyakran mielőtt biztos

1j  Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 95. act 98.
'-) Lásd Ssabolcsmegye levéltára Fascic 95. aot 93. szóról szóra; „Pos

sessio Nyíregyháza jurati examinati fassi sunt, damna pro milites tam ger
manos quam hungaros irrogata esse ad mille florenos se ext . . . .  Pata- 
kiensis tunc temporis Commendans. Fanum templi infringi quinquaginta 
Currus obigi curasse. Eos tam diu secum hinc inde ducent quousque placuit.



helyre elrejthették volna pénzeiket, meglepte őket s 
a lakosoktól még az igy letett s megőrzésre elhelye
zet pénzeket s drágaságokat is elrabolták, nem ki- 
mélték a gyermekeket, gyönge nőket és asszonyokat 
sem, szóval dúltak, raboltak, pusztítottak, öltek; nem 
volt előttök semmi szent, mintha egyéb feladatuk se 
lett volna mint Magyarország lakosságát semmivé ten
ni s végkép kiirtani.

A kuruczok és labbanczok mellett még a törökök 
is gyakori becsapásokat intéztek a megyébe s igy a 
török, kurucz, labbancz egyszerre vagy egymásután 
dúlt, égetett, rabolt a megyében és az egész országban.

Az alkotmány és lelkiismeret szabadság mellett 
küzdőkre nem igen kedvezett a szerencse, amenyi- 
ben Köprilli Ahmed nagy vezér meghalt, ki a felkelő
ket török segítséggel biztatta, a franczia segitség is 
késett, igy Barkóczy István elérkezettnek látta  az 
időt kísérletet tenni arra, hogy az elégületlenek bizo
nyos engedmények által megnyeressenek. E végett fel
kereste személyesen az udvart azon tanácscsal, hogy 
engedtessék legalább annyi kedvezmény a protestánsok
nak. hogy minden megyében legalább egy templomot 
szabadon használhassanak, és hogy az államhivatalok 
betöltésénél a vallásra semmi tekintet ne legyen. Az 
udvar szivesen beleegyezett e csekély kedvezménybe, 
sőt Barkóczyt meg is bizta, hogy ez alapon alkudozzék 
a hajdúkkal. Erre vagy másfél ezeren meghódoltak, de 
a többség határozottan megmaradt a felkelés zászlója 
alatt s megkötötték a szövetséget a francziával és si
keres hadjáratokat tettek; ennek hirére Strassaldó 
helyett, kassai főkapitánynyá ismét a kegyetlen Kobb 
neveztetett ki, ennek embertelen kinzásait s kegyet
lenkedéseit a, kuruczok hasonlókkal viszonozták, úgy

9*
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hogy ismét tűzben és vérben állott különösen a Tisza 
vidéke. A felkelők kétezer főnyi lengyel, ugyananyi. 
franczia zsoldos haddal erősödvén, Szatmárban a Schmidt 
vezérlete alatt álló császári hadat szétszórták úgy, hogy 
1500 német közöttük Herberstein is a csatamezön 
maradt.1) A győzelmes csatát vivott felkelők Tokaj 
felé tartottak, azonban Kobb a Tiszán átkelvén s fe
léjük közelítvén, amazok Ecsednél ütöttek tábort; de 
Kobb, mivel a császári zsoldban álló magyarok csapa
tonként szökdöstek táborából, visszavonult, hadai mind 
jövet, mind menet megdulták Szabolcsmegyét, Weselé- 
nyi is hadait Debreczen tájékán helyezvén téli szál
lásra, a hybernalis portióból ismét kijutott megyénk
nek bőségesen.

1678 A következő évben a felkeltek vezérsége Tököli 
Imrére szállt, ezen évben, valamint a következőkben 
Szabolcsmegyében nagyobb pusztítások nyomaira nem

1079 akadtam, az 1679-ki conscriptio ‘ szerint a német ha
dak eltartása végett volt vetve Nyíregyházára 11) köböl 
élet s 9 szekér széna.-)

1680 1 6 80-ban neveztetik ki iij. Zichy István Szabolcs- 
megye főispánjául, de bizony ő a folytonos villongá
sok m iatt Bécsben lakott s onnan adta ki rendeletéit, 
melyeknek nem sok foganatja volt, mert 1681-ben 26 
megyei község volt török hódoltság ala tt3) s már

1681 1681-ben Kálló várát Tököly Imre elfoglalta s az 
ostrom alatt fel is égette,4) ugyanezen évben, mint az 
a katholikus rendek országgyűlés elé terjesztett felira-

') Horváth Mihály Magyarország történőié. VT. k. 85 lap.
2) L. Szabolcsmegye levéltára Fascic. 97. act. 98.
s) L. Szabolcsmegye. levéltára Fascic. 99. act. 15.
4) L. Horváth Mihály Magyaroszág történél e VJ. k. 104. 1.
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tából kitetszik, Szabolcsmegyében egyetlen katholikus 
pap és templom sem volt.1)

Az 1682-ik évben a megyének rendeletet is ad ki 
Tököli, hogy Kalló várát javíttassa ki, oda az építke
zéshez szükséges anyagokat hordássá. Sőt Munkács vára 
is kezére jutván, Szabolcsvármegyét felhívja,. hogy a 
reá vetett „lim itatiot“, nevezetesen 1 2 0 0  darab 3 öl 
hosszúságú gerendát, 1 1 0  drb 4 ölnyi hasított deszkát, 
75 drb rövidebb gerendát, 90 drb f> öl hosszú geren
dát, 300 drb másfél öl hosszú csörtös deszkát oda ha
la,déktalanul hordasson.s)

Majd Debreczenből az 1683. november 29-dikéről 
keltezett levelében megparancsolja Szabolcsmegye ren
déinek, hogy előtte magát mutassa be, azzal is „Cons- 
tatálja hozzá való devotióját“ 3); ugyanez évben nagy 
hadi szemle tartatik  Harangod mezején.4)

Azonban még ugyanezen évben a törökök nagy 
vereséget szenvedvén, az egyesült császári hadak mind 
beljebb nyomultak az országba; maga Tököli békére 
hajlandó, a törökkel szakítani látszott, s úgy látszik, 
hogy Szabolcs feletti uralma is nemsokára megszűnt, 
mert ez időtől kezdve megszakad Szabolcscsal való 
levelezése.

Az 1684-ik év gyászos eseményei szomorú lapo
kat töltenek be úgy az egész Magyarország, mint Sza
bolcsmegye történetében, Kuruczok, labbanczok s törö
kök egyaránt dúlnak fosztogatnak a legnagyobb em
bertelenséggel a hazában.

1685-ben Tököli a török által elfogatván; a ku
ruczok tömegesen visszatértek Leopold hűségére, Bar-

’) Lásd : Szabolcsmegye levéltára Fascic. 100. act. 40.
2) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 100. act. 41.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasc. 101 act. 16.
') Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 101. act. 27.

1683

1684

1685
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kóczy Ferencz a császár mezei hadainak tábornoka 
Caprara utasitása folytán Leopold kegyelemlevelét ki
hirdeti s a megtérőktől széltiben hüségi esküt vesz; 
minél fogva Szűcs János és Deák Ferencz Tököli me
zei hadainak egvrészével Kallóba mennek '), mely már a 
németek kezében van, s a császárnak hűséget esküsznek.

Bár azonban Barkóezy utasittatott, hogy hada
iban jó fegyelmet tartson, hogy másoknak is kedve 
legyen a megtérésre: mindamellett az országlakók 
dulása, pusztítása nem szűnt meg.

1686-ban Szabolcsmegyének Garattá rendeletére 
egész Szolnokhoz kelle szolgálni, 100 szekérrel s nagy
számú ökrökkel, melyből Nyíregyházára esett 1 szeker 
és 4 ököra)

Ugyan ezen évben Bertoti Újváros egész termé
sét derék aratáskor 600 német katonával elcsépeltet
te, mind egy szálig elvitte; a lakosokat éhenhalásra 
hagyván.3)

Hasonló panaszt emel Debreczen városa, azzal a 
különbséggel, hogy tőlök nem csak az élet neműt mind 
egy szálig elvitték, hanem arany és ezüst marháikat 
is, sőt még a mások által megőrizés végett letett 
pénzeket is.4)

Ugyan ezen évben Nyíregyháza városa „hiberna- 
lis porczio “ czimen tartozott fizetni 170 forintot,r>) 
hogy egyéb dulás érte-e? arról a következő fejezet
ben szólunk; — Királyteleke azonban valószínűleg a 
Tököli hadjárat alkalmával pusztulhatott el, mert e t
től fogva egyetlen Conscriptioban sem fordul elő neve. * 2 3 4 5

') L. H. M. Magy. (őrt. VI. 157 1.
2) L. Szabolcsmegye levéltára Fasc. 104 act 45.
3) L. Szabolcsmegye levéltára Fasc. 104 act 83.
4) L. Szabolcsmegye levéltára Fasc. 104 act, 92.
5) L. Szabolcsmegye levéltára Fascic 104 act 97.
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IV. F E J E Z E T .
1687— 1700.

Gróf CHáky István levele. Nyíregyháza elpusztult voltáról. — Prot. lelké
szek zaklatása. — Német katonák brutalitása. — Portio. Rabló töredék 
hadak garázdálkodása. — Gróf Csáky újabb levele. — A terhek folyvást 
növekednek. Kiköltözések a terhek miatt. — Rákóozy Ferencz a helyzet
ről. — Pál deák. Szatmári, zempléni zavargások. — A megye Nyíregyháza 
ellen. — Gróf liánfy György levele a, megyéhez. — Katonai zaklatások.

Eszterházy kapitány levele a vármegyéhez.

Az előző fejezetben rajzolt utolsó években Nyír
egyháza igen sokat szenvedett. Részint a Törökök, ré
szint egyéb barangoló hadak gyakran véletlenül rajta 
ütvén a védtelen lakosokon, azokat fosztogatták javaik
ból, s békés lakaikból elriasztgatták, még ma is akadni 
a város területén elrejtett kölesvermekre, melyek 
örökre a földben vesztek, a többek között a nyíregy
házai ref. templom fundamentomának ásatása alkal
mával is több ilyen elrejtett köles vermek találtat
tak tele öntve szin kölessel, gazdáik kibujdostak el
pusztultak ebben a villongás időben. Hogy nagy mér
tékben el volt pusztulva akkor Nyíregyháza, bizonyltja 
a következő levél, melyet Gróf Csáky István ezen 
villongás idők után a nemes vármegyéhez in téz: 
„Minthogy, úgymond, az elmúlt veszedelmes háborús 
időben mind Királyteleke, mind pedig Nyíregyháza 
annyira elpusztult légyen, hogy c s a k  az s zé l  fuj-  
d o g á 1 n á h e l y e i t  és igy sem a nemes vármegyé
nek s földes uraknak, szolgálatot s hasznot annak 
előtte azon helyben lakó lakosok nem tehetnek s nem 
tesznek, hogy azért az em litett helyek újabban meg
szól Iktathassanak, az mint már találkoztanak is olyak, 
kik örömest megülnék azon helyeket: Egeiteket ké
rem. hogy mindaz nemes vármegyét segíthesse minde
nekben és nagyobb hasznot tétethessen, mind magának
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1688 

1689

mind pedig a földes urak anyi amenyi hasznát ve
hessék annak idejében: országunkba bevett szokás sze
rint kgeltek három esztendőkig szabadságot az meg
nevezett Királytelekre és Nyíregyházára szállandó em
bereknek engedni ne nehezteljen, mely ideig való sza
badságot immár én megadtam.“ 1)

Ezen adatból kitetszőleg Nyíregyháza Csáky által 
m egtelepittetett; azonban kezdetét vevén 1(18 7-ben 
Caraffa Antal rém uralma, ismét aggasztó sors vára
kozott az országra, de különösen a prot. vallásra. A 
német katonák nem kímélték a templomot és papla
kot. A „hadak élésére“ mind nagyobb porcziokat ve
tettek, s ez számba sem jöhet a mellett, amit ezen 
felül önkényüleg raboltak, a szegény földnépének nem 
volt a ki pártját fogta volna.

Ezen évben teszi meg panaszát debreczeni kor
mán János szabolcsi esperes, Szabóicsmegye rendéihez 
a bátori. gyulaji, adonyi lelkészek ellen elkövetett 
méltatlanságok m ia tt2); de orvoslást nem nyer.

E közben az elszállásolt német katonaság eltar
tására mind nagyobb adó vettetik ki. Nyíregyháza 
1688-ban már havonként 60 forintot fizet,3) ugyan- 
anyit a következő évben.

Az 1689-ik évben a prot. lelkészek zaklatása meg
újul. A megyében szállásoló katonák semmit és sen
kit nem kiméinek, a parochiákat széltiben elfoglalják, 
a prédikátorokat ütik, verik, kínozzák.4) A lakosokon 
elkövetett embertelenségek a legmagasabb fokra hág
nak. Az egész rém uralom felett a Caraffa vérengző 
szelleme emelgeti rettenetes eszközeit.

*) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 107. nro. 74.
-) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 104. nro. 97.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 106. nro. 28.
4) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 107. nro. 23.
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A németek, hogy a mindenéből kifosztott, vég- 
kép elcsigázott, koldusbotra ju to tt nép nem képes 
megadni a porcziot, „ félkezénél, féllábánál fogva fel
akasztják a szegénységet és úgy kinozzák ameddig 
tetczik, majd a félholtra kinzott szerencsétlenek sze
mérem testűkre hurkot vetnek, s úgy hurczolják, von- 
czolják őket a porczioért, mivel immár úgy elpusztul
tak, hogy semmiképen maguk erejéből meg nem ad
hatnák.“ ')

Hasonló garázdálkodást, fosztogatást és vad kegyet
lenséget vittek véghez az egész megyében, különösen a 
Sambech káliéi commendans és a Loffelholcz ecsedi 
parancsnok regementjéből való németek voltak ez erő
szakos emberek és kegyetlen kinzók.

Ugyané zsarolások felől kihallgattatnak Tóth Mi
hály, Halász Mihály és Encsi István nviregyházai lako
sok, „a praedio Nyiregyháza jurati examinati fassi 
sunt, hogy fizettenek és kétszer is egy hónapra, miért 
is megvonták a portio pénz fizetését, melynek sum
mája tészen holnaponként fi. 60. Ezt pedig Clinger 
cselekedte.“ 3)

161)0—94-ig Szabolcsmegye és a tiszavidéke na
gyobb eseményektől megkímélve volt, azonban az itt 
elhelyezett német hadak ellátására folyvást kellett 
fizetni a meglehetősen felcsigázott porcziót. Evről-évre 
fizet Nyíregyháza vagy legalább ki van vetve rá s 
amikor tudja fizeti is, havonkint 50 forintot, 25 Cubu- 
lus gabonát,3) csakhogy még e mellett a porczioból is 
kijut, s minden egy katonára két font kenyeret s egy 
font húst kelle adni, a bor és ser nem kivántatott.

') Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 107. nro. 48.
2) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 107. act. 48.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 109. 110. 111. 112.

1690
1694
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1(194

de ez minden hóban egy porczio után 1 forinttal vál
ta to tt meg.

A Török már ekkor kiszoríthatott ugyan az or
szágból. azonban a német katonák zsarolása mellett 
újabb csapásként barangoltak az országon keresztül- 
kasul a Tököli felkelésből itt-o tt még fenmaradt tö
redék-hadak, melyek, mint tolvajok dúltak, pusztítot
tak és raboltak, ahol szerit ejthették.

A megye többi községei között Nyíregyháza is 
roskadoz a mindenféle terhek alatt, kitűnik ez Gróf 
Csáky Istvánnak Nyíregyháza akkori egyik földesurá
nak az 1694-ik év január 25-ről a Tekintetes nemes 
vármegyéhez intézett következő leveléből: „Tek. nemes 
Vármegye! ajánlom köteles szolgálatomát! Szánakozásra 
méltó nyíregyházai szegény embereim sok rendbeli kép
telen és rendetlen nyomorgatását (az mint informal- 
tatom) henyélő szemmel tovább nem nézhetvén, sem 
igaz lélekkel tovább nem tűrhetvén: kónyszerittetem ke
gyelmeteket bizodalmasan megtalálnom. Kérném és egy
szersmind inteném is, felyebb megnevezett szegény embe
reim pusztulásit szomjuhozó tiszteinek eddig való mun
káját zabolázza, mérték felett való károkat meghtéritse, 
mert ha e világon a törvény és igazság meg nem holt, 
elhitetem velek, hogy én is megh nem holtam. Datum. 
Kluknoviae.“ ')

E sorokból láthatjuk, hogy ez időben Gróf Csáky 
István is nyíregyházai földes ur volt, azt gyanitom, 
hogy e birtokos foglalta a Rákóczy-féle birtokot, mivel 
1695-ben Rákóezy Júlia Gr. Aspermont neje jószág- 
igazgatója által megkeresi a megyét s repositiot kér, 
illetve mivel a repositionalis határidő rövidre szaba-

]) Lásd Szabolesmegye levéltára Fascio. 112. act. 84.
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tott ki, kéri, hogy az hosszabbittassék meg.') Később 
a birtok, mint látni fogjuk csakugyan átadatott Rá- 
kóczy kezére.

Ezen évben rablóhadak is feldúlták Nyíregyházát, 
mint erről tanúskodik a megye jegyzőkönyve, uj ter
minust kérvén Rákóezy Julia Gróf Aspermont nejének 
jószágigazgatója, mivel a kitüzöttt terminust a rablók 
dulásai m iatt meg nem tarthatta.*)

Ugyanezen évben a báthoriak is panaszkodnak és 
Isten nevére kérik a megyét, hogy enyhitse terhüket 
s a rajta nagy mennyiségben bekényszeritett gabona 
árát térítse meg.3) Hasonlóképen Debreczen is kese
rűen panaszkodik, hogy uj abban 5 compagnia küldetett 
a nyakára, emiatt elviselhetetlen a nyomorúsága.4)

A fennebb emlitett barangoló tolvajhadak már 
Szabolcsmegyébe is bebecsapván, ezek ellen Eilippus J. 
de Porta’ liber baro s katonai parancsnok rendeletet 
bocsát5), felhiván a megyét azoknak üldözésére.

Eközben az elszegényedett nép vállaira a folyvást 
növekedő „portiok“ katonatartási terhek oly súlyosan 
nehezedtek, hogy nem volt képes azt megfizetni, minél 
fogva Becsben székelő főispánjához Zichy Istvánhoz 
folyamodik, hogy kövessen el mindent a terhek köny- 
nyitésére, mert a legrosszabbtól lehet tartani, Zichy 
családi gyász m iatt maga az ügyben el nem járhatvám 
Mecséry Ádámot bizza meg, ki is a megyéhez küldött le
velében tudatja, hogy „eddig fizetett a megye 2530 egész 
portiot, mely pénzben 59,972 frt értéket képviselt, az 
idén (1695) fizetni kell 1980 portiot, mely pénzben

>) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. 113. act. 152.
2) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 113. act. 152.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. 112. act. 117.
4) Lásd Szabolcsmegye levéltára. F. 112. act. 122.
s) Lásd Szabolcsmegye levél1 ára. F. 112. act. 130.
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49,500 forint, tehát 10,000 forinttal sikerült neki 
lejebb szállíttatni, azonban inti a megyét, hogy ezt 
fel ne akarják bontani, hanem űzessék meg, mert 
„majd nagyobb baj lesz belőle.“ ')

Első tekintetre nem látszik ez az egész megyére 
kivetett adómennyiség soknak, mert hiszen ma csak 
Nyíregyháza városa több adót. fizet, mint akkor az 
egész megye. Azonban nem kell felednünk, hogy az 
országlakók abban az időben egy százados török tatár 
dulás, Kurucz-labbancz fosztogatás sat. miatt, végkép 
el voltak csigázva, fizetésre képtelenné téve, másrész
ről a katonákat folyvást tartani kellett, Nyíregyházá
nak is rendes körülmények között, ide nem értve a 
gyakori átvonulásokat, folytonosan 14 gyalog 14 lovas 
katonát kellett ta rtan ia2); e mellett a féktelen hadak 
gyakran 3—4 annyit is kizsaroltak egyszerre, mint 
a mennyi rájok kivettetett, azonban mind ezektől 
eltekintve is nagyon jelentékeny összeg volt az, 
ha felgondolj uk, hogy minő értéke volt akkor a 
pénznek.

Ezt pedig megtudhatjuk azon vallomásokból, me
lyek a község bitóktól s elöljáróktól vétettek a német 
katonák által a rendes kivetett portiókon felül ki
zsarolt szolgálmányokról s élelmi szerekről. Ezek
nek árát maga a község vallja be, tehát bizo
nyosan magasabb árt mond a valónál, vagy legalább 
nem alacsonyabbat. Ezen bevallások szerint abban az 
időben egy szekér szénának ára 2 r. forint, egv köböl 
zab 1 f. 10 dénár, egy tyuk 3 dénár, 7 juh 5 írt. 
egy tehén 12 forintban számittatik.3)

') Lásd Szabolcsmegye levéltára F. 113. act. 21.
2) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasc. 113. act. 100.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasc. 115. act. 86.
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Nyíregyház i, így számítva, a rendes portion felül 
bevall 200 forint kárt, mely hogy csak a nagyobb 
tételeket említsük a következő károsodásokért számít
tato tt fel: 31 szekér széna, 26 köböl abrak, 18 tyuk, 
í) köböl zab liszt, 7 juh, sat, majd ismét ugyanez év
ről a Krommer kapitány katonái által okozott károk 
fejében 100 forintot ')

Láthatni ezekből, hogy a szegény lakosok e ter
heket — nem tévesztvén figyelmünk elől az általános 
nyomprt és anyagi pusztultságot, — nem bírták fizet
ni, igy a szegény jobbágy, ha egyik helyen felszapo
rodott rajta a fizetetten teher, megszökött s elbujdo
sott más községbe. Ily szökött jobbágy ügyében Írja 
Károlyi Sándor N.-Károlyból 1695 deczember 10-edi- 
kéről keltezve Szabolcsmegye rendéihez: „Nemes vár
megyém becsületes tagja Rohodi nagy Zsigmond nemes 
ember jővén hozzám, panaszképen jelenti, miként az 
elmúlt napokban, u. m. ezelőtt egy héttel egy jobbá
gya, felesége előbbi uráról álló elszökvén Nyíregyházán 
Ngtok kegeltek vármegyéjében vonta meg magát, mivel 
azért a portió elől ment el. sőt az elmúlt esztendeivel is 
restanti arius, másként is i tt  ve vén el egész nyári hasz
nát, adassa k i“ sa t.2)

Ep oly érdekes, mint szomorú rajzát adja ezen 
pusztulásnak, katonai zsarolásnak maga Rákóczy Fe- 
rencz „Confessiones“ czimü önéletírásában. 0 ez évek
ben járt Patakon s egyéb jószágain: „valóban válsá
gosak valának, mond ő, ezen évek egészen a század 
végéig mind az országra, mind saját állapotomra néz
ve . .  . veszélyes volt rám nézve távol lennem Bécs- 
töl. és jószágomon élnem, s felette terhes Bécsben is 
élnem, mert a német katonaságtól távollétemben

') Lásd S/.abolcsmegye levéltára. Pasc. 114. act. 50. 51.
aj Lásd Szabolcsmegye levéltára. Pasc. 113. act. 131.

1695
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vógkép magrontattak szegény jobbágyaim.“ (tehát 
Nyíregyháza is, mint legnagyobb részben Eákóczy bir
tok, mint azt félebb láttuk) „A császári katonák maga
viseleté — igy folytatja“ — hasonló volt a pogány ok 
zsarnokságához a pénz kizsarolásában, mi aztán még 
gonosz tettekkel is téteztetett, mert a fizetni nem 
tudók feleségeivel vissza éltek, ezek átengedésére kény
szerítvén az adósság törlesztése fejében férjeiket. 
Mások halálra verettek, s még csekélyebb vétségek s 
néha a nyomor által kisajtolt panaszok is halált von
tak maguk után. Ezeket s hasonlókat a gonosz szellem 
ingerléseire kigondolt kínzásokat a közkatonák a 
népen, a tisztek a nemességen követték el. A pa
naszok felületes megvizsgálásánál egy német val
lása többet nyomott a magyar tanukénál, minek kö
vetkeztében ártatlanok is sokan elítéltettek és bün- 
tettettek. És a katonaságnak ezen összeesküvésében a 
nép ellen a közkatonát a tiszt, a tisztet a tábornok 
pártolta. Eképen az egész törvényes kormány felfor- 
gattatott, mert a megyék fő és alispánjai s más hivatal
nokok tisztjeiket nem teljesíthették, s kik hivatalaikban 
buzgóbbak valának, lázadóknak tartattak, vádoltattak 
s nem csak dorgálást, de néha verést is szenvedtek.“ sat.

Nem lehet csodálkoznunk, ha ily bánásmód igaz
ságtalan törvénylátás és folytonos zsarolás m iatt az 
országban mindinkább növekedett az elégedetlenség s 
titkon mindinkább forrt a boszu lángja a németek 
ellen, mely olykor véres összeütközésekben is kitört. 
A mindenekből kifosztott lakosok egy része vagy kol
dusbotot vett kezébe, vagy egyes felkelőkhöz s kóborló 
tolvaj hadakhoz csatlakozott.

így Szatmárban 1696-ban Pál deák tolvaj csapatja 
pusztított, dulásainak, garázdálkodásainak hire Becsbe
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is elszárnyalt, minélfogva Eszterházy nádor levelet 
intéz gr. Pálffy Jánoshoz, ki a megyét a következő leve
lében hivja fel ez újabb veszedelemre: „Hozzám expe
diáit becsületes leveléből, s Eszterházy követeinek 
relatiójából értekezem minémü elszenvedhetetlen, iszo
nyú sok Isten ellen való állapotokat és fosztásokat 
kövessenek el a nemes vármegyében Pál deák uram 
katonái, kin megvallom magam is szívesen saj- 
nálódom és akarnám is ha kegyelmetek a felséges ud
varnál representálván azon istentelen had által cau- 
salandó hallatlan oppressiot és az országhban levő 
szörnyű sanyaruságot, a mire én már magam is irtani 
Bécsbe az udvarnak. Azonban meghparancsoltam Ebecz- 
kynek jöjjön hozzám holnapi napon Káliéba, kinek megh- 
parancsolom takarodjék ki katonáival ezen nemes vár
megyéből, mert ugyanis énnekem az ő szolgálatukra 
semmi szükségem nincsen és soha magam mellett sem 
hordoznám azon katonaságot, sőt vigyázással legyen 
legeltek, és ha némelyeket inflagranti meghfogathatim 
küldjön kezemhez, meghlátja kgltek satisfactiot fészek“.1)

Nem volt elég e sokféle zaklatás, ezeken felül a megye 
újabban is megtartja ellenséges indulatát Nyíregyháza 
ellen, megújítja az ellen panaszát; eképen Írván az 
ország rendéihez: „Tudjuk mely sok articulusi és tör
vényei vadnak az nemes országnak Bátor és Nyíregyháza 
felől, melyekhez, hogy accomodálják magukat az jó 
emlékezetű méltóságos Rákóczy Ferencz fejedelem sok 
és törvényes inspectioi után . . . .  a szokott contri- 
butiónak assolutiojat és egyéb juridicus processusokat 
úgy supponálják . . . . .  és velők egy végezésre mind 
eddig is nem jöhetünk, s az ő szóval való egyezségük 
szerint refractariuskodnak Báthor és Nyíregyháziak;

') bánd: Szabolcsiul;«»ye levéltára Faso. 115 act. Síi.
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de az mostani háborúságot! időhöz bízva, azon proces- 
sushoz alkalmazkodnak és az imponált contributiót is 
exolvalni nem akarják . . .  az ország törvénye obser- 
váltassák, jó szeretettel kérjük generális urat accomo- 
(lálja magát az ország törvényeihez, kitől is semmi
képen ne recedáljanak, és satisfactiot is el ne mu
lasszák.“ ')

A következő évben Zemplénben nagyobb zavar
gások jöttek létre, a pataki várparancsnokot ugyanis 
amiatt, hogy az Ujhelybe vásárra menő néptől szokat
lan vámot szedett, a felbőszült nép embereivel együtt 
agyonverte, a zavargás hamar elterjedt,— A Tököli szol
gálatában volt Kuruczok, kikhez a felkelő nép csatla
kozott, ahol csak németet talált levágta, még nagyobb 
lett a zavar, midőn két más hajdú csapat egyik Sza- 
lontai, másik Tokai vezérlete alatt a pataki és tokaji 
várakat éjjel meghágván, a német őrséget levágta, 
vagy fogolylyá tette.

Ezen zavargások hírére Szabolcsmegyében is fel
háborodás támadt, minél fogva Kis Ferencz káliéi 
viczekapitánv Írja Krucsay Szabolcsi alispánhoz: „Kál
iéi commendans uram parancsolatjából szükségesképen 
kelletik kegelmedet ez mostani Tokajba levő tolvajok 
állapotja iránt tudósítanunk, hogy még rajtunk is 
valami nonputarem ne essék. Tetőzett kállai commen
dans uramnak, hogyha eö Felséghe iránt akarjuk hü- 
sóghünket meghtartanunk, kegeltek is velünk együtt 
bizonyos gyalogh puskásokat lovasival együtt amennyi 
kitelhetik (quo plus eo melius), mentül hamarabb vi- 
gyázásnak okáért Nyíregyházához expediálnia ne legyen 
terhére, hogy gonosz szándékjokban megnevezett tol-

•) Lásd : Szabolcsmegye levéltára. Fase. 119. act. 139.
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vajok elől ne mehessenek, kérjük is kegyelmedet 
commandáns uram parancsolatja szerint tudósitani el 
ne mulaszsza.“ Jul. 4-ikéről ismét Írja, hogy „még az 
nap a vaskapu felé, ami had Kálióból kitelhetik meg
indul.“ „A héthaj du városok feles számú lovasai penigh 
a Basa halmánál vadnak elhelyezkedve.“ ')

Hogy mily nagy tumultust idézett elő e mozga
lom országszerte és Bécsben is, bizonyítja az, hogy 
Eszterházy nádortól és Gróf Bercsényi Miklóstól is 
sűrűn-érkeznek a levelek; amaz Kis-Mártonból jul. 13-ról 
keltezett levelében írja, hogy „ő felsége parancsolat
jához képest alkalmaztatván kegeltek magukat nyo- 
morodott hazánk és a közönséghes jónak meghmara- 
dása iránt való fáradságát, szolgálatját nem szánván 
azon rebellio lecsilapitására rendeltetett nemes rege
mentekkel s végbeliekkel együtt egyetértvén, az olya- 
tén kuruczságot üldözze és persequalja.“*) emez érte
síti a vármegyét, hogy az eő felsége mellett szívesen 
hadakozó vitézlő magyarokat eő felsége parancsolatjá
ból maga mellé vette s azokkal már meg is indult a 
zűrzavar lecsendesitésére. Egyszersmind kéri utóiratá
ban, hogy mivel a posta késlekedése m iatt minden 
vármegyéhez nem Írhatott, e levelét a szomszéd vár
megyékkel közölje.:i)

Ezen zaklattatások s nagymérvű háborgatások mi
att Szabolcsmegye lakosai közül számosán kiköltöznek 
más megyékbe, u. m. Biharba, Szolnokba, Hevesbe stb., 
kiket azonban, — a jobbágyokat a megye összeiratván,— 
kerestet, s visszakövetel.4)

1) Lásd Szabolosmegye levéltára Fasoic. 115. act. 83.
-) Lásd Szabolosmegye levéltára Fascic. 115. act. 153.
3) Lásd Szabolosmegye levéltára Fascic. 115. act. 158.
4) Lásd Szabolosmegye levéltára Fascic. 116. act. 49.
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Nyíregyháza város története. 10
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Főteherként nehezedik azonban a lakosságra foly
vást a „portio“, a katonatartás és az ezek által elkö
vetett zsarolások. Különösen Nyíregyháza van kitéve a 
folytonos zaklatásnak és zsarolásnak. Hiven ecsetli e szo
morú állapotot G-r. Bánffy Györgynek, ki Rákóczy Jú
liától Gr. Aspermont nejétől örök áron megvette ecsedi 
jószágrészét, melyhez Nyírbátor és Nyíregyháza is tar
tozott, következő levele: „Nem kétlem, már eddig 
értésére lehet kegyelmeteknek (szabolcsmegye rendel
nek), miben legyen az ecsedi jószágnak dolga, melynek 
felét Méltóságos Aspermont ura.mtól megvöttem és 
kezembe resignáltatván, de facto manutenualom is, 
azon jószághoz tartozók lévén Bátor és Nyíregyháza 
nevű hetyek is, sok megbántódásokról és végső rom
lásukat admaturálo terheltetésökről engemet requirál- 
tatnak, én viszont cum sequenti declaratione kegyel
meteknek értésére adni akarom. Midőn az eő felsége 
vitézi vagy quártélyokból companiára kiszállíttatnak, 
vagy a compania expiratiója után quártélyokba visz- 
szaszállittatnak, mindenkoron marsrutba assignáltat- 
nak nyavalyások. Ha a vitézek kiszállíttatnak rá- 
jok, egy hétig is commorálnak, és ott rendeltetvén 
el, onnét indulnak meg. ha beszállnak hasonlóképen 
rajtok egy bizonyos ideig ellaknak és onnét osztatnak 
el szélylyel quartélyokba, melyek, hogy elromlott álla
potokhoz képest igen sok károkat és költségeket ne 
causaljanak, senki nem tagadhatja, de mégis kegyel
metek semmiféle költségeket respectusba nem vészi és 
portiójokba nem acceptálja, a quartély idején is min
denkor tisztekkel és súlyos quartélyokkal terheltetnek. 
A nyíregyházi erdőt és ugyanaz részemen levő szegény 
embereket Kálióhoz hordatja és gratuitus láborra eről
teti a vármegye, holott articulariter decidalva vagyon.
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hogy az ecsedi jószágh nem máshova, hanem precise 
Eesedhez tartozik gratuitus labort praestalni, melyek
ről odakint levő expressusom kallói commendans ura
mat requiralta volt is, és azt resolvalta, sem az erdőt 
nem hordatná, ha a vármegye nem mutatná, sem ma
gukra az emberekre gratuitus labornak supportálásával 
nem terhelné, ha a vármegye nem assignálná. Szolga- 
birák uramék közül némelyek contra privilegia Nyir- 
egyháziensium sok insolentiákat követnek el rajtok, 
melyek mentői hamarabb való elpusztításokra nyava
lyásoknak igen egyenes és által utak. Hivalkodó sze
mekkel nem nézhetem, kérem azért kegyelmeteket 
arra, atyafiságosan és szeretettel, megtekintvén azt, 
minémü pusztasághban ju to tt kezemhez azon jószágh, 
és hogy én is a kigyelmetek jó accommodatiója által 
köteleztessem inkább kegyelmetekhez, mint nem ide
genítessem, a feljebb előszámlált terheltetéseket raj
tok könyebiteni, statiokkal és quártélyokkal ezutánis 
oly mértékben és mint eddig minden másunnan való 
succursus nélkül nem terhelni, nyíregyházi erdőimet 
is ott levő szegény embereimet a gratuitus labor ellen, 
melylyel máshová nem tartoznak tuealni, és szolga- 
biró uraimék közül is kik olyanok, az eddig rajtok 
elkövetett insolentiáknak tovább való practicálásától 
restalni ne neheztelje kegyelmetek. Ezek és több 
terheltetések iránt kegyelmetek protestatiója alatt 
szegény embereimnek valami respiriumot és könyebb- 
séget érzésekből megtapasztalván, kegyelmetek hozzám 
való jóakaratját én is minden tőlem kitelhető dol
gokban kigvelmeteknek szolgálni és kedveskedni köte
lességemnek tartom.“ Dat. Albae Juliae, die 1. Jul. 
1698. Comes Georgius Bánffy.1)

’) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. 116. act. 182.
10*
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Majd ugyanezen kérését ismétli oet. 20-ról Bon- 
chidáról keltezett levelében, hozzá tevén, hogy az As- 
permonttól kezére ju to tt jószágok“ jobbágyai eddig 
minden télen tisztviselőkkel és terhes quartélyokkal 
annyira leven terheltetve, hogy majd teljességgel el
pusztulnak és végső romlásokhoz közelitnek, a mint 
elfogyatkozott állapotjuk ma is lucullens testimoniu- 
mot prohibeal rulla, melyhez képest akarom Ngtokat 
kgelteket jó idején bizodalmasan requiralni, minthogy 
oly pusztás állapotjukban jutottanak kezemhez, ha mit 
a nemes vármegye előtt lehető tekintetem ponderal. 
ennek utánna respiriumot engedni nyavalyásoknak, és 
tisztviselő vagy egyéb oly terhes quartélyosokkal való 
terheltetések alól eximalni ne tartsák nehézségeknek, 
a nemes vármegye kedvező protectioja alatt hadd res- 
pirálhassanak és pusztaságukból reparálhassák magu
kat nyavalyások sat.“ ')

E levelek felette érdekesek ránk nézve egyrész
ről azért, mivel ezekből tudjuk meg, hogy a nyíregy
házai Rákóczv birtok felét Bánffy György vette meg 
Aspermonttól; másrészről azért, hogy láthatjuk belőlük, 
mily mód nélküli terhek alatt nyögött abban az idő
ben Nyíregyháza, nemcsak az adókat fizette, hanem 
katonai állomás is volt, s hadigyakorlatok vagy egyéb 
kiszállások alkalmával hetekig dúlták, fosztogatták a 
németek, s e m iatt folyvást pusztult, szegényedett ; 
hihetőleg e folytonos zaklatások bírhatták arra Gróf 
Csáky Borbálát Pálóczy István megmaradott özvegyét, 
hogy tiszántúli jószágait ezek között „az nyíregyházai 
predialis portióját“ is zálogba adja Kereky Sándornak 
ugyan ez évben 11.000 forintokérta) mert a Gr. Bánffy

>) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. Ilii. act. 183.
-) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. 116. act. 175.
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többszörös kérelmének annyira nem volt eredménye, 
hogy ugyanazon évben még több katona szállásoltatott 
Nyíregyházára') s portiéban a következő évben 1180 
írt vettetett reá*) s ebből azt is láthathajuk, hogy 
Nyíregyháza még J 699-ben eléggé népes község volt, 1699 
mivel Püspökladányra, Nádudvarra alig vettetett vala
mivel több. Berczelre, Halászra sat. pedig sokkal ke
vesebb.

Nem szűnik meg még az év utolján is kérelmezni 
Bánffv Nyíregyháza érdekében és sürgetve kéri ismét, 
hogy miután „Nyíregyházai sat. jószágait portiozással 
és quartélyozással annyira terheli, hogy immár azok 
pusztuló félben vannak; ily extremitását, elszegénye
dett és romlott állapotját azon helyeinek méltó res- 
pectusban és consideratioban vevén, avagy csak az 
egész quartély tartás iránt legyen elnézéssel.8)

Ugyanezen évben nagymérvű kiköltözések történ
nek ismét a megyéből a szomszédos vármegyékbe, Bi
harba, Szolnokba, Hevesbe az elviselhetetlen terhek és 
a folytonos katonai zaklatások elől, mely körülmény 
nemcsak a földesurakat sújtotta, amennyiben a munkás 
kezek tetemesen megfogytak, hanem egyéb másokat is 
kik itthon maradtak, mivel a kivetett portiokat, ter
heket csakúgy meg kellett fizetni.

Nyíregyházáról ez évben kiköltözött Pálinkás Já 
nos, Nagy János, Tolvaj János. A két első Létára, az 
utóbbi Kőrösre.4)

Ugyanezen évben ejtetik meg a múlt évi katonai 
zsarolások összeírása; ennek bizonysága szerint a Me- 
retich kapitány német katonái zsarolnak többet 200 fo-

1) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. 117. act. 56.
2) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasc. 117. act. 71.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasc. 117. 130.
*) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasc. 117. 111.
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rintot érőnél.') Nevezetesen: készpénzben 18 forintot; 
100 tyúkot. 17 ludat, közönséges bort 80 itczét,' 
200 font kenyeret. 4 köböl zabot. Egy lovat a kapi
tány maga alá vett Dob felé mentében s az ezen 
útban a szerfelett való nyargal ás m iatt megdöglött 
Dob mellett2) majd ismét 30 ludat, 1 50 tyúkot, 000 font 
kenyeret emésztettek fel, ezeken felül 3 ökröt.

Ezen évben főbiró volt Nyíregyházán Tóth Mátyás, 
Főhadnagy Szonics Sándor, hitesek Ungi Gergely, Bod
nár András, Verebélyi László, Serfőző László, Bodnár 
Miklós, Papkó Mátyás, Oláh Mihály.3)

A németek garázdálkodásának egyaránt ki voltak 
tétetve általában a megye lakosai; nem ritkán vandal 
kegyetlenséggel léptek fel, megverték Bojtár uramat 

1700 Lövőn, Kakas István uramat Marián,4) Kemecsén a birót 
karddal megvágták, egy lakost megöltek. Nádudvaron 
az ágyban agyon szúrták a birót, Kisiétán karddal 
űzette a nemes embereket a német tizedes.5)

Ezen kegyetlenkedések és folytonos adózások mel
lett a megye lakossága „ vecturák“-kal „gratiatus la
borok “-kai egyre-másra zaklattatok, a többek között ez 
évben, — már elébb elvégeztetvén az ecsedi vár el- 
rontatása, — a bástyák széthányásának terhe nyoma- 
kodik a lakosságra, de különösen az ecsedi jószághoz 
tartozó részekre; ez ügyben irja Szentgyörgyi József.

') Ezen összeg nem látszik ma valami nagynak, azonban ha fel
gondoljuk, hogy egy tyuk 2 dénárban, egy Ind 10—12 dénárban, egy 
ló 9 rhenus forintban számittatik akkor, midőn károkat vallanak be ma
gok a lakosok, elképzelhetjük minő becse volt akkor a pénznek. L. Ö.

2) Capitaneus Meretich Dobinum praecedendo, unum equm obstulit 
et in ea eodem via prop! er miniam equitatione eripuit, propter pagum 
Dob. Fase. 117. act. 188.

3) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fase. 119. act. 85.
4) Ugyanakkor történt volna a hagyomány szerint, hogy a Madán

székelő ref. superintendens! egy katona meglőtte. Szerző.
5) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fase. 1. 133.
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(Jr. Bánffy jószág igazgatója Szabolcsvármegye alispán
jához a következő levelet: „Nem kétlem, hogy ngtok, 
Kegltek hirével nem volna, ez a szegény jószagh micsoda 
angarialtatásban legyen már három héttől fogva ezen 
ecsedi bástyáknak hányattatása miatt, ngy hogy nemes 
Szabolcs vármegyében levő jószághiból méltósághos 
urunknak eő Ngának, három héttől foghva itt  benn 
éhezik 40 embere; mint értem most méltósághos Nig- 
relli ur leveléből, nemes Szabolcsvármegyéből is ren
delt , embereket eő nga ennek hányattatására. Kire 
nézve alázatosan akartam requirálni Ngtokat, Keglte
két, az midőn szolghabirák uraimék eő kegelmeknek 
kiadgya ngtok, kegeltek az én méltósághos uram eő 
nga jószághát azon limitatióbul excludalni, u. m. Bá
tort, (fyulajt, Pócsot és Nyíregyházát, mivel azonkivül 
is mindennap ott vadnak, ha ngtok, Kegltek ezen ne
mes vármegyében is limitálni f'oghja s befoghja haj
tani, ezen jószág éhenhalóvá leszen, ezen nyáron mél
tósághos uram eő nagyságha pedig aratatlan, kaszálat- 
lan marad“.1)

Ugyanezen ügyben hasonló szellemű levelet ir maga 
Bántfy is a megyéhez ugyanazon év julius 28-áról.2)

E leírhatatlan mindenféle zaklatások m iatt nem cso
dálkozhatunk, ha a lakosság annyira el volt keseredve, 
hogy a legnagyobb ellenszenvvel viseltetett a katona
ság iránt, még ha azok magyarok s magyar vezénylet 
alatt voltak is, s ha ezen ellenszenv annyira ment, 
hogy ahol csak lehetett annak szóval és cselekedettel 
kézzelfogható bizonyságát adták még maguk a megyei 
tisztviselők is; igy bántak a többek között Gróf Esz- 
terházy Antal kapitánynyal és vitézeivel, ki több évig

') Lásd Szabolcsmegye levéltára Fase. 1. act. 115.
2) Lásd Szacolcsmegye levéltára Fase. 1. act. 116.
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török fogságban volt s a török ellen viselt háborúban 
magának nem csekély érdemeket szerzett.

Szentmihályon és Nyíregyházán volt elhelyezve az 
Eszterházy ezrede, maga Szentmihályon volt quartély- 
ban, secretariusa Fekete István pedig az összes „ba- 
g á z s i á v a l “ Nyiregyházán.

Szeutmihályról irt hosszú levelében, mely telve 
van szemrehányásokkal Írja Eszterházy a megye alis
pánjához. hogy noha ő két évig szenvedett török fog
ságot, a hazáért vért áldozott, mégis a megye olyan 
quartélyt rendel neki. melyet csak akkor fogadhatna 
el, hogyha „ c z i g á n y t ó l  f i a d z o t t  v o l n a “ ; panasz
kodik továbbá, hogy mivel az k a t o n á k r a  s z a b a 
d í t o t t á k  az p a r a s z t s á g o t ,  a püspökladányiak egy 
katonáját megöltek, egy zászlótartóját meg a kemecsiek 
t o l v a j n a k ,  h u z ó  v o n ó n a k  neveztek, kívánja hogy 
a meg3re satisfactiót szolgáltasson, mert különben maga 
kénytelen lesz azt megszerezni, egyszersmind fenyege
tőzik, hogy bejelenti a vármegyét.')

Fekete István secretarius pedig a következő fel
mentvényt adja ki aug. 12-éről keltezve: „En alább 
megirt meltgos Gr. Eszterházy Antal urnák eő ligának 
secretárja adom tudtára azkiknek illik, ez levelemnek 
rendiben, hogy i tt  lévén quartélyban Nyíregyházán ba- 
gázsiástul, assecuráltam Nyíregyházi bírákat községhgel 
együtt, hogy mighlen méltósághos Gr. ur Szentmihályt 
quartélyozik, addigh semminemű gazdálkodással nem 
foghnak tartozni az eő liga konyhájára.“*)

Annyira volt mindenféle terhekkel nyomva a me
gye lakossága, hogy még ennyi kedvezmény is jól esett a 
föld népének.

>) Lásd Szabó]csvármégye levéltára Fase. 1. act. 55.
2) Lásd Sza.bolcsvármegye levéltára Fase. 1, act. 82.
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És ebben az időben sőt az egész 17-ik században 
és az azt követő háborús világban egyetlen megye sem 
volt inkább kitétetve a súlyos teherviseléseknek kato
nai és egyéb dulásoknak, pusztításoknak, mint Sza- 
bolcsmegye s annak különösen azon része, mely a ka
tonai útvonalba esett, s azon községek, melyek statio 
tartásra voltak kijelölve s ezek között volt Nyíregy
háza is, itt jártak-keltek egymás után hol a császári, 
hol a fejedelmi hadseregek s a rendes „portio“-kon 
kivül mindaddig zsaroltak kisebb-nagvobb mértékben, 
mig a föld népét csaknem földönfutóvá tették.

V. FEJEZET.*)
Rákóczy Ferenc/, korától a telepiiésig. 1701 — 1753-ig.

Történeti előzmények.— Katona fogdosás.—Vallásügyisérelmes rendeletek.— 
Só drágaság. — Kis Albert. Esze Tamás. — Rákóczy zászlók. — Károlyiba 
felkelőket leveri. — Becsbe megy, ott szavainak nem adnak hitelt. — 
Rákóczy az országba jön. — Rákóczy Szabolcsban. — Bercsényi levele a 
megyéhez. — Kalló vára széthányattatására inlézkedés. — Nyíregyházi 
armalisták. — Nyíregyháza katona statio. — Katona élelmezések. — Nyír
egyházi fegyverviselő emberek. — A fejedelem ügyeinek hanyatlása. — 
Rákóczy Lengyelországba megy. — Katonák szétoszlására rendelet. — 
Ismét katona élelmezések. — Nyíregyháza lakosai 1714-ben. — A megye 
elpusztult állapota. — Nyíregyháza szomorú helyzete. — Jobbágy költö
zések. — Vallásos sérelmek. Violentiak. Nestelrode Hnngenpockt liber báró 

ügye. — Nyíregyháza lakosai 1752-ben.

Nem tartozik jelen munkám keretébe hosszasan 
kiterjeszkedni a Eákóczv korát közvetlen megelőzött 
azon viszonyokra, melyek az ő felkelését mintegy el- 
kerülhetlenné tevék, azonban még is meg kell, habár

*) Meg kell jegyeznem, hogy e fejezetnél kelletén felül foglalkozom 
az ország történetével, azonban mig egyrészről némely történeti tárgyamra 
vonatkozó adatok enélkül teljesen megérthetők nem lennének, másrészről 
előfizetési felhívásomban azon Ígéretet tettem, hogy e korszakokat, a 
megyei mozgalmakra való tekintettel tárgyalandom. igy azt hiszem, a 
kitérések, valamint az előző fejezetekben úgy itt sem lesznek leljesen 
érdek nélküliek. Szerző.
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futólag, említenem azon viszonyokat, melyek között 
azon időben vármegyénk vala.

Tudvalevő dolog, hogy Rákóczy Ferencz a magát 
barátnak színlelő becstelen franczia Longueval gaz 
árulása következtében elfogatott 1701. április 18-án 
s ugyanazon börtönbe záratott, (Neustadt) melyből 
30 évvel előbb nagyatyja Zrínyi Péter a vérpadra ve
zettetett.

Ellevén temetve s halálra szánva az utolsó Rá
kóczy, kitől még tartani lehetett, Kolonics reménytel
jes nyugalommal kezdett fogni nemzet és ország gyil
koló, melegen ápolgatott terve keresztül viteléhez; 
azonban másként akarta a népek sorsát intéző gond
viselés. A derék Lehmann kapitány saját élete felál
dozásával Rákóczyt fogságából november 7-ke és 8-ika 
közötti éjjel megszabadítván, a fejedelem szerencsésen 
Leng}relországba. menekült, s inig e menekvés hírére az 
ország elsanyart lakosai reményteljes szivvel tekintet
tek a jövőbe, a megdöbbent udvar mindent elkövetett 
a „rebellis“ — mint a hogy a király uyilt parancsá
ban emlitve van — elfogatására, már nov. 17-én itt 
van Bécsből a megyénél az elfogatási parancs.1)

Ezt megelőzőleg már kezdetét ve vén a spanyol 
örökösödési háború, a Magyarországon állomásozó csá
szári hadak részint a Rajnához s részint felső Olasz
országba rendeltettek, úgy hogy Magyarországon alig 
maradt 15 ezer katona, melyhez még a Pál Deák 
(Deák Pál) és Bagosi mintegy 2000 főből álló magyar 
lovas és gyalog katonát osztatott fel a Tisza vidékén; 
azonban bár a katonai közvetlen zsarolástól meg volt 
mentve ezáltal az ország legnagyobb része, mindamel
lett a katonaság tartására még terhesebb adót kellett

') Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. 2. act. 105.



155

fizetni, ide járult az is, hogy az országban elszaporo
dott tolvajok a katonaság csekély száma m iatt szaba
don garázdálkodhattak, és sok tekintetben hasonlók 
voltak a tolvajokhoz Pál deák katonái, mint ahogy 
azt már fennebb emlitettük a levéltári okmány alap
ján, kiknek igazságtalan zsarolásai épen a Tisza vidér 
kére terjedtek ki.

Növelte az országlakosok elkeseredését a Kohárv 
István által nagy buzgalommal s nem csekély erő
szakkal teljesített nyomozás s katonafogdosás. ,,A ma
gyarok, Írja Horváth Mihály, ( VI. k. 289. 1.) egyéb nyo
mattatásaik közt bosszúsan nézték, hogy a másfélszá
zados török járom alatt lakosságában úgy is megfo- 
gyott haza fiatalsága, melyet egyébiránt Kollonies elvei 
szerint, idegen gyarmatok beszállítása által ügyekezett 
a kormány pótolni, ama véres harczok színhelyén 
folyassa vérét, mig benn idegen zsoldosok szorítják le, 
az ősi szabadság helyreállítására czélzó vágyakat, ide
gen zsoldosok zsarolják a föld népét. Erdődy Krizstóf, 
a magyar kamara elnöke, s vele többen mások nem 
mulaszták el figyelmeztetni a kormányt a kedé
lyek forrongására s tanácsolni mérsékeltetnének lega
lább az adók, melyeknek súlya a népet igen könnyen 
lázongásra ingerelhetné; de figyelmeztetések sikertelen 
maradt. A spanyol örökösödési háború sok pénzt nyelt 
el s annak egy részét a magyar korona területéből 
akarta kiszerezni a miniszter tanács. Leopold e háború 
költségeinek fedezésére újabb rendkívüli adót vetett 
az országra; sőt a következő évben a már egyszer 
megkísértett, de ingerlő hatása m iatt eltörlött fogyasz
tási adót is újra életbe léptette.“ sat.

A kedélyek izgatására nem csekély befolyással 
voltak a vallás ügyében kiadott rendeletek, nevezete-
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sen Leopold ugyan ez évben egy pátens levelében a 
töröktől foglalt részeket ismét egyházi adó alá vetette 
akar protestáns, akar g. kath kézben lettek legyen 
azok; idejárult a protestánsok szabad vallás gyakorlatá
nak korlátozása, mely szerint protestánsok csak azon or
szág részekben gyakorolhatták vallásukat, melyek 1681- 
ben a király hatalma alatt léteztek; az újabban vissza
foglalt részekben csak a kath. vallásnak volt szabad- 
vallás gyakorlati joga, s még ama helyeken is nem ugv 
engedtetett meg a szabadvallás gyakorlat, hogy a 
katholikusoknak szabad legyen a prot. vallásra térni, 
mert azok ellen, kik áttértek a kath. vallásról, mint 
hitszegők ellen szabad volt keresetet inditani.

Mindezen sérelmek közvetlenül érintek és mélyen 
keseríték megyénket is, mint protestáns vármegyét, 
de ingerelték annyiban is, hogy daczára az országban 
levő katonaság csekély számának, csak Nyíregyházának 
magának 13 gyalog s 13 lovas katonát kelle állan
dóul ta r ta n i ') s hasztalan zaklatták a lakosságot a 
nagy adóval és ujonczozással a sónak árát annyira fel
emelték, hogy az elszegényedett nép annak árát fizetni 
nem birván, sótlan ette kenyerét és étkeit.

Ez általános elkeseredés között csak szikra kel
lett, hogy az elfolytott tűz lobogásra kapjon, csak 
ember kellett, ki testet adjon a nemzet haragjának. 
Ez se sokáig hiányzott. Kis Albert és Esze Tamás egy 
igazságtalanul megkárositott tarpai sóstiszt az elégület- 
lenek élére állo ttak; ezek Bige Lászlót és Pap Mihály 

1703 orosz papot Rákóczyhoz Lengyelországba küldik 1703. 
tavaszán, felszólitandók őt a bejövetelre, tudtára ad
ván, hogy a felkelésre most van legkedvezőbb idő, mi
vel a Montecucolli ezredén s csekély várőrségeken ki-

') Lásd Szabolcsjnegye levéltára. Fasc. 2. act, 167,
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vül alig van egy pár ezer katona az országban. Mig 
ez történik, Kis Albert és társai idebenn a kedélye
ket folyvást izgalomban tartva, az elégületlenek mind- 
nagyobb számmal sereglettek a felkelők zászlója alá, 
s ezek Szatmárban garázdálkodni s fosztogatni kezde
nek, nem kimélvén a nemességet, sőt még a templo
mokat sem.

Rákóczy ennek hirére egy nyilt levél kíséretében 
zászlókat küldött az országba, intvén a népet, hogy a 
dúlástól és fosztogatástól tartózkodjék.

A felkelők hire nyugtalanságba ejtvén a szom
széd megyéket, sokan kivánták a garázdálkodók meg- 
zabolázását, különösen a szatmári és kassai német ka
pitányok követelték ezt. Károlyi Sándor szatmárme- 
gyei főispán eleinte nem sokat látszott törődni a do
loggal, de midőn e m iatt ő maga is a németek által 
lázadónak neveztetnék, megesküdött, Nigrellének,') 
hogy teljék bár mibe, a kóborló csapatot meg fogja 
ugrasztani, mindenek előtt felszólítja a szomszéd me
gyéket, hogy segítségére legyenek s tarpa vidékére 
gyülekezni kéri szabolcsmegyét is 2) s bár megyénk 
nem sorakozott, mindamellett Károlyi a felkelőket Bol
hánál szétverte, a hegyek közé szorította s pár százat 
közülök levágván, 5 Rákóczy zászlót kézre kerített, hogy 
ezeket Bécsben corpus delicti gyanánt bemutathassa.

Azonban Becsben nem adtak hitelt szavainak, sőt 
az egész mozgalmat kicsinyelvén, még a bemutatott 
zászlókat is az 1. Rákóczy Ferencz idejéből valónak 
állitották.

E közben Rákóczy az országba jővén, meginditá 
azon szabadságharczot, melynél igazságosabb még nem 
volt; megindította az a nemes szivü férfiú, kinél még

1) Horváth Mihály magyarok története VI. k. 393. 1.
2) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faseic. 4. 1703.
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önzetlenebb és neinesebk jellemű férfiú nem küzdött 
nemzete eltiport jogaiért.

Nem lehet feladatunk jelen munkánk szűk kere
tében hoszasan kiterjeszkedni a Rákóczy korszak fes
tésére, úgyis leirták már azt sokkal avatottabb kezek, 
e mozgalmas és dicső korszakból csak ennyit fogunk 
röviden érinteni, mennyi bennünket közelebbről érdekel.

Rákóczy az országba jővén, többi gondjai között 
azonnal szervezi a postát Tokajból nov. 11-ikéről kel
tezett nyilt levelében '), majd a szatmári táborból sza- 
bolcsmegyéhez intézett levelében elrendeli, hogy a 
megye zászlója alá álljon egész erejével,2) mely 
rendeletre az adott okot, hogy a Szabolcsi nemes
ség. melyet julius 18-án, Naményból kelt levelében 
felkelésre szólitott, iránta vagy inkább felkelésének 
sikere iránt, még bizalmatlan lévén, késett előtte meg
jelenni; sőt sokan Kisvárdába és más kastélyokba zár
kóztak előle, nem igy azonban a parasztság, mely ke
vés nap alatt 8000-rel szaporította seregét.

A hajduvárosok is csatlakozni Ígérkeztek hozzá 
azon feltétel alatt, ha K álló várát beveszi. Rákóczy 
ennélfogva bár ostromszerei egyáltalán hiányoztak, ürít
sem késlekedett Iválló alá szállani, s tüzes nyilak- be- 
lövöldözése által megrémítvén a lakosságot, ez maga 
kényszeritette a csekély számú várőrséget a feladásra, 
ahol 4 kis ágyút s csekély mennyiségű lőport zsákmá
nyolván, ez képezte a fejedelem első tüzéri készletét.

Innen a fejedelem Szatmár alá szállván Károlyon 
keresztül, melyet inkább szép szóval, mint fenyegetéssel 
urának távollétében feladásra birt, augusztus 25-kéről 
Vetési táborából írja Szabolcsmegye rendéihez: „Amigh

*) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 4. 107. 
-) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 4. 107.
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innend meghindulunk, minthogy az Tisza környékén, 
levő hadaink vezérlését biztuk hívünk Tek. nemzetes 
Ibrányi László urra, melyhez képest igy értvén a,z ne
mes vármegyén rendelésünket, oda az hol azon Tisza 
mentén táborozó hadaink hirét hallja, mentül felesebb 
számmal emlitett táborunkkal conjungálja magát és ne
vezett ezredes kapitány hivünk rendeléséhez tovább 
való dispositiónkig alkalmaztassa magát. ') Majd ugyan
ezen év deezember 23-ról Szatmárról keltezett leve
lében ismét felhivja a megyét, hogy miután „a haza 
szolgálatja úgy kivánja, a nemes vármegye minden to
vábbra való halogatás nélkül harmad napra táborunk
ban jelen lenni el ne mulassza.“ 2)

Bercsényi Miklós szept. 13-ik napjáról Károlyból 
keltezett levelében értesiti a vármegyét, hogy vasár
nap, vagyis 3 nap múlva fog a megyébe érkezni Deb- 
reczen felől, egyszersmind el rendeli, hogy „vesse ki a 
megye a hadak élését, még pedig többet vessen ki, 
hogy kiteljék amennyire szükség lesz.“ 3)

Közelgetvén pedig a szüret, a fejedelem rendeli 
octóber 17-ikéről keltezett levelében, hogy a vármegye 
„az összes hegyalljai „Fiscalis“ szőlők megszedetése vé
gett 200 szedőket elégedendő kosarakkal és eszközökkel 
bocsásson Tállyára, melléjök esküdt embereket rendelni 
tartsa hazájához tartozó kötelességének, hogy azt t. i. 
a szőlő termését az ország hasznára fordithassa.4)

November 13-ról Tokajból keltezett levelében 
Darvas Ferenczet a Tisza és Duna között levő helyek
ben főhadi Commissariusnak,5) — deezember 4-ikéről

I) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 4. aet. 109.
J) Lásd Szabolcsmegye levéltára. Faso. 4. act. 111.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára. Faso. 4. act. 110.
4) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 4. nro. 118.
5) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 4. nro. 115.
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ugyanonnan keltezett levelében pedig Gyulai Feren- 
czet a Tiszántúl levő hadai főcommissariusának neve
zi ki.1)

1704. febr. 8-ikáról Miskolczról keltezett levelé
ben Írja Szabolcsmegye rendéihez: „minthogy mind az 
nemes ország kivántató szolgálatjának folytatására, 
mind az nemes vármegye maga dolgainak directiójára 
nézve kívántatik az nemes vármegye székit restau- 
raltatnunk, avégett Tek. és ngos Jármy Imre hívün
ket eő kegyelmét ezen nemes vármegye székinek 
tiszteinek restauratiójára elküldöttük oly authoritással, 
hogy az nemes vármegye az régtől fogva observalt 
jó rendtartás és országunk törvényei szerint gyakor
lott szabad választást megtartván, az közönséges szol
gálatra alkalmatos és érdemes candidalandó tagjainak 
neveket tudtára adván, az olyanokat candidálja, és annak 
utánna az voxoknak felesebb számát obszerválván, az 
nemes ország kivántató szolgálatjának folytatására és 
nemes vármegye dolgainak igazgatására, hittel köte
lezvén beállítsa.“ a)

Ugyanezen hó ll-ik  napjáról keltezett levelében 
Kalló várának e l h á n y a t á s á t y )  majd kevés idő múlva 
a tokaji vár elbontatását rendeli el „s mivel oda a 
dadai processus szokott praestálni, mikor Szepesi Már
ton tokaji kapitány uram fogja a megyét parancsola
tomból requirálni, az nemes vármegye oda elégedendő 
gyalogszeres embereket rendeljen.“ ') Ezen munka által 
már Nyíregyháza is mintákkor a dadai járásban eső köz
ség, közvetlen érintetett.Ezen intézkedéseivel egyidejűleg

>) Lásd. Szabolcsmegye levéltára Fascic. 4. nro. 1Ü».
-) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 5. nro. 1.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasc. 5. act. 5.
*) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 5. act. 8.
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megindulnak ismét nagyobb mértékben a katonai 
„portiózások“ ; nevezetesen a fejedelem a váradi vár 
elfoglalását tűzvén czélul, hogy „a váradi ellenség 
excursioit is megakadályozhassa a várat ostrom-zár 
alá veszi, az ott levő „bloquadá“-hoz elrendeli, hogy 
az porták száma szerint az nemes vármegye 4077a 
cubulus lisztet 270 mázsa húst, 23 szekeret, és 11 gya
logszeres embereket küldgyön havonként a diószegi 
profont házhoz,“ még pedig úgy, hogy minden követ
kező , hónap tartozását az előző hó közepén pontosan 
kiszolgáltassa.')

Ezen év termése a nagy szárazság m iatt azonban 
kedvezőtlen levéli a lakosságra, megengedi a fejedelem 
egy későbben kelt levelében, hogy a tavaszi vetemé- 
nyek helyett „egyébb terménynyel adjusztálhasson.“2) 
De annál inkább sürgeti a „generális insurrectiot“ kü
lönösen azon indokból, hogy „az szatmári ellenségnek 
excursioja annál hamarabb inegakadályoztassék“3) Mi
vel pedig Szabolcsvármegye a fejedelem rendeletéit 
pontosan nem teljesiti, ugyanezen évben a következő 
rendeletet bocsátja a Tek. nemes vármegyéhez: „Ke
gyelmed leveléből értjük, hogy sokan a nemes várme
gye tagjai közül mind az közönséges szolgálat, mind 
penigh a maguk privatumi végett ide s tova distra- 
háltatván, ez okból az kivántató intim atiot annak 
rendi szerint mind edig is nem effectuálhatta, kegyel
med azért jól meghvizsgálván az ilyeneket, az kiknek 
az otthon maradásuk kegyelmed Ítélete szerint az ne
mes vármegye kivántató szolgálatára szükséges lészen 
minthogy azok által ott is az nemes országh szolgá-

') Lásd Szabolesmegye levéltára Faso. 5. 9.
2) L. Szabolesmegye levéltára Fasoic. 5. 13.
3) L. Szabolesmegye levéltára Fasc. 5. 25.

Nyíregyháza város története. 11
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nor,

latja promovealtatik, azokból otthon is meghagyhat, 
de ellenben akik refractariuskodnának és csak maguk 
privatumának keresése végett az intimatioból akarnák 
magukat substrahálni, az olyanok végett amint velünk 
létében parancsoltuk a teveő legyen. Azon igyekezzék 
mindazáltal kegyelmed, hogy hova hamarabb mennél 
felesebb számmal insurgáltassa az nemes vármegyét. . . 
Az armások dolgát az mi illeti, minthogy értjük bi
zonyosan, hogy sokan a,zon eloszlott, hadaink közül 
haza az atyjok házához confugiálván, az több szegény
séget nyomorgatják és sok excessusokat követnek el. 
azért, hogy ez eltávoztassék azon armások felállíttatá
sát is admaturálja és bocsásson oly parancsolatot az 
nemes vármegyében publicaltatván ezt az parasztság
nak is, hogy valahol akár házoknál, akár kivül kap
hatják az ilyeneket, passus nélkül, azonnal meghfog- 
hassák és T. nemes vitézlő Kábái István generalis fo- 
strázsamester, hajduvárosok főkapitánya hivünk Kábái 
István kezéhez vigyék, ki azokat megbüntetendi.“ ')

Ugyanezen év junius 6-ik napjáról a káromkodá
sok átkozódások ellen bocsát szigorú rendeletet.'-)

A fejedelem által elrendelt „conscriptio“ a me
gyében megejtetett, mely szerint az 17 04-ik esztendőben 
volt Nyíregyházán 67 gazda, ezek közül lóval biró 4 ló)

Az 1705-ik esztendőben armalisos nemesek voltak 
Nyíregyházán: Steph. Luca, Michael Szabó, Stephanus 
Csiszár, Andreas Tatár. Stephanus Tatár, Johannes 
Cseke, Joh. Máté, Tarczali János (praedicator).4)

Eközben a Rákóczy hadseregében akadtak egyes 
izgatok, kik a katonák között a lelkesedést lehűteni.

p L. Szabolcsmegye levéltára Fasc. !>. 27.
2) L. Szabolcsmegye levéltára Fasc. 5. (11.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 5. 90.
*) Lásd: Szabolcsmegye levéltára Fasc. ö. 161.
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s azokat a felkelés zászlója alól elvonni igyekeztek, az 
ilyenek ellen bocsát proclamatiot a megyében már 
az előző esztendőben, melyben erősen elrendeli, hogy: 
„miután az ellenség álnok utakon búj tógát, s ezért 
sokan eloszlanak; compereáltassanak az ilyenek jószá
gok elvesztésének terhe a la tt“ '); majd a hajduvárosok- 
hoz írja: „mivel némely hajdúk azon okon, hogy már 
őcseik, bátyjaik hadakoznak, felülni nem akarnak,' szi
gorúan elrendeli, hogy vagy maguk felüljenek, vagy 
magok helyett vitézeket állítsanak, a portalis helyek 
pedig gyalogokkal praestaljanak, meggondolván a hazá
hoz való kötelességet! Ily kegyes szándékunkat,— mond — 
magatok megátalkodottságával gátolni ne merészeljé
tek, másként büntetésieket s rómlástokat magatoknak 
tulajdonítsátok.“ -)

Egy-egy porta 4-4 jó fegyverest tartozott kiál
lítani ez évben3) a megye 100 lovast és 100 gyalo
gost4) ezen kívül 538 hajdút.»)

Ugyanezen évben a Gróf Eszterházy Antal ezre
dének Kassa felé kelletvén vonulni, a fejedelem követ
kezőleg rendeli el a statiókat: „Úgy kívánván a ne
mes haza mostani szolgálatija, kelletik a nemes vár
megyén 3 regementből álló Ngos Generális Gr. Eszter
házy Antal ur commandója alatt levő hadainknak 
Kassa felé által menni, mely hadainknak is ezen nemes 
vármegyében első statiójuk leszen Nyírbátorban, Gyu- 
lajban, második statiójok Pócson, Petidben, Simonyban 
(bizonyosan Semjén), harmadik N y í r e g y h á z á n ,  Pa- 
zonyban, Oroszában (bizonyosan Oroson) negyedik sta-

') Lásil : Szabóicsmegye levéltára Faso. 5. 39.
■ -') Lásd Szabolosmegye levéltára Faso. 6. 45.

3) Lásd Szabolosmegye levéltára Faso. 6. 49.
*) L. Szabolosmegye levéltára Fasoic. 6. 52.
5) L. Szabolosmegye levéltára Fascic. 6. 57.

I I *
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tiojok pedig lészen. Rakomazon, Tímárban és Balsán; 
kihez képest a vármegyének kívántunk intimalnunk, hogy 
az megnevezett helyeken ezen hadak számára elégséges 
provisiót tétessen, mely is tempore computus az com- 
missariusságtól acceptáltatni fog.1) Kevés idő múlva a 
Rákóczi hadainak elvonulása után már a német ha
dak vonultak ezen statiokon keresztül, mintahogy La
jos Mihály hivja fel erre a megyét2), ki ekkor még a 
közönyösség szerepét játszá; de későbben csakugyan a 
Rákóczy seregében találjuk őt, mely kitetszik azon 
tanúvallomásokból, melyek által nejének paráznasága 
bizonyittatik, ki férjének távolléte alatt fajtalan életre 
adta magát Apagyon.

Az ezen hadak élésére és a szatmári és varadi 
„bloquadak“-hoz a kivetett portiokon kivül kiszolgál
ta to tt szolgálmányok összeírása elrendeltetvén: Nyír
egyházán a következő vallomások tétetnek.

Kihalgattatnak: Néma Péter, Zólyomy János nó
tárius, Derzsi János, Német István, Kovács András. 
Jurati examinati fassi sun t: „szakmáid és váradi bioqua 
dákhoz in natura adminisztráltak. Pab. cub. 272ó. Fav. 
cub. 242/4. Ezeken kivül szatmári és váradi bloquadak- 
hoz, kirül quietanciat nem adtak, hittel fatealtak. 
hogy adminisztráltak Pab. cub. 3.9, Fav. cub. 36. Szol- 
gabiró uram requisitiójára, Forgács Simon uram eőnga 
hadai számára ugv Palocsay uram eőnga parancsolat
jára, Bene uram hadai számára adminisztráltak Pab. 
cub. 4; Kenyeret 149-et a Szakmárból kijött németek 
számára.“

„Lövei Sámuel uram ezeréből seregestül is sok 
tisztekkel kik személyszerint lehettek 120-an, lovak

') Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. 6. 134.
2) Lásd Szabolcsmegye levéltára F. (1. 140.



150; egy nap egy éjszaka meghálva Consummaltak 
Pal).cub. 10. libras panis: 120. Cur, foenas 2. Ezenkívül 
hordattak a tiszteknek és katonáknak bort 9 írt árút. 
A mint kitetszik Lövei uram quietantiájából.“

Sennyei Eerencz uram eőnga 3 serege, az egyik
kel maga lévén eőnga, másikkal Dezsőt! nevű hadnagy, 
harmadikkal Szabó Pál nevű, egymásután a helységben 
megszállva, mindenik egy egy napot és egy egy éjsza
kát töltvén. az 3 seregben lehetett 300 személy, lo
vak .sokkal több. Connumeralt az három rendbeli ad- 
minisztratió Pab. cub. 20. Cur. Foeni 3. Libr. Car. 
(font hús) 300. bort 26 írt.“

„Vitályos uram ezeréből két sereg beszállva, egy
szersmind hadnagyok Emődy István, Tolvaj Márton. 
A két seregben, az egyikében u. m. Emődyében (a 
mint a tuner mondotta) volt személy 114, ló 120; a 
Tolvaj Mártonéban 80 személy; egy nap egy éjszaka 
meghálva, Emődy consummált,— a bírót megavertalva, 
minden katonára 1 — 1 itczebort. mely teszen 114 it- 
czét, Tolvaj Márton maga s alatta levő tisztjei úgy 
némely katonái consummáltak Justas (itcze) vini 
50. tizen két sereg a tisztekkel consummaltak Pab. 
cub. 12. Cur lóén. 2. Libras carnis, az két sereg 194.“

„Kenyheczy uram ezeréből egy gyalog sereg kibe 
lehetett személy circiter 120 egy nap és egy éjszaka 
consummáltak: libr. carnis 120. Az hadnagyoknak ne
vét nem tudják, azon hadnagynak hordattak justas 
vini 10.“

„Kecskeméti Mihály uram kegyelmes urunk pa
rancsolatjából munitiokkal menve Erdélybe, volt vele 
személy nro 53. Consummaltak libr. car. 53. justas vini 
53. 3 polturas borban, az hadnagyot megveretvén az 
borért Kecskeméti uram hordatott össze megint 50
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itczebort 3 polturas borban, melyeknek árában adott 
meg 10 polturast.“

„Ocskayné asszonyommal lévén egy Borsi Szabó 
György nevű putnoki hadnagy egy nap, egy éjszaka 
meghálván, hogy bor az fainban nem volt és nem ad- 
hattanak nekiek. a hadnagy szekerét, 4 ökrét szállá
sáré vitette, a szekeret szélyel hányatta, megégette, 
az ökrét Putnokon innen mintegy mélyfölddel bocsá
to tta  el.“

„Tarczali nevű Bene nram hadnagya 12 törökkel 
és edgy néhány katonával, kik voltának 40 személy, 
megszállva egy ebédre minden személyre vett.enek egy 
itcze bort, mely tészen justas vini 40.“

„Ezeken kivül a sok zászlós had, csoportos hajdú 
katona éjjel nappal szüntelen járván rajtok, elő nem 
tudják számlálni, sem tiszteknek neveit megmondani, 
annyival is inkább kibeszélni, mennyi köböl abrakot 
és bort adtanak az helységen fel s alá járó vitézi 
rendeknek, hitek s jó lelkiismeretek szerint merik 
mondani: esztendőtől fogva adtanak Bab. eub. 300, 
az bort meg aszerint kénytelenittetnek adni, hogyha 
csak három, négy megszáll is, mindjárt borért erőlteti 
az lakosokat. “ ')

De nemcsak az efféle szolgálmányokkal. katona 
tartásokkal terheltetett abban az időben Nyíregyháza, 
kijutott majd nem ereje felett a véradóból is számára.

07 A fegyver viselő személyek a következők voltak 
1707-ben Nyiregyházáról: Néma Istók, Tar István, 
Bimbó István, Olajos András, Takács János, Borbély 
János, Balkányi Ferencz, Nádkötő János, Fejér Mi
hály, Almásy Demeter, Sipos János, Nagy Ferencz, 
Bosnyák Pétéi', Bihari Péter, Farkas György, Jokó

>) Lásd Szabolosmegye levéltára Faxéin, ti. Uiíi.
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Ferenci, Almásy János, Pap Mátyás, Encsi István, 
Harsányi János, Barna Ferencz, Rácz János, Biri 
János, Kérczy Mihály, Budai László (zászlótartó), 
Beák György, Kecskés István, Kis Lukács, Rácz 
András, Encsy György. K a r a b é l y o s o k :  Kis Mátjms, 
Oláh Péter, Lászy Demeter, Sándor Ferencz, Németh 
Íjászló, Csibe Ferencz, Pajkos Illyés, Bujdosó Ferencz, 
Lengyel Gáspár, Vékeli János, Lázár Demeter. Tehát 
volt ekkor Nyíregyházáról 41 katona. E l e s t e k  e z e n  
esz t e n d ő b e n  a h á b o r  u b a n :Kónya László, Fekete 
János, Orosz János, Varga Simon, Rossvári Mihály és 
Molnár Miklós zászlótartó.

O t t h o n  l a k ó  k ü l ö n  k e n y e r e s  e m b e r e k  
v o l t a k :  Bihari Mátyás, Nemes György, Sándor Já
nos, Kis Mihály, Derzsi János, Bogdány Péter, Király 
teleki Ferencz, Foghagymás Mihály, Sánta János, Orosz 
László, Vigvári György, Nemes Péter, Macsi János» 
Oláh Lőrincz, Nehéz Sándor, Nagy János, Bodnár Sán
dor, Nagy Bálint, Kis Lukács, Rácz Mihók, Kovács 
László, Orosz Maxi, Halászi Pál, Úri András, Kakas 
Péter, Kalmanczy János, Ártánházi András, Csordás 
György, Csorba Istók, Kis János, Miklós mester, Németh 
András, Nyalka Péter, Tolvaj János, Luka István, Ko
vács András, Oláh János, Orosz Mihály, Orosz János, 
Nagy Geczi. Ártánházi Lukács, Tatár István, Tóth Pál, 
Bika Mihály, Cseke János, Kardos Mátyás, Nagy Ist
ván, tíánta László, Maczkó György összesen: 49. Tehát 
összesen volt akkor Nyíregyházán 90 család. ')

Részint a katonatartás, részint a nap-nap után 
való mindenféle zaklatások, katonáskodások miatt, ez 
évben Rakamaz felében elpusztult2) ; mit könyen meg-

>) Lásd Szabó]csraegye levéltára Faso 8. 44.
-) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso 7. 13.
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magyarázhatunk magunknak, ha felgondoljuk, hogy 
Nyíregyházán akkor 1 és '/* porta fizetett 36 forint 
adót, ') s a következő évben még az olyan predicato- 
rokra is, kiknek fizetésűk nem ment többre 36 forint 
nál, 30 forint évi adót vetettek, sőt házaikra rá men
tek s könyveiket össze vagdalták a katonák, úgy hogy 
kénytelenek voltak a zaklatott, lelki pásztorok a feje
delemhez folyamodni, ki is e nyonimasztó helyzetet 
azonnal megszüntette. 2)

1708-ban a Rákóczy hadainak quartélyosai vol
tak Nyíregyházán: Erdős Ferenez, Nagy Mihály, Ko
vács János, kik mindnyájan Erdélyből Egerhegyről 
valók voltak.

A járó-kelő katonaságon felül quartélyozott itt 
9 katona, 2 ló, 18 ökör.:<) Állandóan Szábolcsmegyében 
a következő hadtestek voltak elhelyezve: 1. A Fran- 
czia lovas gránátosok Kis Varsányban, Nagy Varsány- 
ban, Glyürén, Aranyoson, Apáthiban és Kenézsen. 2. A 
Franczia gyalog gránátosok: Báthorban, Gyulajban. 
Pócson, Káliéban, Semjénben; 3. Balkányban, Fejértón. 
Karabélyosok 1 eomp. 4. A 11., Karabélyos compania 
Oroson, Pazonyban, Nyíregyházán, Túrán, Sényőn, Ha
lászban, Kemecsén, Bogdányban a 3—6 compania; 250 
emberével számítva ezen évben Szabolcsmegye 2000 
katonát tarto tt; ezen kívül a fejedelem hadi szerei 
s élésre valói e két ezred katonasághoz, melyből Nyír
egyházán a fejedelem béres ökrei helyeztettek el.4)

A hadi adóból ju to tt Szabolcsmegyóre 1710-ben 
és pedig a nemességre 2000. a szegénységre 3000 
köböl gabona és 1000 mázsa hús, mint ahogy a limi-

•) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso 9. 1.
-) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso 9. 1.
3) Lásd Szabolcmegye levéltára Faso 9. -13.
*) Lásd Szabolcmegye levéltára Fasc 10. !>.,
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tatiót Bercsényi Kassáról ápr. 11-ik napjáról kelte
zett. levelében a megyével közli') Azonban a fejede
lem tekintettel a terméketlenségre és a pestises időre, 
e hadi adót maga tetemesen lejebb szállítja.a)

Ezen évben már a fejedelem ügyei kezdettek 
hanyatlásnak indulni, s inig egy részről a kül diplo
matádnál te tt lépéseket, vagy a magyar nemzeti ügy 
támogatására, vagy legalább arra, hogy egy szeren
csés béke-kötést, segéljenek keresztül vinni, maga is 
komolyan foglalkozott a béke kötés gondolatával, de 
hogy az mennél előnyösebb feltételek között jöhessen 
létre, megindította ismét hadi mozgolódásait, már az 
előző év Karácsony után megindult s Egeren. Gyön
gyösön keresztül Vadkert alá szállott Sickingent meg
támadandó, azonban az ellenség készen várta őt s 
Romhánynál megütköztek, a csata teljes győzelmet 
nem adott a felkelteknek, bár a császári hadak na
gyobb veszteséggel vonultak vissza. Ezt az egész évet, 
azután a diplomatiai működések és hadi tervek vet
ték igénybe. Azonban Rákóczy ügyei mind egyre ha
nyatlottak, Érsekújvár, Szepesvár. Krasznahorka, Bárt- 
fa, Eperjes egyenként s egymás után kerültek könyü 
szerrel a császáriak kezére, Pálfi át vette a császá
riak fő vezérletét. Ezen vereségek hírére Rákóczy 
hadai nagy részt eloszlottak, s kiki családjához sie
tett, alig maradtak Rákóczy mellett az udvari ha
dak, maga is udvari hadait a hegyallján elhelyez
vén s Eszterházv Antal vezérletére bizván, Ung- 
várra ment Patakról, hogy onnan Bercsényit Dolgo- 
rukyhoz, a ezár felhatalmazottjához küldje Lengyel or
szágba. Kern sokára Eszterházy hadai is szétverettek 
Piszkánál Viard tábornok által.

*) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fase 11.
'0 Lásd SzaboJosmegye levéltára Faso 11, -1,
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1711 Az 1711-ik évben maga Rákóezy is Lengyelország
ba ment személyesen értekezni Dolgoruky val.Károlyi Sán
dor maradván a felkelés képviseletében Pálfy csakhamar 
felkerestette őt béke ajánlataival, többszöri alkudozá
sok és személyes találkozás után, miközben Pálfy fel
m utatta Károlyinak a császár kegyelem-levelét, ez 
hajlandó is lett a békére, azonban a fejedelem nélkül 
mitsem akarván végezni, elébb leveleivel, majd szemé
lyesen is felkereste llákóczyt Lengyelországban vele a 
béke feltételeit megbeszélendő. Rákóezy nyomban haza
jött. Pálfy ekkor már Kállót uralta császári hadaival, 
ki azt kivánta, hog.y Rákóezy is kegyelmet kérjen a 
császártól; ő ezt a haza jóvoltáért és nyugalmáért 
hajlandó is volt megtenni, nem vetvén latba saját 
megaláztatását sem. Január 29-én Munkácsra érkezett, 
hol tanácsosaival a dolgot megbeszélte, s Károlyi 
által megüzente Pálfynak, hogy kész vele az ügyben 
Vaján személyesen is tanácskozni.

Kisvárdán ment keresztül a fejedelem, hol valamenyi 
hadai összevoltak gyűlve, s miután hadi szemlét tarto tt fe
lettük, érzéken}^ szivvel adta elő a szomorú helyzetet. 
A Pálfyval való értekezlet még az napon véghez ment, 
másnap Károlyival Olesvárra ment, hova már elébb-hadi 
tiszteit s pártfeleit összegyűjtötte; kik előtt mély meg
indulással s koronként könyező szemekkel ismertette 
meg a dolgok szomorú állását; kérvén és intvén, hogy 
egyenként ne folyamodjanak kegyelemért, ő megirja 
levelét a császárhoz •• s azon lesz, hogy mindeneknek 
kegyelem biztosíttassák. E levelet csakugyan meg is 
irta  febr. 3-ikán s Károlyi által akarta czéljához ju t
tatni, azonban Pálfynak nem tetszett a Károlyi kö
vetsége, minél fogva a fejedelem abba is belegyezett, 
hogy Pálfy kezeihez adassák levele, Pálfynak azonban
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a levél tartalm a sem tetszett, így közötte s a fejede
lem közötti tárgyalások megszűntek.

Ezután a fejedelem a felkelés ügyét Károlyira 
bizván sőt felhiván, hogy „a n e m z e t  b o l d o g u 
l á s á n a k  g y ü m ö l c s e  n é l k ü l  v a l ó s á g o s  t r a c -  
t á r a  ne l é p j e n “, maga Lengyelországba ment. 
Azonban itt nem sok szerencse biztatta.

E közben Pálfy és Károlyi között ismét megin
dultak a tárgyalások s Debreczenben közöltetett is 
Károlyival a királyi resolutio, melyet Károlyi sze
mélyesen elvitt Rákóezyhoz. A királyi resolutio nem 
elégíthetvén ki Rákóczyt és a vele Stry városában 
időző Bercsényit és Eszterházy Antalt, sőt ez utóbbiak 
gyanút táplálván Károlyi iránt őt elfogatni is java
solták, Rákoczy azonban ezen tanácsra nem hajlott, 
de megtiltá, hogy tovább is béketárgyalásokat foly
tasson Pálfyval.

Pálfy azonban nem pihent, Károlyit, kit már Ígé
retekkel s fenyegetésekkel meglágyított nem engedte 
kezei közül kisiklani, ismét sürgető levelet küldött 
hozzá Kassa átadása iránt, ezt tudatta Károlyi a fe
jedelemmel s maga is annak adott kifejezést, hogy e 
vár átadása nélkül a békealkura komolyan gondolni 
sem lehet. Rákóczy Kassa átadását határozottan elle
nezte ugyan; ellenben Pálfy Károlyit régibb szavaira 
is emlékeztetvén, határozottan követelte Kassa átadá
sát és a fegyver letételt.

Károlyi minden reményét, elveszítvén a békekö
tésre határozott hajlandóságot m utatott ugyan, mind 
a mellett még egyszer megszólalt nála a lelkiismeret, 
s elutazott a fejedelemhez, hogy mind őt, mind a szö- 
yetséget megnyerje terveinek; azonban Rákóczy hajt- 
hatatlap yolt, másrészről Pálfy fenyegetései megijesz-
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tették Károlyit, igy végre is megköttetett a béke, s 
Károlyi május l-ső napján 12 ezer kuruczczal letette 
a hűség esküt Pálfy előtt.

így végződött a fényes és jogos szabadságharcz. mely 
anyi fényes és gyászos lapot tölt be e szegény haza 
történetében, — mely oly közvetlenül érintette me
gyénket és városunkat is.

Még ez évben is 25 orales és 24 equiles volt el
helyezve Nyíregyházán « 132 köböl abrakkal, 34 kö
böl gabonával, 132 szekér szénával kelle szolgálnia a 
haderő fenntartásához.')

1712 máj. 19-ről Pálfy János Pozsonyból kelte
zett levelében a szabolcsmegyei katonaságnak meg
hagyja, hogy oszoljon szét, kiki magi), lakó földjére 
menjen és excessust ne csináljon.*) Ezen időtől kezdve 
ismét a császári hadak ültek Szabolcsmegyének s Nyír
egyházának nyakára, mint azt látni fogjuk.

Ezen évben ta rto tt conscriptio szerint az adófizető 
nemesek névlajstromában (nomina nobilium contribuen
tium) találjuk Nyíregyházáról Csekő Jánost; az urak és 
nemesek (nomina dominorum et nobilium)név lajstromá
ban pedig a következőket: Laka István, Szabó Menyhért, 
Csiszár István, Tatár András, Máté János, Oseke János. 
Borús Zsigmond. Szilágyi Gergely. Ezeken kivül cselé
des gazda lakik Nyíregyházán ezen évben: 98.:|)

Már az 1711 -ik évben a magyarhadak szét oszolván, 
azon év auguszt. havától holnapról holnapra, majd nem 
hétről hétre feles számú katonaság ült, Nyíregyházán; 
igy augusztus 5-én Rabbutin generalis recrutaival s 
remondaival. „Subsit alt 3-ad napig 2 7 '/a orálissal,

') Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasc. 12. 34.
-) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 13. 17.
:i) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasc, 13. 73.
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200 equilessel, a lovaknak füvet hordattak, abrakot 
minden lóra fél fél vékát kellett adni, kenyérrel s 
főzelékkel a szegénység tarto tta  őket. Szekeret adott 
a város négyet, s ezeket 7 mértföldnyiröl 3 nap múl
va bocsátották vissza.

Szeptember 13-án Darmstadt „eő excellentiája“ 
Talaczko nevű „rittm eistere“ más tisztekkel együtt. 
2 compania recrutával s igen feles számú remonda 
lovakkal szállván be „Subisistalt“ 3 napig, „kenyérrel, 
hússal a szegénység intertenealta“. Az tiszteknek „bő
séges gazdálkodással voltának. Juhot, tyúkot, ludat, 
malaczot, vajat, egy szóval mindent, valami kitelhető 
volt „az szegénységtől“. A lovakat szénával tar
tották. Abrakot minden lóra fél fél vékát napjában. 
10 szekeret adtak, melyek csak 12 nap múlva kerül
tek haza.“

Október 4-én Nikiin (?) generalis recrutaival Him- 
meberg nevű kapitány szállott be 147 és '/a orálissal. 
7 equilessel, kenyérrel, hússal a szegénység tarto tta  
őket. Két napig időztek.

Ugyan csak okt. 10-én Löftélholcz „eő excellen
tiája recrutaival levő Jacobus Diestrik „ H o p p m a n y “ 
egy statiot tarto tt 253 orálissal és 20 equiessel: ki 
is nem quietalta az helységet. Kenyérrel, hússal az 
helység interteneali a. Abrakot az lovak számára adtak 
32 köblöt. Három szekeret vittek el, Ecsedről negyed 
napra boesátták haza.“

Október 28-án ugyancsak Darmstadt regementjéből 
„midőn felfele maschiroztanak“ szállott be 4 compania 
„az hárma egy statiót tött, az egyike penigh kettőt, sem 
oralisoknak, sem equileseknek számát nem tudjuk mon 1 a 
vallomás, — mivel nem quietalták az szegénységet; mind 
kenyérrel, mind hússal az szegénység interteneálta, az
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lovaknak szénát adtanak, abrakot penigh etetett meg 
az 4 companiabeli militia 50 cubulust.“

November 10-ikén Montecucolli generalis szál
lott be egy statiora „az staabbal s minden bagazsiá- 
jával, az portioknak számát nem tudjuk, — mond a 
vallomás — mivel nem quietalták az szegénységet,“ 
magának a grófnak adtak konyhára valót tyúkot, lu
dat, malaczot, vajat s egyebet a mi a szegénységtől 
kitelt. A katonákat a szegénység interteneálta, mind 
kenyérrel mind hússal; abrakot adtak 8 köblöt.

November 19-én Rottenheim óbester egy staabal 
44 V« orálissal, 54 equilessel szállott be, kenyérrel, hús
sal a szegénység interteneálta, a tiszteknek szabad 
culinára adott az szegénység valamit adhatott, abra
kot az quietantian kivül azon egy station consummal- 
tanak többet, hogy sem a mennyiről quietaltattunk. 
Húst 116 fontot. Egy szekeret vittek el 8 mértföld
ről bocsátták haza.

Ugyan ezen regement statiója tovább is ott lévén. 
89'/«orálisra és 88 equilesre szaporittatván, kenyérrel 
hússal, abrakkal elláttattak, sokkal több abrakot etettek 
meg, mint a regulamentum szerint kellett volna adni.1)

November 29-én Ugyan azon regementbeli kapi
tány Cobelka nevű szállott be 59 orálissal és 88 
equilessel. recrutakkal és feles számú remondákkal, 
„subsistaltak 3 napig, az közrendnek minden nap egy 
egy itcze bort, az kapitány asztalára szintén bort 
adtak „jusztas 36;“ az tisztjeinek is bor járt “justas 
20.“ Ezen kivül konyhára valót adtak, ami kivánta- 
to tt és telhetett az szegénységtől, abrakot is külön 
az maga lovai számára bőven adtanak. A bor itczéje 
volt 12 poltura.

5) Lásd Szabolcsmegye levéltára. F. 13. act. 74.
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Nem csodálkozhatunk, hogy ha ily elviselhetet
len s a nép vagyonát teljesen felemésztő terhek súlya 
alatt a nép végképen elkeseredett s csoportosan hagyta 
oda falvait, sőt nem volt hallatlan dolog a gyulajihoz 
hasonló eset, hol a lakosság az utolsó szálig elhagyta 
egy időre a falut.

Különösen Debreczen volt a falvaikat elhagyott 
megyei lakosoknak menedék helye, miért is a megye 
1713-ban Tasson tarto tt gyűléséből megbizó levéllel 
Debreczenbe küldi Lövey Sándort, hogy ezeket az oda 
szökött lakosok kiadására felhivja ')

A fennebb emlitett terheken kivül megindultak 
ismét a „gratuitus labor praestálások“ nevezetesen a 
munkácsi vár reconstrualása elrendeltetvén, Pálfy fel 
hívja a vármegyét, hogy 100 erős munkást és nagy 
menyiségü erős szekeret küldjön oda még marcz. ha
vában, hogy a munka mindjárt husvét után kezdetét 
vehesse'''); más oldalról, mint ez időben minden had
viselés után, a tolvajok ismét elszaporodtak az ország
ban, továbbá az 1711 -ben dúló pestis ez évben sem 
szünetelt s e mellett a só árak ismét úgy fel voltak 
esigázva, hogy a majdnem mindenéből kifosztott sze
génység azt beszerezni nem tudván, só nélkül kény- 
telenittetett enni kenyerét ®); mindezeken felül a kato
na tartásra való adózás egyaránt megkivántatott úgy, 
hogy Nyíregyháza ez évben fizet 270 font kenyeret, 
135 font húst, 120 portio zabot, ugyanannyi szénát.4)

A következő évben ismét erre vonulván a katona
ság, felhivatik a megye, hogy a „vecturat“ szolgáltassa 
k i5); hozzá bizonyos Czelder és Pongrácz nevű tolvajok

') Lásd Szabolcsmegye levéltára. F. 14. act. 6.
2) Lásd Szabolcsmegye levéltára. F. 14. act. 42.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára. F.. 14. act. 79.
*) Lásd Szabolcsmegye levéltára. F. 14. act. 118.
5) Lásd Szabolcsmegye levéltára. F. 15. act. 21.

1713

1714
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fenyegeik és zaklatják a megye lakosait.') Ezen évi 
összeírás szerint a következő „nemesek“ „hospesek“ 
és eolonusok laktak Nyíregyházán: 1. B a t i z  J a k a b ,
2. L u c a  F e r e n c z ,  3. K e r e k i  F e r e n c z ,  4. Ta 
t á r  An d r á s ,  5. M á t é  J á n o s ,  6. S z a bó  J á n o s ,  
(lelkész.) 7. Cseke  J á n o s ,  8. Tóth János, 9. Bika 
Mihály, 10. Német Mihály, 11. Szabó Ferencz, 12. Né
met Sándor, 13. Encsi András, 14. Bangó György, 15. 
Tar István, 16. Kis János, 17. Monyas Pál, 18. Laskai 
György, 19. Kardos Mátyás, 20. Fintor István. 21. Ko
vács András, 22. Filep István, 23. Balog Mihály, 24. 
Orosz Jakab, 25. Borbély János, 26. Kálmán János, 
27. Bihari István. 28. Budai Tamás, 29. Német And
rás, 30. Török Mihály, 31. Tímár György, 32. Kéri 
László, 33. Bihari Mátyás, 34. Péter Mihály, 35. Bog- 
dány János. 36. Orosz Mihály, 37. Orosz János, 38. Nagy 
Péter, 39. Lengyel Gáspár. 40. Fokhagymás Mihály, 41. 
Sohajda János. 42. Bogdáuy János, 43. Orosz Mihály, 44. 
Orosz János. 45. Nagy Péter, 46. Lengyel Gáspár, 47. Fok
hagymás Mihály, 48. Sohajda János, 49. Bencs Gyurka, 50. 
Cseke János, 51. *Artánházi Lukács, 52. Hodászi Péter, 
53. Királyteleki Ferencz, 54. *Nélnet András, 55. Lucs- 
kai István, 56. Ártánházi András, 57. ^Kolbász And
rás, 58. Gábris Simon, 59. T a t á r  B á l i n t ,  60. *0sor- 
dás László, 61. Béres Tamás, 62. Biri György (tiszttartó), 
63. Molnár Mihály, 64. Tóth Pál, 65. *Toth János, 
66. Bika Mihály, 67. *Bimbó István, 68. *Kis László. 
69. Nemes Péter, 70. Csuhi István, 71. Oláh Lőrincz. 
72. Kovács András, 73. Tóth László, 74. Encsi Mihály. 
75. :|:Derzsi János, 76. Olajos András, 77. ♦Kőris Mi
hály, 78. *Farkas János, 79. Úri János, 80. Oláh János, 
81. ^Borbély János, 82. Guba György, 83. Balkányi

>) Lásd Szaboltrsmegye levéltára. F. 15. act. 111.
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Péter, 84. Varga Simon, 85. Bornyupásztor János, 
86. Szegény János, (zsellér), 87. Czifra János, 88. Nap- 
kori Pál, 89. Orosz Gyurka (zsellér), 90. Bornyupásztor 
Lukács, 91. Maczkó Mátyás, 92. ^Bihari Péter, 93 Lázi 
Demeter, 94. Lázár János, 95. Kardos János, (zsellér) 
96. Jákó Ferencz, 97. Barna Ferencz (zsellér), 98. Nap
kori László (zsellér), 99. Bodnár Sándor, 100. Nagy 
Ferencz, 101. Kardos Mátyás, 102. Kaskötő Istók, 
103. Nehéz Sándor, 104. Kesely Ferencz, 105. Oláh 
János, 106. Harkányi János, 107. Kabugya János. 
108. Encsi István. 109. Farkas Gyurka, 110. Bihari 
Istók, 111. Bihari Mátyás, 112. Gyarmati Gyurka, 
113. Pap Ferencz. 114. Magyin. (?), 115. Halasi Pál. 
116. Korán László, 117. Molnár Ferencz, 118. Vári 
Gyurka (zsellér), 119. Orosz András, 120. Kakas Péter. 
121. ♦Kálmán János, 122. Német István, 123. Török 
György, 124. Muka Ferke, 125. Kiss János, 126. Burák 
György, 127. Bundi László, 128. Basavári Lukács, 
129. Orosz Ferencz, 130. Orosz László, 131. Horváth 
János.1)

Volt összesen 42 katona, a jelzetteken kivül még 
23, kik egyik-másik lakos íégyverfogható fiai közül 
teltek ki s a Rákóczy szabadságharczban részt vettek, 
össze volt még akkor irva ezek mellett 31 fegyver- 
fogható fiú.

A következő évben a lakosok szaporodtak, mert 
az összeírásban a következő uj nevekkel találkozunk: 
Nyalka Péter, Vékási N. Karmazsin László, Szilágyi 
Gergely, Doma Gergely, Sánta János, Szűcs János, 
Zöldi János, sat.2)

*) Lásd Szabolosmegye levéltára Faso. 15. act. 107. 108. Ezen nevek 
közül amelyek ritkított betűvel vannak, nemesek, melyek csillaggal jel
zettek katonák.

2) Lásd Szabolosmegye levéltára Faso. 15. és 16. act. 112. és 60.
12I

1715

Nyíregyháza várói története.
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1716

1717

A lakosok azonban folyvást szegényedtek és pusz
tultak, úgy Nyíregyházán, mint az egész megyében; 
a népességet fogyasztotta az azon időben évről- 
évre előforduló pestis, anyagilag majdnem a végső 
romlásra voltak már jutva a módfeletti adóztatás és 
katonatartások m iatt; úgy hogy a következő évben 
m egtartott összeírásból láthatólag Nyíregyházán nem 
volt több, mint 57 vonó, 4 uradta ökör, 4 ló, fejős 
tehén: 13; meddő tehén 11; Tinó-binó: 21; fejős juh: 
118; meddő: 16; sertés: 26 darab.1)

A megye pusztult állapotára világot vet a követ
kező levél, melyet a megye Károlyihoz intéz: „Meg- 
árvahodott vármegyénknek utolsó pusztulásra hanyat
lott sorsát keservesen szemlélvén, ennek előtte egy
néhány hetekkel mind rnltgos Palatinus urunknak eő 
excellentiájának, mind penigh az t. n. Cancellariának. 
úgy bellicumoknak is lamentabilis expositiókból álló 
alázatos leveleinkkel udvarolván,, amint az ngos vice- 
ispán nemzetes Krucsay Márton eő kegyelmének trans- 
m ittalt méltóságos ur levelének continentiájából ért
jük, az ngod úri munkálkodása, fáradozása és sollici- 
tatioja által lamentabilis levelünkre resolvalt szép 
operatióját nagy engedelmességgel köszönjük . . . . . .
kihez képest az eő felsége kegyes ordere, hogy az 
gyalog companiakból egyike ki is 114 orálisból és 
111 equiles portiokból áll, elérkezvén, szomszéd nemes 
Bihar vármegyében continuando hybernali quartirio 
kimégyen; megvalljuk ebben is szegény elalélt népes
ségünk valami könyebbséget érezhet; de erőnk felett 
való aggravatiónkhoz képest legkivált, hogy az contri- 
butiobeli menstrualis summa, ki is tizen-egyezer és 
hatvanegy rhenus forintokból áll, azzal nem decrescal-

‘) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. 18 a. 76.
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ván, teljességeden desperaltunk, hogy hat hónapokra 
való quantumunkat supplealhassuk, mert az mint cal- 
eulusra vettük az obtingensünket, az tek. nemes mili- 
tiára Kemecsei gyűlésünkben computisálván, elucescalt, 
az egész hybernalis eonsuptumok vagyis quartély tar
tások alig 22 ezer rhenus forintokra exurgalnak, igy 
készpénzben 44401 forintokrul kell gazdálkodnunk. 
Már Isten kegyelméből 3-ik hybernalis holnapnak majd 
utolja fele vagyunk, in paratis penig még egy holna
pot se exolválhattunk, egészen az nyakunkon a novem
beri, deezemberi, januariusi exolutio, magunk által lát
juk incoláinknak tehetetlenségeket, az kinek valami ké
vés marhácskája keze között maradt volna is Istennek eő 
felségének bölcs itéletébül az marhákban dögleletesség 
esvén, mint hogy egyéb aeconomiája nincsen, akiből az 
incola pénzt szerezhessen, csak ezen három hónapi 
quantumunkat is miképen pótolhassuk elménkkel alig 
capiálhatjuk,“ minél fogva kérik, „hogy pusztult voltokat 
atyai szivére vevén, ha csak egy része is a terhieknek 
vétessék le.“1)

Mig az adózások e képen folynak illetőleg behaj
tatnak, a török háborúba vezetett hadsereg számára: 
a franczia országban időző Rákóczy Pápayt Törökor
szágba küldötte, ki ott a Rákóczy nevében, de az ő 
utasitása nélkül saját akarata szerint munkálkodott s 
Bercsényi, Forgács, Eszterházy és Csáky Törökországba 
hivattak ;e mozgalmak felől jól volt értesülve Károlyi 
Sándor is s mivel az országban az elógiiletlenek kö
zött bizonyos remény és izgalom támadt, a megyéhez 
hosszú levelet intéz a külföldről török, orosz, lengyel 
segítséggel izgató számüzöttek ellen2); azonban a ha-

1718

’) Lásd Szabolcsvármegye levéltára Faso. 17. 3. 
2) Lásd Szabolcsvármegye levéltára Fasc. 18. 29.
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talmas Eugén fényes győzedelmeket aratván a Törö
kökön, egy időre minden lecsendesedni látszott, de 
nem sokáig tarto tt a látszólagos nyugalom, mert ugyan 
ezen évben a tatárok mintegy 25 ezeren Besztercze 
felől betörtek Erdélybe. Károlyi ennek hirére ismét 
figyelmezteti megyénket, hogy „noha a pogánynyal 
szövetkezettek a múlt évben megszégyenültek, újabban 
machinatiokat eselekesznek“ ; ugyanazért komoly vigyá- 
zásra in t,1) egyszersmind felhatalmazást kér a főhadi 
tanácstól, hogy a Magyarországban szórványosan levő 
csapatokat összegyüjthesse s ezekkel a tatárok ellen 
mehessen; azonban erre engedélyt nem nyert, mivel 
azt hitték, hogy Eszterházy és a többi bujdosók a ta
tárokkal jönnek, igy Károlyi csak anyit tehetett, hogy 
a határszéli szorosokat eltorlaszolta; Szatmáriam kü
lönösen a Számos-közön garázdálkodó s nagy zsák
mánynyal számos keresztyén rabbal kifele vonuló ta 
tárok azonban elébb Bakony László által megfutam- 
tattak, később Károlyi is a tiszavidéken gyűjtött ne
mességgel reájok csapván, s az összecsoportosult bányai 
és marmarosi nép is őket megtámadván, miután 9000 
lovat nyertek, sok keresztyén rabot kiszabadítottak, 
kikergették őket az országból.

Az iszonyú adók s katonai járás-kelések m iatt a 
lakosság Nyíregyházán nemcsak anyagilag pusztult, ha
nem sokan kivándoroltak innen oly otthont keresni, 
hol a sok terhek közül legalább egyiket vagy másikat 
lerázhatták vállaikról; úgy hogy az ] 718-iki összeírás 
alkalmával már csak 47 cselédes gazda találtatik Nyír
egyházán, az urasági telepeken s majorságokon kivül.'-)

') Lásd Szabolcsmegye levéltára. Fa,se. 19. act.. .">2.
-) Lásd Szabolcsmegye levéltára, Fascic. 19. act. 9b.
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Ugyan ezen évben nyújtja Bánfíy Mária protes- 
tatióját az ecsedi uradalom igazságtalan osztálya 
miatt '); azonban e protestatio eredményéről semmi 
feljegyzés nem találtatik, hihetőleg azért, mivel már 
1712-ben „az ecsedi uradalmat II. Rákóczv Ferencz 
pártütése (1) miatt, mint uraveszett jószágot YI ik 
Károly császár Gr. Károlyi Sándornak ajándékozta.“*)

A következő esztendőben ismét pestis fogyasztja 
a megye s ország lakosait.3)

, Van ebben az évben Nyíregyházán 65 cselédes 
gazda, 14. sub gazda, vonó ökör 77, hámos ló 63, 
fejős tehén 51, meddő s negyedfü tehén 51, fejős juh 69, 
sertés 74. (Lásd F. 20. 158.); tehát az 1716-ik évi össze
írás óta némi emelkedés történt a vagyonosodásban.

Elszöktek ez évben Nyíregyházáról: Kaskötő 
•János Püspökibe, Kelenik András Bakonyszegre, Gara- 
bonczi János, Kinyi Ferencz Zelindre, Geczi Péter 
Acsádra, Ártánházi András Aszalóra, Kis Péter Tokajba, 
Kereki Péter és Encsi Mihály Czeglédre, Máté Sámuel 
Böszörménybe. (Lásd conscriptio 20. 161.). 1722-ben 
elszöktek Nyíregyházáról: Kerülő András, Néma György, 
Kadrics György. (F. 23. a. 131.)

Több évi összeírásból összevetve kitűnik, hogy 
ebben az időtájban a nyíregyházai Oolonus határa 
3 mezőre volt osztva s 31 colonus birt összesen 2000 
hold földet. A lakosok közül száz holdon felül birtak: 
Luca István, Kis László, Török György, Filep István, 
Buda László, Orosz Jakab, Fintor Mihály.

Ezeken kivül voltak a nagyobb uradalmak s ura
sági birtokok, mint a Rákóczy-féle, most már Károlyi, 
továbbá a Józsika, Józsa-féle birtokok sat.

') Lásd. Szabolcsmegye levéltára Fascic. 19. (14.
-) Szirmay Szatmármegye története. II. Rész. 73. lap.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 20. 12.
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A következő évben Nyíregyházáról többen kiköl
töztek, mely kiköltözés felől a megyei levéltárban a 
következő feljegyzés találtatik: „Molnár Mihály nemes 
Józsa István nyíregyházi taxása vallja, hogy 1720-ik 
esztendőtől fogva ez Nyíregyháza nemes Szabolcsvár- 
megyében levő helységből lakosok s adófizető emberek 
szöktek el tizenheten, melyek között a hét elsők vol
tak : J ó z s i k a  I m r e  uram eőnga taxasai, követke
zők : Us eke  J á n o s  ment el 2 ökörrel, 2 tehénnel, 
2 sertéssel, S ó h a j  da  S á n d o r  ment el 2 ökörrel, 
1 tehénnel, 2 sertéssel. Laknak Kákádon Biharvárme- 
megyében. T ó t h  M á r t o n  ment el 1 tehénnel 2 
sertéssel; N y a l k a  M á r t o n  1 tehénnel 2 sertés
sel, D o m a A n d r á s  2 ökörrel, 2 sertéssel, N é- 
m e t G y ö r g y  1 sertéssel. Laknak Szatmármegyében 
Lúgoson, tudja mert helységében ezen f'átensnek lakozó 
mester volt, o tt is látta őket. D o r o g i  S á n d o r  2 
ökörrel, 2 tehénnel, 2 sertéssel, lakik Dorog nevű 
hajduvárosban, ott lakását magától Dorogi Sándortól 
hallotta. Az következő 10 profugusok voltak : J ó z s a  
I s t v á n  uram taxasai és neveztettek ily formán: 
K a r m a z s i n  L á s z l ó  2 ökörrel. 6 tehénnel, 7 ser
téssel, lakik Kákádon Biharmegyében, S á n t a  L á s z l ó  
marha nélkül ment el, lakik Sámsonban; B e r e g s z á s z i  
Gyurka 1 tehénnel, 4 tinó binóval, 4 sertéssel, lakik 
Penészleken Szatmármegyében; N ap  k o r i  P á l  1 sub 
bospessel, 2 ökörrel, 4 sertéssel; B i h a r i  M á t y á s  
1 sub hospessel, 4 ökörrel, 1 tehénnel, 4 sertéssel; 
Va r g a  L á s z l ó  1 sertéssel, K ó d u s  G y u r k a  1 he
verő, adó alá való m arhával; B o d n á r  L u k á c s  
semmi marhát nem hajtott el magával; N y a l k a  
J a n k ó  1 tehénnel, 4 tinó binó marhával, 2 sertés
sel, Y a s z i l  L á s z l ó  2 ökörrel. 1 tehénnel. 1 sertéssel.
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Laknak Lúgoson Szatmármegyében; tudja pedig ott 
lakásukat, mert helységéből ezen tanúnak voltak em
berek Lúgoson és látták őket.“ 1)

Az 1724-ik évtől az 1728-ik évig az elszökött 
jobbágyok összeírásával és visszahozatásával, a bűn és 
boszorkány perekkel a szegénységre nehezedő adók be
hajtásával és folytonos katonatartással foglalkozik leg
inkább a megye tisztikara s az ide vonatkozó iratok 
töltik meg a megyei levéltárat.

Nyíregyháza ebben az időben folyást néptelene- 
dik és szegényedik, az 1728-ik évben alig van Nyiregy- 
názán 40—45 gazda, örökös lakó alig 8, a marha-ál
lomány is megkevesbedik, mindössze 48 ökör, 14 tehén, 
77 juh, 84 sertésből áll a lakosok összes járójószága.2)

A következő évben az összeírás szerint, Nagy Lász
ló, birósága idejében, a lakosok száma fogy öttel.a)

1780-ban már nem birja az adót fizetni, hátrány
ban marad 125 forinttal.4)

Eközben szaporodnak a vallásos sérelmek. Kereszt
úri Lukács korbeli esperes panaszt tesz a nemes vár- 
in egye előtt, hogy a zalkodi, k.-semjéni, leveleki, bak- 
tai templomainkat a katholikusok elfoglalták, s kéri 
azokat, mint jogos tulajdonokat visszaadatni.5) Ezek a 
templomok akkor elvétetvén, máig is a katholikusok 
birtokában vannak.

Ez évi összeírásban a lakosok száma 50-re emel
kedik, s a jármos ökrök száma 76-ra szaporodik.6)

A következő évben Karászban B. Senyéi Imre ur, 
mint Keresztúri Lukács esperes a megyének bepana-

1) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 24. 20.
2) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. 29. 207.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. 30. 208.
*) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasc. 31. 29.
5) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasc. 31. 283.
'>) Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. 31. 241.
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szolja, az isteni szolgálatban levő szegény levitát nem 
csak idegenül látta a maga szállásán, hanem szekerét, 
ökrét s 9 kereszt búzáját elvitette, harangtól, temp
lomtól eltiltotta, azóta is eő nagysága javait manu- 
tenealja. jóllehet Karászban az evang. miniszterek azon 
templomban s harangozással szolgáltának s a protu- 
cullumok régisége is ezeket manifesztálja, personalis 
praesentiájok is azoknak, akik oda szolgáltának con
ti rmálj a, ') miért is a nemes vármegye Oroson celeb
rált gyűléséből 1781. szept. 4-ről megkeresi Senyéit 
levelében s a szegény karászi levita jószágait vissza
adatja.2)

Ez évben 4 nemes család lakott Nyíregyházán n. 
m. lvereki Ferencz, Kereki Péter, Kereki András és 
Cseke Jánosi)

Az 1782-ik évben Szentiványi János beregi főis
pán és simái birtokos maga személyesen beutazza sza- 
bolcsmegyei birtokait, a Simát is meglátogatja s elha
tározza, hogy ez elpusztult praediumot lakosokkal meg
ültetni fogja. Indokolt előterjesztését benyújtja a me
gyéhez, tudtára adván a nemes vármegyének, hogy a 
megültetés keresztülvitelével gazdatiszjét nemes Kereki 
Nagy Ferenczet óhajtja megbizni s kéri, hogy ebben 
nevezett gazdatisztjét ne akadályozza sőt inkább elő
segítse, s kéri, hogy a telepitvényt 12 esztendeig min
den teher-viseléstől mentse fel, s adja ki erről a sza
badság-levelet.4)

Azonban úgy látszik, hogy a megye ezen kére
lemnek nem engedett, mivel a telepitvényből nem 
lett semmi.

') Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 32. 122.
-) Lásd Szabolcsmegye levéltára. Faso. 32. 123.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára. Fasc. 32. 285.
4) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 33, 245.
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Ez évi összeírás szerint Nyíregyházi bíró Fodor 
Miklós; a gazdák száma 51; azonban a vagyonosodás 
mutatója a marha állomány ismét tetemesen alá száll, 
az egész faluban csak 4 fejős tehén találtatik, 20 juh 
és 44 ökör.')

1733-ban biró Nagy Miklós, a gazdák száma 63-ra 
emelkedik, ökör van 61, tehén 11, juh 23. sertés 17.

1738-ban Széki Teleki Adám neje Weselényi Zsu- 
zsánna kereset alá vonja a vármegye előtt Görög Lá
zár Demeter nyíregyházi haszonbérlőt és társait; kik 
nyíregyházai birtokuknak, melyet Bánffy ágon bírnak, 
minden javait lefoglalták és haszonélvezik, s az urak
nak fizetni nem akarnak, követeli rajtok behajtatni 
az árendát.2)

A megyei levéltárban az 1743-ik évben akadni 
először nyomára annak, hogy a Dessewffy család jogot 
tart Nyíregyházához: jelesül Dessewífv Tamás (de cser
nek) tiltakozik azon szomszédos compossessorok ellen, 
kik hugyaji, butkafölgyei, asszonyfalvai, félegyházai, 
káliói, harangi, orosi, nyíregyházai, bolti, micskei sat. 
földjeit elfoglalni akarják.8)

Ugyanezen évben Nestelrode Hungenpockt Arnold 
Keresztély liber báró hátrahagyott özvegye Drotte 
Kichmunda Adelheidissa nevében követeli a nemes 
vármegye előtt nevezett úrnőnek pataki jószágigazga
tója Dorser Ferencz József a désmát Nyíregyházától, 
mint az ecsedi uradalomhoz tartozó birtok' résztől; 
kimutatván, hogy minő ágon tart hozzá jogot neve
zett úrnő, jelesül Írja, hogy Bánffy György vette azt 
zálogba Rákóczy Júliától, azután jogos osztály szerint

’) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 33. 288.
-) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fáséio. 39. 150,
J) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fase. 44. 208,
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nyerte Bánffy Zsuzsanna, báró branyicskai Józsika Im- 
réné, végre ezen jogon szállt Hungenpockt báróra.1)

Ugyancsak nevezett esztendő boldogasszony havá
nak 24-ik napján nagy verekedés történt Nyíregy
házán, ugyanis midőn a „görög valláson levő pap 
Pap János ur ő kegyelme“ fiának lakadalmát tartotta 
volna, többen ellenséges szándékkal mentek a g. kath. 
parochiára, az ablakon belövöldöztek, azután vere
kedtek.

Több tanú hallgattatik ki e tekintetben, de a 
merényletnek valódi indoka fel nem derittetik; annyi 
kétségtelennek látszik, hogy nem vallásos türelmet
lenségből származott a támadás, hanem sokkal inkább 
személyes boszunak vagy szerelmi csalódásnak lehetett 
az kifolyása. Különben helyén valónak látom megje
gyezni itt  azt, hogy Nyíregyházán, el tudva a múlt 
században történt jogvédelmeket, s a jobbágyok pár
tolásából folyó violentiákat, semmi oly botrányos do
logról nincs emlékezet, mint a milyenek ebben az 
időben a vármegye más községeiben napirenden voltak. 
Egyetlen boszorkány por se fordul elő Nyíregyházáról, 
holott az egész megyében százakra megy ezeknek szá
ma, mely körülménynek ha indokát keresem másban 
nem találhatom, mint abban, hogy e helynek lakói 
legnagyobb részben szabad hajdúk valának s szaka
datlanul fennállván itt  a ref. parochia és iskola, a 
felvilágosodás és nevelés k iirtotta a babonaságot.

Visszatérve a görög papiakon véghez vitt „vio- 
lentiára,“ ez ügyben több tanú hallgattatik ki. u. m.: 
Ungi János, Palocsay báróné szabad taxasa Szűcs 
László, Palocsayné taxasa, Török Ferencz béres. Budai

') Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascio. 11, act. 324,

—  186 —
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János „Hogenpecz“ (sic) taxása. Az egész verekedés
ből csak annyi jön világosságra, hogy az ablakon be
lövöldöztek. aztán Néma Istvánt, ki a lövöldözést tette, 
megfogták és valószinüleg meg is ütlegelték, bár a 
tanuk egyezőleg csak annyit vallanak, hogy „verés 
micsodás esett rajta, micsodás nem, azt nem tudjuk.“ ■)

Különben ez a tanúvallomás csak annyiban érde
kes, hogy megtudjuk belőle, hogy ezen időben Pap 
János volt a görög kath. lelkész.

, 1745-ben a királyi dézmára vonatkozólag történik 
vizsgálat az egész megyében.

Nyiregyházán mindenek előtt kihallgattatik Kállay 
Sámuel jegyző, ki úgy nyilatkozik, hogy mivel ő csak 
egy év előtt jö tt ide lakni, nem tudja, hogy az előtt 
fizettek-e dézmát, csa,k annyit tud, hogy ezen eszten
dőben minden kényszerités nélkül léptek a Nyiregy- 
háziak a királyi dézma iránt egyezségre, a bárány 
dézmán kivül 4S rhenus forintban.

N e m e s  M i h á l y  biró ellenben azt vallja, hogy 
Nyáregyházának azon része, melyben ő (a biró) lakik, 
soha emberek emlékezete óta királyi dézmát nem fize
tett, meg volt azon részen (itt a fejedelmi birtok 
értendő) lakóknak a „dominalis“ tisztektől parancsolva, 
hogy dézmát adni ne merészeljenek, sőt ha Buday 
íjászló uram őket a dézma iránt szólitaná, felé se 
menjenek.

Fintor István (providus =  gazda) szintén ily val
lomást tesz a fejedelmi részre vonatkozólag, mig ellen
ben a báró Palocsay részre nézve azt vallja, hogy 
30 fejős juh után 3 bárányt kellett adni, sőt ezek 
helyett jerkéket kellett adni az elmúlt esztendőben, 
mivel azt mondá „dézmás uram“, hogy a méltóságos

') Lásd Snabolcsmegye levéltára Fascic. 44, act. 439,

1745
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püspök jussai igen megfogytak, azért azoknak szapo
rodásokra nézve jerke bárányokat kell dézmálni.

Ugyan ily értelemben vallanak Biri István és 
Sohajda Sándor.')

Ezen tanú vallomás mutatja, hogy a Rákóczy-féle 
birtok még 1745-ben is jogot tarto tt régi szabadal
maihoz, továbbá megismerkedünk belőle Nyíregyháza 
akkori bírójának és jegyzőjének nevével.

Ugyan ezen esztendőben Nestelrode Hungenpokt 
liber báró fennebb érintett keresete indokából tarta- 
tik vizsgálat Nyíregyházán, melyre nézve Leopold 
Ferencz nyíregyházai incola vallja, hogy Batistuta 
Jakab, Lázár Demeter és Horváth Mihály 6 évre aren- 
dálták a „Hogenpecz“ (sic) ur nyíregyházi portióját 
minden proventusával együtt, kisül, hogy Batistuta 
Jakab volt a fő arendator, ki az uraság prefectusának 
„discretioba“ adott egy veres festett kocsit farhámok
kal együtt és arany fülbe valót. lgjr történt aztán, 
hogy ezen „árendatorok“ hűségtelenül gazdálkodtak, 
haszonbérlői jogaikkal visszaéltek sat.

Ezen tanúvallomásból megtudjuk azt is, hogy ezen 
évben egy köböl búzának ára volt S mariás, a gabo
nának 5 mariás, az árpának egy Rhenus forint, a zab
nak 3 mariás.*)

A fent megnevezett bérlők közül Batiztuta Jakab 
és Lázár Demeter általán véve g ö r ö g ö k n e k  nevez
tetnek a tanúvallomásban, s ezek ismeretlen helyre 
el is távoztak, maga maradt közülök Nyíregyházán 
Horváth Mihály, ki ellen Hungenpocht nevében a kö
vetkező évben tovább foly a kereset, s rajta a köve
telés be is hajtatik.3)

*) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 45. nro. 423.
-) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fascic. 45. nro. 404.
3) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fasc. 46. nro 353.



1 8 9

Ugyanezen években nagy per foly a pazonyi bir
tokosok, az Elek család és a Kállay család között, mely 
perhez csatolt terjedelmes és részletes tanúvallomá
sokból értesülünk, hogy a nyíregyházai, kállai és pazo
nyi határokban a következő helynevek voltak akkor 
ismeretesek: R á d i s z é k e ,  Zsirhalom, Bange teleke, 
Kisteleké, Áldottkutteleke, Tothteleke, Megyesteleke, 
Mándteleke, Pogányszer, Ekerithoteleke, Nyiresteleke, 
Kozmatel eke, Miklósteleke, Bánteleke, Bődszentkirály, 
Szent-Péterteleke, Bőrbányák sat. ez utóbbi onnan 
vette elnevezését, hogy a juhászok a lopott juhoknak 
bőrét a homok-dombba vájt nagy gödrökbe rejtették 
el. Ez a magas domb a Kálló félé vezető ut mentén az 
orosi szőlőben mai napig is Bőrbányának neveztetik.1)

Az 174ü-ik esztendőben armalista nemes emberek 
voltak Nyíregyházán: Fejér János, Bak György, Vida 
Mihály, Cseke György, Kereki Péter. A lakosok szám
ban és erőben igen megfogytak, nem lévén ké
pesek a rájok rótt katonatartási terheket viselni. 
Ezen évben a pénzbeli adózáson s természetbeli szol- 
gálmányokon kívül 120 kenyeret, 120 véka zabot 
tartoztak fizetni/)

1748-ban bíró volt Czifra Péter, 1749-ben Buday 
József, 1752-ben Fintor István.

Ezen években a megyei conscriptiokon kívül nincs 
egyéb adat Nyíregyházáról, ez azonban még is neve
zetes, mivel névszerint megismerkedhetünk azokkal, 
kiket a Károlyi által beszállított uj telepitvény e lakó 
földön ta lá lt; — és ezek a következők: a fennebb ne
vezett 5 ármálista nemes emberen kívül: Czifra Pétéig 
Pap János (g. kath. leik.), Pap István, Szabó Ferencz,

') Lásd Szabolcsmegye levéltára Faso. 46. nro 358.
lJ) Lásd Szabolcsmegye levéltára Fase. 47. uro 392.
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Mihály István, Néma István, Tornyai András, Nagy 
János, Biri G-yörgy, Móricz György, Nagy Ferencz, Úri 
Ferencz, Bika Ferencz, Fintor Mihály, Tóth Mihály, 
Kemecsei György, Tóth András, Toroczkai György, Nó
tán András, Konda György, Orosz János, Budai János, 
Orosz Pál, Szilágyi György, Szakács János, Sohajda 
János, Balog Mihály, Fintor István, Gulyás Mihály, 
Szőke János, Szabó György (claudus), Szűcs László, 
Ungi János, Sohajda Ferencz, Biri János, Nagy László, 
Dandó János, Oláh Ferencz, Ungi Simon, Filep Mihály. 
Bihari Elek, Kalapos Miklós, Szabó Mihály, Megyesi 
István, Sipos János, Német Elek, Napkori Pál, Budai 
József, Kakas Pál, Kutasi Mihály, Deli Ferencz, Török 
Ferencz, Pap István, Czifra Mihály. Borbély József, 
Riczu Gergely, Dankó József. Sipos István, Fazekas 
Ambrus, Ács György, Király János, Szűcs János, Bi
hari Sándor, Pisztarkó János, Napkori Tamás, Szilágyi 
Ferencz, Kerecseny György, Riczu György, Kadarcs 
Mihály, Moravecz György, Fityu András, Fabján István. 
Kaskötő János, Szigeti József, Pitér Ferencz, Tantom 
Jakab, Kocza János, Fejér István, Szereda Simon. -— 
Ezeken kivül Br. Palocsainé árendásai: Pacso László, 
és Somolai László és Gróf Károlyi Ferencz árendása 
Hajdú József és az ezekhez tartozó cselédség. így a 
letelepülés idejében Nyíregyháza lakosságát 400—500- 
ra tehetjük.1)

Ezen időben csak két felekezet volt Nyíregyházán 
reformatus és görögkatholikus. Mindkét f'elekezetnek 
papja volt helyben. A g. kath. lelkész fennebb van 
emlitve, a ref. lelkész nevének nyomára nem jöhet
tem, de hogy volt lelkész, kitűnik Gróf Barkóczy egri

i) Lásd Szabolcsmegye levéltára. Faso. 49. nro 250. 257. F. 50. nro 
354. F. 53. 823.
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püspöknek Károlyi Ferenczhez intézett leveléből, mely
ben panaszkodik, hogy a nyíregyházai helv. hitvallású 
miniszter minden juris dictiot usurpál a helybeli luthe
ránusokra nézve („Prelatum ad me est quod Helvetiae 
confessionis minister Nyiregyhaziensis jurisdictionem 
ministralem omnem usurpet in Lutheranos loci inco
las.“ etc.)1) Ez a levél ugyan később kél, pár évvel a 
telepités után, azonban az egyh. megye évkönyveinek 
tanúsága szerint ezen időben a nyíregyházai ref. lel
kész! állomás betöltve volt s 1606-tól kezdve csakis 
oly esetekben szünetelt kevés időre i tt  a ref. lelkészi 
állomás, midőn a város feldulatott s a lakosok kiza
vartattak.

Ily pusztítás idejében nyerte volna a hagyomány 
szerint a mai „Széchenyi liget“ „Bújtos“ elnevezését, 
egy Bujdosó nevű ref. paptól, ki a labbanczok üldö
zése elől, ezen, abban az időben még réttől és nádas
tól körülvett szigetre menekült s több ideig ott lap
pangott. Az egész csak anyiban birhat némi alappal, 
hogy az 1600-as években csakugyan lakott i tt  Bujdo
só nevű ref. lelkész.

*) Gróf Károlyi lev. lad. 44. nro 81.
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tír. Károlyi Ferenc* telepítési szándéka. — Megyei engedély. — Az első 
települők. — Nagy drágaság. — A települök bebörtönöztetése. — BáróPalo- 
csayné a telepítésnek ellene Van. — Az uj gyarmatosok a régi adó-hátrányt 
kifizetik. — Palocsayné a települőket meg kedveli. — Nádtemplom. — 
líarkóczy püspök ellenséges irányzata. — Bécsi küldöttség veszélyben. — 
A határ felosztása. — tír. Károlyi a települőket oltalmazza. — Gr. Károlyi 

Ferencz halála. — Evangélikusoknak templomépités engedtetik.

Mint az előző fejezetben láttuk Nyíregyháza a 
XVIII-ik század közepe táján igen megfogyatkozott 
lakosokban, nem volt elegendő munkáskéz a Károlyi 
és Palocsay féle nagykiterjedésü birtokok műveléséhez, 
maga a vármegye nyugodtan nézte e hely pusztulását, 
mivel sok kellemetlensége volt századokon keresztül 
a régi szabadalmaihoz ragaszkodó Nyíregyházával, mely 
valóságos jobbágy azilum volt sok ideig, s mely az ide 
menekült jobbágyokat meg is oltalmazta.

Azonban a folytonos terhek a XVIII-ik század 
elején a szünet nélküli katona tartások, — mint csak 
most említők, — a vármegyének is Nyíregyháza ellen for
duló ellenszenve és boszusága m iatt a lakosok innen 
is elszökdöstek, akik itt  maradtak is vagyonúkban 
rendkívül megfogyatkoztak: ugv. hogy 1 7 50-ben csak

13*
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84 ökör, 7 ló, 17 tehén, 114 juh, 88 sertés volt az 
összes marha állomány Nyíregyházán; ezen körülmé
nyek megérlelték az eszmét G-r. Károlyi Ferencz lel
kében, hogy nagyobbszerü telepitvényt ültessen Nyír
egyházára; ez azonban nem ment oly könyen; — 
ugyanis nevezett gróf 1752-ben április 29-én tarto tt 
vármegyei gyűlés elé azon kérelemmel járult, hogy 
engedtessék meg neki Nyíregyházára uj lakosokat te
lepíteni; de a karok, és rendek visszaemlékezvén Nyír
egyházának régibb hatalmaskodásaira, ellene mondtak 
e szándéknak, félvén különösen attól, hogy majd, ha 
nagyobb erővel lesznek, ismét ide fognak szökdösni a 
megyei földes urak jobbágyai.

A gróf mindamellett nem szűnt meg tervével 
foglalkozni, újabban megkereste a vármegyét, azon 
ünnepélyes ígéret mellett kérte az engedélyt a tele
pítéshez, hogy egyetlen szabolcsmegyei lakost sem ve- 

1753 end a települők közé. Végre 1,753-ban április 28-án 
tarto tt megyei gyűlésen megadatott az engedély a 
gróf számára, de csakis oly feltétel mellett, hogy az 
uj lakosok nem Nyíregyházára, hanem a Nyíregyházától 
nyugotra eső „ C s e r k e s z “ pusztára telepíttessenek,') 
2-szor hogy a települőknek házhely és elegendő szán
tóföld adassék.

Végre kiköttetett, hogy 3 évig minden teher és 
adózás nélkül bírják kiadott osztályrészeket, 3 év 
múlva pedig évenként egy-egy aranyat fizessenek.

Ezen megyei végzés birtokában a gróf Szarvason 
keresztül utaztában, — ott lovak váltása m iatt kevés 
időt töltvén. — a város előkelő gazdáit magához hivatta

’) Ki ne látná át e feltételnek valódi indokát V Kém egyéb volt az. 
mint elővigyázat. nehogy a régi szabadalmakkal biró Nyíregyháza netalán 
nagyobb erőre vergődvén, előbbeni jogaiba visszahelyezkedjék. s a kör
nyékbeli földes uraságnak kárt és kellemetlenségei okozzon. Szerző.
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a velők a telepítés hasznai s módozatai felől beszél
getett ; biztatta őket a kedvező talaj ismertetése mel
lett, szabad vallás gyakorlattal is, valamint egy épí
tendő templomhoz annyi faanyagat ajánlott, a menyi
re szükségük leend.

A szarvasi tót ajkú evangélikusok annyival na
gyobb örömmel ragadták meg e kedvező alkalmat, 
mivel földes urok Báró Harucker nem a szerződés sze
rint bánt velők, birtokaikat s szabadságaikat csonkí
totta. Ezen, mint szabadságszerető emberek, elszomo
rodtak annyira, hogy bárhova, ahol szabadságot 
élvezhetnek, elmenni, már különben is szándékuk
ban volt.

Leginkább feltudta pedig fogni a település elő
nyeit nemes Petrikovics János szarvasi csizmadia mes
ter, ki is buzdításaival a települési szándékot tetté ér
lelvén, lakos társai által elküldetett Nagy-Kár olyba, 
gróf Károlyi Eerenczhez, ki is Petrikovicscsal a tele
pülés feltételeit meg állapítván, azokat 1758 május 
16-án írott patenslevelébe foglalta, s Pei^rikovicsnak 
által adta,') sőt magát Petrikovicsot is kedvezmények
kel biztatta s azon feltétel alatt, ha a telepítést vég
hez viszi, biztosította is. A kedvező települési feltéte-

') A patens levél a következő: „N.-Károlyi Gr. Károlyi Fe- 
rencz erdődi bél te ki. csongrádi, megyeri, turóczi és ecsedi domíniu
mok és várak örökös u ra ; — Felséges koronás király asszonyunk belső 
titok-tanácsa, septem viralis táblájának assessora. General feldma- 
reschal Leutennntja. egy magyar lovas regementnek propriet a riussa. ns.- 
Szatmár vármegyének örökös főispánja. Tiszántulvaló földeknek Distric- 
tualis Commendansa adom tudtára mindeneknek akiknek illik, ezen 
patenslevelem mellett, hogy nemes Szabolcsvármegyében vagyon Nyír
egyháza éj cserkesz nevű két pusztám, melyeknek inpopulatioján igyekezve 
szándékoznám, azért az kiknek fog tetszeni ezen írásomra bízvást jöhetnek, 
az domíniumtól 8 esztendőbeli szabadságok lészen. hasonlóképen az tettes 
ns.várinegyétül is — eltelvén az 3 esztendő — az nemes vármegyétől extrahalt 
accorda szerint, egy-egy aranyat fognak fizetni ad quantum palatinale, 
minden gazda akar szegény, akar gazdag legyék, közönséges denominatio
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lek a szomszéd helyeket, sőt az egész .Békésmegyét 
átfutották, úgy, hogy majd minden jobbágy szándéko
zott Nyíregyházára költözni azon vidékről.

Az 1753-ik év elején sokan eljöttek Békésmegyé
ből a földet személyesen megtekinteni, ezek közül né
melyek visszatértek, mások azonban itt  maradtak, de 
csak is azon feltétel alatt, ha a gróf nem a c s e r k e- 
s z e n, hol vízhiánytól tartottak, hanem Nyíregyházán 
enged nekik lakást, ez utóbbit annyival inkább óhaj
tók, mivel i t t  voltak némi pusztult házak, kutak s 
némi gazdasági épületek azon helyeken is, hol lakók 
nem voltak.

A gróf teljesítette kérelmöket; igy az 1753-ik év 
őszén Szarvasról, Csabáról, Mezőberényből, Orosházáról. 
300 család költözött Nyíregyházára ekével és jószág
gal ellátva s azonnal hozzá is kezdettek a szántás
vetéshez.

Ezen évben nagy drágaság lévén a gróf, hogy 
munkájukban fel ne akadjanak, több száz köböl gabo
nát osztatott ki nyíregyházai udvarbirája által kölcsön 
a lakosok között, ezen jótékonyság hírére újabban 
szándékoztak jönni Békés megyéből Harucker birtoká
ról, azonban Harucker maga Bécsben lévén, tisztjei
szerint aranjmsok lesznek, egyébbel nem fognak terbéltetni. Az dominium 
részéről pediglen hasonlóképen az három esztendők eltelésével, ha te'szik 
altaljában végezhetnek mindenféle dominale beneficiumokrul s maguk 
bírhatják erga censum annualem, több vagy kevesebb esztendőkre, amint ma
goknak az lakosoknak fog tetszeni. A mellett ha azon határon meg nem fér
hetnek, jövendőben, az mellet1 e lévő pusztákat jure vicinitatis ac dominium 
fogja számokra megárendálni s mégis árendálom. Templomot építhetnek ma
guknak amicsodás tetszik, papot is tarthatnak amennyivel beérik. Házaknak 
való fát (mivel ottan nincsen) fogok adminisztráltatni, kirül adtam saját ke
zem írásával s szokott pecsétemmel megerősített levelemet, máj. 16. 1758. 
tír. Károlyi Ferencz. Hogy magam is gyarapodásokra lehessek, kívántam 
méltóságos uram atyám kegyes engedelméből ezen subscribatiomat snb- 
nectalni Gr. Károlyi Antal. Megyei levéltár.
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által órtesittetett a dolog felől; nevezett báró nyom
ban elrendeli, hogy „úri szék“ tartassák, s mindazon 
földek, melyek elvétettek, visszabocsáttassanak a lako
soknak; azonban nevezett földes urban s tisztjeiben 
többször csalódván, újabb Ígéretének sem adtak hitelt, 
s világosan megmondák, különösen Súlyán Ádám, hogy 
„az uraság kegyelme nyulfarkon jár.“ — Ki is mindezen 
mondásáért, mind azért, hogy szándékáról le nem 
mondott, 18-ad magával Békésmegye rendeletére Gyu
lán börtönbe vettetett s ott szenvedett 16 hétig. — 
Ezek közt volt Zajácz, Szmolár, Manczel sat., kik már 
Nyíregyházán szántottak s vetettek is.

Regulyi Sándor iskolatanitónak köszönhetik ezek, 
hogy a börtönből kiszabadultak, ki esedező levelet in
tézett a rendekhez, melyben a kiköltözés indokait v i
lágosan felfejté; igv szabad elmenetelt nyertek, de 
csak is azon feltétel alatt, hogy mielőtt kilépnének 
három évi adót előre kifizessenek. Ekkor tehát a ki
költözni óhajtók javaikat eladták, a követelt adókat 
kifizették, (ezen javak feleslegéből öntették az evang. 
középső harangot is) — rokonaiktól barátaiktól búcsút 
vettek, s útnak indultak, Nyíregyházára megérkezvén, 
Gr. Károlyi által örömmel fogadtattak; a Szarvasról 
jöttek a mai „Szarvas“ utczát foglalták el s ott ma
guknak a következő évben házakat építettek.

Azonban mindjárt a település második évében 
akadályra talált a telepítés ügye, ugyanis Petheő Ro
zália Báró Palocsay özvegye ') megtámadta Károlyit, 
hogy az ő hire és tudta nélkül intézi a telepítés ügyét 
és az ő eljárását törvénytelennek nyilvánitá: s az 
evangélikusok teljes kirekesztésével földjeit az oroszok-

') Nevezett úrnő egyik leányát Dessewffy Sámuelnek adván, ezen 
jogon bírják ma a derék Gróf Dessewffyek a királytelki birtokot. Szerző.
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nak adta; melyből visszavonás, majd versengés támadt 
a lakosok között. Az oroszok Palocsayné pártfogásában 
bizva, a,z uj lakosokat boszantották, gúnyolták s mun
káikban akadályozták, sőt még elfoglalt és bevetett 
földjeiket is újra bevetni merészelték.

A gyarmatosok ezen sérelmek ellen Gróf Károlyi
hoz folyamodtak, ki azoknak nemeslelküleg pártját is 
fogta; a többi nyíregyházai birtokosok is látván a 
gyarmatosok naponkint való szaporodását, Gr. Károljú 
részére hajlottak, s midőn az uj lakosok, a régi lako
sok 700 forintnyi adóhatrányát is kifizették, mind a 
megye, mind Báró Palocsayné kedvezőbben tekintettek 
a szorgalmas és takarékos települtekre, úgy hogy a 
báróné is a Károlyi által szabott feltételek mellett 
földjei felerészét az uj lakosoknak átengedte.

r>4 Az 1754-ik év junius 18-án Gr. Károlyi és Báró 
Palocsayné a lakosokkal következő szerződésre léptek: 
„hogy a falu körül levő telkek és földek egyenlően 
megültettessenek, s hogy a települtek földjein az ura
ság sem nem szántathat, sem ott marhát nem ta rt
hat. Tulajdonképen két szerződés köttetett, az utóbbi 
nagyobb jelentőségű, mindkettő alább közöltetik.')

>) 1. Szerződés. „Mi alább ’megírtak elsőbben is én tír. Nagykárolyi 
Károlyi Ferenoz. más részről én Br. Zsenyey Imre és Dessewlt'y Sámuel, u. 
m. tír. Méltóságos Petheő Rozália mlgos. Br. Palocsayné asszonyunk 
anyánk eő nagysága plenipotentiariusai. eő nagysága tetszéséből. Nyír
egyházának és ahhoz tartozandó földnek inpopulatiója végett léptünk az 
alább megírt punctomok szerint való accordára.

1. Mint az ecsedi részhez tartozandó telek s mind pedig említett 
Mltgos asszony telekjei és nemcsak a telekkel, hanem a falu körül levő 
földdel is egyenlőképen meg ültettessenek és 'ne legyen nevezet benne, 
hogy én tíreralis tír. Károlyi űré. én pedig Mltgos báró Palocsayné asz- 
szonyomé vagyok, hanem csak úgy egyiké mint a másiké.

2. Mind a falubeli jövedelem, mint taxa. korcsma, mészárszék, ser
ház, boltbér. vásárván. ugyanaz mezőbéli is. t. i. róna. kétfelé osztassanak- 
valamenyi egyik részre, anyi a másikra.
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A szerződést a lakosok kezükhöz vevén, elegendő 
lakosok megszerzésére magukat kötelezik. Mely czélból 
Petrikovics Jánost, hogy az Ígért „inseriptiót“ meg
érdemelhesse. tulajdon költségükön a felső vármegyékbe 
küldik lakosok szerzése végett; ki ez ügyben hiven 
eljárván, „inscriptio“ helyett conventiot kapott Gróf 
Károlyitól és az uraságnak hajdú szolgálatokat tett, sőt 
ha a felsőbb vármegyékből jö tt lakosok között a szántó
földek m iatt valami versengés támadt, azt elintézte.

3. Hogy abban egyik, vagy másik résznek az megcsalatás iránt 
kétsége ne legyen, tehát mindakét részen tisztnek admistratiója alatt lé
szen úgy akár magát a falu biráját bízza meg a Mltságos asszony, akár mást 
az eő Mltsága tetszéséből jó írástudót, mindazon által rendeljenek, az ki 
angariatim mindenekről az extraotust mind a két részről tartozni fog an
nak rendi szerint megküldeni és a proventusfc angarianként erga quietantiam 
mindakét résznek adminisztraltatni.

4. Minden szükséges épületek u. m. serház, korcsma, mészárszék, 
vendégfogadó, megegyező akaratból, egyező költséggel épüljenek és az 
hasznából is mindakét rész egyenlőképen participáljon.

5. A liszt aki adminisztrálni fogja úgy egyik résznek, valamint a 
másiknak, minden esztendőben számot tartozik adni s mindkét részről 
magát absolvaltatni.

6. Hogy az inpopulált és impopulálandó nép anyival inkább job
ban elférhessen, tehát a tábla földből is az helységnek resignáltatnak és 
sem marhát, sem szántást, sem egyik, sem másik résznek ottan tartani 
nem lehet.

Kiriil adtuk saját kezünk Írásával és pecsétünkkel erősített leve
lünket. Károly 18. jan. 1751. (Ír. Károlyi Feréncz. m. p. Dessewffy Sámuel 
m. p. Báró Sennyei Imre m. p.

2. Szerződés. Mi egyrészről, t. i. néhai Tekintetes és Nagyságos br. 
Palocsay Horváth Zsigmoml édes uramnak özvegye gercsei gróf Petheő 
Rozália, más részről pedig Nagykárolyi Gróf Károlyi Ferencz magunkra 
válalván mind a két ágon levő ős Isten kegyelméből leendő maradékaink 
terhét, adjuk tudtára mindeneknek valakiknek illik ezen levelünknek ren
diben. Hogy minekutánna sok esztendőkig (az mioltától fogva ti Nyíregy
háza városunk hajdú városi szabadságától megfosztatván, néhai pusztu
lásra ju to tt volna) azoltától fogva soha állandó és elégséges határjával 
biró néppel meg nem szállíttathatott, hanem általam Gróf Károlyi Fe
rencz által különös módon és patentaliter kihirdetett conditiokra nagy- 
hamar egybegyült tótsággal megszállittatott, már most pediglen azon le
vélben Ígért esztendők elteltének s következőképen a közelebb következő 
Szent-György napjától fogva az urasághoz tartozó kötelességek terhe alá

X III.
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Ezen évben építettek maguknak az uj lakosok he
venyében nádból templomot, s első papjok Vandlik 
Márton volt, ki Gróf Károlyinak feltételes biztatására') 
a lelkészi szolgálatokat megkezdette, s darab ideig 
folytatta is az évangelikusok nagy örömére; de az 
öröm nem sokáig tartott, mert a tokaji r. kath. plé
bános és alesperes látván a nyíregyházai dolgok me
netét protestatiot nyújtott a megye rendéihez.
esendők vadának, folyamodtak hozzánk, hogy urbariális kötelességeket illő 
rendben vévén és Írásban a helységben levő és ezután is gyűlendő lako
soknak vezérlésére, gyarapítására és sekuritására hívnak, foglaltuk továbbá 
administrátiok rendit és módját ezen alább megírt punctumokban t. i.

1. Megerősittetik azon kötés, mely a két uraság között ezen hely
ség további birodalma és adminisztratioja végett, 1754-ik esztendőben 
költ és ide adnotáltatik.

2. Elsőbben is renováltatik és megerősittetik azon szabadságok az 
mélt. Grófné által is, az melyről is patentáliter odagyülések alkalma
tosságával Károlyi részéről assekuráltattak vala; hogy ti semminémü ro
botéval vagy egész adózással az Uraságnak nem fognak tartozni, hanem 
egyedül azt az egy aranyat fogja fizetni esztendőnkint minden házat tartó 
különös gazda akár régi, akár ujonan fogott teleken; — fog azért kezdődni 
ezen tartozások az közelebb következendő Szent-György napjától fogva, 
melyben, hogy sem az Uraság ne kárositassék. se az községnek sérelme 
ne következzék.

3. Minden ez két uraság exmitfcált tisztségei által conscribáltatván 
az beállott esztendőre fizetni tartozó gazdák száma azon ide subnotált, 
instrumentum szerint fogják taxabéli adójok summáját (mely téren aureus 
eremniscenses 286.) fizetni kötszerre, melynek felét fél esztendő-, más felét 
egy esztendő eltelésével két felé tulajdon az két méltóságos uraság kezeiben 
csalhatatlanul szolgáltassák, s az következendő esztendőben pedig ezen 
idő szerint újra consoribáltassanak. Ezen obligensek hasonló móddal ál- 
talok a feltett időben adminisztráltassék,

4. Mi egyéb törvényes robota census noninále beneficiumokat illeti, 
mivel az robotétól tizennégy patentálium inmunitáltattak az beneficiu- 
moknak adminisztratioja is kezekbe adatni igértetett. mindezekért tehá* 1 2 3 4, 
az egész határban vehető jövedelmekért az feljebb leirt 1757 esztendő

i) A Károlyi levele ez ügyben; „Kedves dolog előttem hogy lisztéit, 
uraságod itt a maga lelkészeti szolgalatját ajánlotta; azért ezennel én is 
bizonyossá teszem az iránt, hogyha a szándéklott gyarmatosítás jól sike
rül. és ő felségétől engedelem jő ; én részemről uraságodnak alkalmazta
tását a lelkipásztorságra jóváhagyandom. Költ Ni-Károlyiján, máj. 5. 1755. 
Gr. Károlyi Ferencz.



203

A vármegye azonban múltjához hiven türelmes 
lévén, a vallásos kérdésekben az uj lakosokat vallások 
gyakorlatába nem háborgatta; látván ezt a tokaji plé
bános Gróf Barkóczy egri püspökhöz folyamodott, ki 
is az 1731-iki resolutiora hivatkozva követelte a me
gyétől, hogy az evangélikusokat minden nyilvános is
tenitisztelettől tiltsa el. A megye rendei ekkor sem 
lépték át a türelem korlátáit, s az akkori viszonyok
beli Szt.-üyörgy napjától fogva négy esztendeig azaz 1761 esztendőben 
esendő Szt.-György napjától fognak esztendőnként fizetni készpénzül két
ezer 'rftokat s magok birájok által idejében szedetni és igy az egy felét 
2 angárián. másfelét pedig esztendőnek elt.elésén azaz Vitéz és Margit 
napján mindaz arany adót azon rendelés s mód szerint mind a két ura
ságnak befizetni.

5. Ne véljék azonban a helység beliek, bogy által ne látná azt az 
uraság, hogy ezen summába bocsátása, a jövedelmeknek a helységbelisk 
gyarapodására leszen. mert csupán az okból adja kezekben ily jutalmasan. 
hogy tekintetben veszi mind a két nraság az megirt lakosok történt nagy 
háborgatásait, abból következett oekonomiabeli hátramaradásait és kárait, 
legkiváltképen pedig aztat, hogy a n s. vármegyétől ajánlott szabadsá
gokkal az kötött ideig nem élhettek, sőt időnap előtt elsőbben is az adót, 
volt lakosok terhét magokra válalni kéntelenittettek oly hiszemben lévén, 
hogy régiek onnan1 transféraltatván másuvá s az egész határ csupán ma
gok szabad birodalmában hasznára fog fordittatni ; amazok is mindaddig 
felesen ott maradtak és az egy szántáson kivül a határt is uzoválták, az 
közadóban pedig sem kvártélytartásban őket nem segélték. mind ezek 
felett pedig is az Ns vármegye nem várt dispositiojából ezen felválalt adó- 
jok is mindjárt más esztendőben majd egy harmadrészszel neveltetett, 
kivánja ellenben gyarapodásukat és gyökeresedéseket munkálódni, mind
ezért tehát, mind pediglen azért is hogy

6. Az egész l atárt mindennemű beneficiumokkal nekiek engedni 
birodalmukban sőt

7. A régi táblaföldeket is, melyeket a két Mltgos uraság néhai elei 
emlékezetet haladó időtől fogva Curiájoklioz tartozó úgynevezett nemes 
földeket bírtak, közöttük felosztja; megkülönböztetvén mindazáltal azokat 
az parasztok által eddig telek után. birt földektől, hogy a tábla földeknek 
kezekbe bocsátása ne praejudicalbasson, aztat azért semmi nemű közönsé
ges, vagy akár mely más teher alá ne merjék bocsátani, következőképen 
semminemű fizetést senkinek is tenni, melyet ha merészelnének, erővel is 
az uraság jussát meg nem oltalmazzák, tehát nemcsak azon földek azonnal 
visszavétetnek tőlök, hanem negligentiájokból következendő költsége, fárad
sága az uraságnak rajtok desumaltatni fog.
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között jobb érzése szerint nem nyilatkozhatván a dol
got halogatta. Ekkor Barkóczy püspök a helytartó-ta
nácshoz folyamodott, mely keményen meghagyta a vár- 
megyének, hogy az ügyben vizsgálatot tartson. A vizs
gálatnak különösen a következő pontokra, kell kiter
jedni :

I. Mely időben, honnan jöttek a nyíregyházi la
kosok

8. Eképen az egész határ birodalma kezökbe bocsáttatván, követke
zik természet szerint, hogy sem egyik sem másik uraság. sem azoknak 
tisztjek legkisebb majorságot nem fog űzni, sem pedig marha tartással 
pascuatiojokat elfoglalni ; tartozni fognak ellenben :

9. Az városbeliek mind magok mostani, mind pedig jönvendőben 
az uraság jövedelmének gyarapítására szükséges épiile eket. vendégfogadót, 
mészárszéket, kereskedőknek való boltokat az uraság rendelése szerint 
tulajdon költségekkel s fáradságokkal építeni.

10. Tartoznak a határokra tökéletesen vigyázni, azoknak jórendbe 
vételére szükséges segedelemmel lenni, azoknak egyenlő élésére vigyázni.

II. A kezekbe bocsátott uraság jövedelmére jól számot tartani, 
bírák által számolni, az uraság által approbáltatni. s ha mi az épülettől 
elmaradt, magok közönséges javára s gyarapodására fordítani.

12. Szőlő helyet a kimutatandó helyen fogni és szorgalmatosán építeni
13. Nem lészen az megirtakon kívül ezen helységben az uraságnak, 

egyéb jövedelme, hanem az épült és építendő minden bokor malomkőtől 
egy egy körmöczi aranyat fognak fizetni, mivel abból lévő jövedelmek 
bizonyos és nem hibázhatik.

14. Az uraság részéről pedig az megirt jövedelmeken kívül enged
tetik közönséges szükségre fordítandó 3 forintig való büntetésre hatalom, 
és ámbátor —

15. A „jus gladium velek nem communicaTa'ik is.“ Sőt inkább az 
uraság székére adjudicaltatván. kötelességek lészen az bíráknak minden 
gonosztevőt, akár lakosok közül, akár idegent, az helységben, vagy annak 
határán találtassák, aztat, megfogván az uraság tisztjének kezébe szol
gáltatni.

16. A civilis, nem criminalis mindazáltal első revisiója a bíró és 
tanács auetoritására bizatik. úgy mindazáltal, hogy a megnem elégedő fél 
az uraságra (intra dominium) Appellélhassa, és annak revisiója szerint 
executiora. arról mindazonáltal jó protocullumot tartson a város és aztat 
minden dominalis .szék alkalmatosságával, nyújtsa be az bíráknak, s ta
nács választásának, építésének idején a város ládájába helyeztessék.

17. Vásári privilégiumot még az idén fog az uraság számokra sze
rezni. azért annak taxáját leteszik, jövedelme is a feljebb kötött észtén-
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2. Mikor s ki által kezdetett a közvallás gya
korlása ?

3. Mikép hozatott és tartatik  a prédikátor?
4. Milyen a templomház és a lelkész mi szolgá

latokat tészeu?
5. Hova szokott prédikátori tisztében eljárni és 

ott mikép tartja  az isteni szolgálatot?
dókig kezekbe bocsát! a1 ik. mely ámbár egy idejig helypénzből nem is fog 
szaporodni, az bor kelésből mindazonáltal ki fog jönni.

18. Assecuraltattak ellenben, hogy a taxaban az feljebb kötött esz
tendők után is megtartatnak, sőt az megirt beneficiumok is ennek utánnu 
is. ámbár uj alku mellett, mindazáltal ugyancsak tőlök el nem vétetnek, 
hanem általok adininistráltatnak az határ is megirt móddal nálok hagyat- 
tatik, sőt az királytelki puszta is minden idegenek előtt nekik exarendal- 
tatik Gróf Károlyi által is ha mely akar elidegenedett, akár uj határ sze
reztethetik számokra fordittatik, hogy azáltal a gazdáknak mindszáma 
mind tehettsége szaporittassék, gyarapittaseék.

19. Erdőknek konservaliója keményen parancsoltatik s concredaka- 
tik az bíráknak, fából való segedelem mindazáltal mindkét részről erga 
specialem commissionen igértetik.

20. Mind az nemes vármegye előtt, mindmás akármely háborgatások 
ellen is minden tehetséggel megoltalmaztatik. sem zsidó, sem görög, sem 
más velek egyben nem férhető kereskedő, vagy másféle lakos közikbe 
nem egyelittetik, hanem természetekhez szokásokhoz illő móddal enged
tetik meg a magok adminisztrálioja.

21. Ha a mesteremberek szaporodnak czehes privilegium szereztetik 
akik szükségesebb s becsületesebb mesterséget űznek, ezen felül való kö- 
nyebbségeket szerezni igyekezik az uraság. csak gyarapodásokon m ester
kedjenek a bírók és lakosok.

22. Az megirtakon kívül az uraság semmit tartozásból nem kivan 
hanem midőn tisztjei ottan vezérlésekre megfordulnak, s kivált törvények 
igazításában a szükséghez képest mulatoznak, s midőn akar egyik, akar 
másik uraság ottan megfordul, vagy azoknak parancsolatjából emberei 
megfordulnak, jó szív fogadással s forspontozással kedveskedni.

23. Mindkét rendbeli tisztekhez egyiránt figyelmetesség és engedel
messég, scissio távoztat.ása. botránkoztatásoknak bejelentetése. botránkoz- 
tató kicsapása ellenek való emberek szerzése s neveltetése, szomszédsággal 
való jóélés keményen parancsoltatik.

24. Mindezen punctumok, melyek most hirtelen tétettek, bővebb 
magyarázással fognak kitétetni, minek ulánna az exmittalt tisztek helye
sebb vizsgálásból és relatióból bővebb vigasztalást vészen az uraság. — és 
az földek felmérése is a jelenteit essél szerint, véghez megyen. — Datum 
Nagy-Károly ap. 20, 1757. Károlyi Ferencz. m. p.
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6. Menyi a katholikusok s menyi az evangeliku- 
száma 1

A vármegye ezen parancsolatot ve vén, a dolgot 
tovább nem halaszthatta, megtartotta teljes kímélettel 
a vizsgálatot, a lakosok számát összeiratta s a jelen
tést a helytartó tanácshoz felküldötte; el nem mulaszt
ván ajánlani a nyíregyházai lakosok ügyét. Azonban 
ennek semmi sikere nem lett, sőt keményen megha
gyatott, hogy a prédikátor Nyíregyházáról eltávolít
tassák, sőt még Szabolcsmegvéből is száműzessék. Gróf 
Károlyi vevén e rendeletet, azonnal meghagyta hogy 
a lelkész tüstént távozzék Nyíregyházáról s az orato
rium is bontassék el.

Ezen parancsolatot vevén az uj lakosok: a legkö
zelebbi éjjel a nádtemplomot úgy szétszedték, hogy a 
helyét is alig lehetett feltalálni. A harangot Súlyán 
Ádámhoz vitték s ott egy széna boglya alá rejtették. 
Vandlik Debreczenbe távozott, ahol lakással és élelem
mel ellátták, melyhez a nemes gróf is járult.

Egyik megpróbáltatás után a másiknak volt ki
téve az uj telepitvény. Nevezetesen alig távozott el 
Vandlik már a gróf 12 előkelő evangélikust magához 
hivatott N.-Károlyba, kikhez könyezve igy szólt: „már 
én titeket tovább nem pártolhatlak! lm ő Felsége 
Mária Terézia levele, melyben az parancsoltatik, hogy 
evangelicus jobbágyaimat békével bocsássam el!“ El
lehet képzelni azt a levertséget, mely a lakosokat el- 
töltötte, midőn e körülmény felől azokat Itegulyi Sán
dor jegyző értesítette; azonban ezen aggodalom csak
hamar oszladozni kezdett, mivel a gróf a 12 gazdát 
nemsokára ismét magához hivatta, s ily szavakkal vi
gasztalta meg őket: „fiaim! én titeket most aratás 
előtt jó lélekkel el nem bocsáthatlak, de azalatt ke-
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fessetek magatoknak pártfogókat! Én magam is irok 
ügyetekben Prónay és Jeszenák bárókhoz; s a levelet 
nekik azonnal át is adta.

Károlyból hazatérvén ő Felségéhez küldtek köve
teket Bécsbe, de ez szerencsétlenül ütött ki; amennyi
ben Nádasdy maga elé idézte őket, kik midőn megje
lentek: kérdezék Regulyitól: “Hova valók vagytok?“ 
Az felel “Szabolcsmegyébe“ — mire kiüzetett. Majd 
Mekis János birótól kérdik lakását, mire ez zavarba 
jön s azt feleli „Zólyom vármegyébe.“ Majd Regulyit 
hivják ismét és keményen megdorgálják, hogy mert 
hazudni? mire ő úti levelét előmutatja; aztán elvet
ték tőlök az ő felségéhez intézett folyamodást s meg
parancsolják, hogy azonnal hagyják el Bécset. A kül
döttség most báró Jeszenákot keresi fel, ki szinte azt 
tanácsolja, hogy siessenek Bécset elhagyni. És jól is 
jártak, mert alig húzták ki lábukat szállásukról, már 
a bécsi rendőrök keresték őket.

Valamint itt, t. i. Bécsben a jól értesült Barkó- 
czy püspök keze működött, úgy itthon sem szűnt meg 
ezen vallásához erősen ragaszkodó főpap tovább is 
nyugtalanítani az uj telepitvényeseket; igy még 1754-ben 
újra megkereste a vármegyét, hogy a nyíregyházai ev. 
nép a legközelebbi kath. paptól tétessék a lelkiekben 
teljesen függővé; minélfogva az orosi pap mindent el
követett, hogy az evangélikusokat a maga stólája alá 
vonja, de sikertelenül, mert az evangélikusok halaszt
hatatlan vallásos cselekményeiknél inkább a helybeli 
ref. lelkész szolgálatát vették igénybe.

Barkóczy püspök czéljaira s törekvéseire igen 
tiszta világosságot vet azon levél, melyet ő az 1755-ik 
év junius 13-ikáról Gróf Károlyi Ferenczhez intéz, a 
türelmetlenség egész fegyvertára villog ezen levélben

1754

1755
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az evangelicusok ellen, midőn a többek között mondja: 
„könyebb egy olyan tartományt minemü Szabolcsvár- 
megye, és majd egész Tiszántúl való része püspöksé
gemnek, az eddig ott nem gyakorlott mirigyétől Luther 
Mártonynak megoltalmazni, s tisztán tartani, mintsem 
attul, minekutánna egyszer számtalan lelkeket meg- 
rontya, és egy egész nagy és erős ujszálláson meggyü- 
kerezve, kiirtani s megfojtani.“ — Különben álljon itt  
alább a levél egész terjedelmében, mint egyik adata azon 
kor türelmetlenségének, távolról sem azon czélból hogy 
a feledés fátyla alá takart sérelmek a múlt ködéből 
kibontakoztassanak, hanem egyedül azért, hogy egy 
vonást szolgáltasson azon kornak rajzához, melyben 
ez úttal történetem adatai mozognak.1)

Az alább egész terjedelmében olvasható levélből 
láthatólag Barkóczy püspök mindenáron oda töreke
dett, hogy katholikus pap állittassék be Nyíregyházára, 
mégpedig oly ezéllal, hogy ezáltal a lutheránusok meg
téríttessenek. azonban a kath. lelkész behozatala még 
azután sokára sikerült.

Ugyancsak Barkóczy egri püspök 1756-ban más 
czélból is intézett levelet a vármegyéhez, nevezetesen 
jelentetvén neki, hogy az evangélikusok, papok nem

') Barkóczy Ferenez egri püspök levele gr. Károlyi Ferencihez. 
„Méltóságom Gróf Fő-lspány é< Generalis drága jó Uram Báttyám ! 
Gyanú pörben estem úgy látom. Exczellencziádnál, mintha azokban, a 
miket vagy Exczellencziádnak atya.fiságos és pásztori szívességei már egy 
esztendő őte. vagy a Felséges Udvarnak szoros püspöki tartozásomtól kin- 
szeritetvén a Nyir-Egy-házi dologba irtani repraesentáltam néminémü mó
don vagy által hágtam volna eddig meg másolhatatlanul köztünk fon ál
lott szoros barátságnak határit, vagy eleget nem tettem volna ama köte
lességnek, mellyel Exczelencziádnak úgy mint eddig oly különös figyelme- 
tességgel tisztelt s kedvelt véremnek java előmozdítására tartoztam. Mind- 
azáltal meg nem Ítél reménlem Exczellencziád. ha azokat amiket hitelre- 
méltó tudósításokból megtudtam, és szentséges vallásunknak veszedelmére 
czélzóknak találtam, vagy Exczellencziádnak érezhetők kinyilatkozta-
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lévén, a ref. pap szolgálatát veszik igénybe, a Leopoldi 
1091-iki és a Karolina 1731-iki resolutiokra hivat
kozva felhivja a magistratust, hogy a helvét hitval
lása lelkészt, „a királyi kegyelmes parancsolatnak ily 
vakmerő, (hogy t. i. lelkészi szolgálatokat végzett a luthe
ránusok között s azokért a stólát is felvette) által hágásá- 
tól tiltsa el“ „Incl. Universitatem officiose requiro, dig
netur primum ministrum Helveticum Nyiregyhásien- 
sem a tam temeraria benignorum mandatorum regi
orum transgressione authoritate magistratuali cohibe
re“) Ugyan ezen levélben több sérelmet is emlit fel, 
nevezetesen, hogy a lutheránusok az orosz papot me
zei munkája közben úgy megverték, hogy ágyba fekvő 
beteg lett, s kéri a tetteseknek megbüntetését') Úgy 
szintén követeli, hogy' minden lelkészi szolgálatra néz-
tásokkal jelentettem, vagy minek utánna Exczellencziád részérül meg 
nem- orvosoltattak a Felséges Udvar eleiben alázatossan terjesztettem, 
bölcs Ítéletével megfontolván, hogy a jó lelki Pásztornak lehetetlen bé- 
hunt szemmel nézni, midőn juhai oly teczetes jóra igyekeznek, melyből 
következendő veszedelmek s károk elkerülhetetlen. .Tó dicséretes, és iid- 
vösséges lehetet Exczellencziád szándéka, nem ellenzem, de ellenben ludom 
számtalan tapasztalásokból, hogy turpius ejicitur quam non admittitur 
hospes, könnyebb egy ollyas tartományt, minemü Szabolcs vármegye, és 
majd egész Tiszán túl való része püspökségemnek az eddig ott (ha Nagy- 
Hányát kiveszem) nem gyakorlott mirigyétül Luther Mártonynak meg ol
talmazni s tisztán tartani, mintsem attul, minek utánna egyszer számta
lan lelkeket megrontya, és egy egész nagy és erős uj-szálláson meg gyö
kerezik, kiirtani s meg fojtani. Nagy jó nem tagadom az eretnekeknek 
Krisztus aklában való visszahozattatások, mert apostoli koronát érdemel, 
de nehéz sőt talán lehetetlen ezt az nagy jót csak reménleni is'annak, 
aki nemcsak öszve gyűjti az eretnekeket, de még annak is az oka, hogy 
eretnekségekben megerősittessenek a tévelygésnek mesterei által, s onnant 
egyik regulája a keresztényi tökéletességnek non esse faciendum malum 
ut eveniat bonum. Tapasztallyuk naponként, hogy sokkal könyebb a 
Lutheránusok megtérítése a Kálvinistákénál, ha el vannak ide s tova az 
igaz hívek között, de hogy egy roppant nagy kosségben való öszve ho- 
zattatások. és egy Prédikátornak szemétül szájátul való függések megté
rítésekre alkalmatosság let volna valaha, példánk nincsen, mert vagy a 
földnek jósága és terhnek köuyüsége gyűjtötte öszve Nyír Egyházára ez 

1) Gr. Károlyi 1. L. ad. 44. nro 81.
N yiregyháza város története. 14
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ve az evangelicusok tartoznak az orosi parochus szol
gálatait igénybe venni, kinek filijájához tartoznak, s a 
stolarekat is annak megfizetni.

Ezen rendelet következtében az orosi kath. lel
kész csakugyan meg is jelent Nyíregyházán s „cole- 
dalni“ já rt házról házra.

így lévén a dolog, a lakosok újra gróf Károlyi
hoz folyamodtak, ki ezen erőszakoskodás felett igen 
indignálódott s kijelentette, hogy mindaddig nem fog 
nyugodni, mig csak békét s kegyelmet nem nyer ő 
felségétől a szegény zaklatott nép számára.

A gróf csakugyan m egtartotta Ígéretét, Bécsbe 
ment s csakugyan sikerült annyit kivinnie, hogy ezen
túl szabad legyen nekik a mindennapi könyörgésekre 
összegyűlni és sátoros ünnepek alkalmával az ur va
csora kiszolgáltatása végett lelkészt is hivni.
uj coloniát. vagy az Lutheránus exereítiumnak szabadsága; ha az első. 
nem kell tartani attul, hogy el széledgyenek. ha olly Catholicus lelki 
Pásztor alat lesznek, kinek instruetiójában vagyon, hogy magát hozzájok 
mindenekben a mik vallásokba jók alkalmaztassa, velek módgyok szerént 
énekellyen s könyörögjön, a boszantható vallás versengésbe fent hagyom 
és csupán csak a hitnek fundamentomit és a keresztyéni tökélletességet 
tanicsa, kivált ha fundatiója másiiünen lészen, és tőllök többet kérni nem 
fog a rend szerént való stolaris proventusoknál. mellyekkel egyéb aránt 
is a szomszéd Catholicus Plebánusnak tartoznának, kinek alája vetve van
nak mind a régibb, mind a mostani királyi resolutiók szerónt; ha az 
utolsó, tehát bizonyos hogy mennél továb eretnekségeknek szabad exer- 
citiuma mellett maradnak, nehezedni fog annál inkáb megtéri éseknek 
módgya, mind azért hog}r a mindennapi tanítások által meg fognak erős- 
södni tévelygésekbe, mind azért, hogy in ratione publici erősseb támaszok 
lészen és a praescriptióval is ol1 almazhatni fogják magokat; melly ha 
úgy lészen, boldog Isten ! menyi irtóztató konkollyal telik meg az Isten 
szántó földe azon az tartományon, mellyben eddig kiváltképen Exczellen- 
cziád dicsősséges eleje buzgósága és exczellencziád igyekezete által ez az 
konkoly bé nem csúszhatok, a többi eretnekségek pedig naprul napra, 
jelesül fogytak. Volt más indító okom is. mellyre való nézve nemcsak 
hasznosnak, de szükségesnek is, és magoknak a mostani nyir-egybázi la
kosoknak fölöttéb alkalmatosnak Ítéltem egy tudós, mértékletes, és jám
bor egyházi személynek Nyir-Egyházára való bé-helyheztetésót, mert azon
kívül hogy a királyi kegyelmes resolutiok szerint a mint feljebb emlitém
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A gróf haza jövet Zöldcsütörtökön Debreczenben 
Vandlikot felkerestette s megadván neki a kellő uta
sításokat az isteni tisztelet tartására nézve, lmsvétra 
Nyíregyházára küldte, hol a liivek az uraság csőriben 
összegyűlvén, a husvétot 4 napon keresztül nagy álii- 
tatossággal megünnepelték, ugyanakkor a kereszte- 
letlenül levő gyermekek megkereszteltettek, az uj há
zasok összeadattak.

Az ünnepnapok után a gróf parancsolatjára ne- 
liányan Yandlikkal N.-Ivárolyba mentek, hol a gróf 
értésökre adta, hogy ezután iskola-tanitót tarthatnak, ki 
az éneklést s mindennapi könyörgést végezheti ugyan, 
de más papi szolgálatokba avatkoznia nem szabad.
az egyházi dolgokban a szomszéd Papista Plebanustól fügniök kell sok
kal nagyob alkalmatosságokra lészen, ha helyben papok lesz, aki az copu- 
latiójokat, kereszteléseket, óllalásokat, temetéseket és a féléket végben 
viszi, fizetését pedig a stólán kívül ex fundatione Komáromiana szedni 
fogja, mintsem ha mind ezekben a szomszéd Plébánuslioz folyamodniok 
kellene. Eset értésemre az is, hogy plus, minus tizenegy Pápista gazda 
minden cselédestül; egyszersmind oda igyekezet s Exczellencziád tiszteit 
assecurálta, hogy ha Pápista pap helyben lészen, nem sokára százonkint sza
porodni fognak a Pápista gazdák, jól lehet boldogtalanok voltak Exczel
lencziád tisztei miat idvességes igyekezetekben. már ezt is Exczellencziád 
bölcs Ítéletére támasztom, ha nem volna e az ott levő Lutheránusok meg
térésének ezerszer jobb módgya ez, ha Pápistákkal, kiknek papjok lenne, 
meg egyelednének, mintha szabad exercitiumok lévén csak magok marad
nának ; s azért Exczellencziádat újra az élő Istenre kérem s kinszeritem. 
hogy egy felől az Exczellencziád által felvett módgyábul a nyir-egyházi 
impopulationak származható botránkozásokat és veszedelmeit szentséges 
vallásunknak, másfelől pedig ,az én igyekezetemnek idvességes, könnyű 
és magoknak is az uj lakosoknak hasznos és alkalmatos mivoltát az abbul, 
okvetetlen remélhető lelki jókkal együt buzgó keresztényi szivére vévén. 
méltóztassék (inig valami állandóbrul és alkalmatosbrul végezhetünk) ki
küldőt Papomnak lakására és az Isteni szolgálatoknak gyakorlására azt,' 
az helyt engedni, melyet Exczellencziád tisztei a Lutheránus P réd ikáto r
nak önként offeráltak, s őtet kegyes protectiója alá venni, engem pedig 
azzal örökös szolgálatira újólag lekötelezni, a ki atyafíságos grátiáiban 
elzárlott élek halok. Exczellencziádnak engedelmes hiv szolgája, igaz vére, 
öcscse Gróf Uarkóczy Ferencz. egri püspök manu propria. Fuor. Contrasti- 
ban 111 Juny 1755.

L. ad, 41, nro 81. gr. Károlyi levéltár. Bpest.
14*
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A gróf nemcsak ennyit tett. hanem a várme
gyéhez is igen szép levelet intézett. Álljon itt  a le
vel egész terjedelmében, mely nem csak a gróf nemes 
szivéről, hanem mély vallásos kedélyéről is egyiránt 
tanúbizonyságot tészen: „Mivel úgy tetszett az Isten
nek. igy szól a levél, — hogy megilletne kegyes ke
zeivel és tavalyi súlyos nyavalyámat újabban reám 
bocsátaná; inkább illene és kellene ugyan annak ke
gyelme nyerésére fordítanom teljes erőmet s időmet, 
mint sem a külső dolgokra vetnem csak elmémet is, 
mivel mind azon által úgy tetszett az Istennek, hogy 
ez világon gyermekségemtől fogva az közjóra vezé
relné elmémet, s rendelné életem folyását abban any- 
nyira megerősítene, hogy azt nem elébb, hanem ha 
életem fogyásával vethetném ki elmémből és szivem
ből; járulván ehhez az Tekintetes ns. vármegyéhez is 
vonzó nagy tekintetem s kötelességem meg nem Ítél
tetem remélem a Tek. Ns. Vármegyétől, hogy ha tu
lajdon tetszésével kegyesen resolvált s kiadott, homályt 
nem szenvedhető segedelmével kezdett és eddig szer
zett hasznos gyarapításában szükséges védelmeért s 
hasonló haszonnal annak további üzésére kivántató 
segedelméért (értve a nyíregyházi szegény lakosokat) 
teljes tekintettel és bizodalommal a T. Ns. vármegyé
hez folyamodni; Kérvén azért méltóztatnék a T. ns. 
vármegye szóval ez iránt nevemmel Szentiványi Con
siliarius, uram által eleibe bővebben is terjesztendő 
kérésemet oly atyai szívvel, mint hazafi és közjóra 
czélzó szeretettel teszem, venni! S mind védelmemre, 
mind segedelmemre, önnön abból következő gyarapo
dására, s hasznára járulni és lenni, mely ebbeli mag
un,nimitását és providenciáját nem csak magasztalnom, 
hanem meg is szolgálni kívánom, s el sem mulasztom.
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Az alatt is atyafi, hazafi szeretetébens favorában ajánlott, 
maradtam deczember 1 1. 1757. Gr. Károlyi Ferencz.')“ 

Az 1757-ik évben hagyatott helyben végérvénye
sen Nyíregyháza benépesítéses) ugyan ezen évben te t
tek előleges intézkedéseket a lakosok a határ felosz
tására. — Midőn ugyanis a határt művelni már ele
gendő nép vala, tanácskoztak, hogy mikép oszszák fel 
azt. A felső vármegyékből jö tt lakosok forgó földekre 
akarták osztani; a szarvasiaknak pedig, akik hatalma
sabbak voltak, a határt régi római nagy emberek 
szokása szerint, szállásokra tetszett felosztani. Egyrész
ről azért, hogy Szarvason is szállásaik voltak, más 
részről pedig azért, hogy a határ hosszú csúcsra ter
jedvén, a falutól messze esett és igv a faluból való 
földmivelés és a falu alá különös szérűs kertekbe 
való élethordást alkalmatlannak, terhesnek és ve
szedelmesnek lenni Ítélték. Minél fogva mindnyájan 
közakarattal megegyeztek abban, hogy a határ állandó 
szántóföldekre és nyomásokra osztassák fel, amely nyo
más forgó ugarföld gyanánt marhájuknak legelőül le
gyen. A határt tehát B részre osztják, melynek két 
harmadát szántóföldeknek, egy harmadát pedig nyo
másnak hagyják. Így 1759-ben a szállásföldek méré
séhez fogtak, és egy BO öles kötéllel, melyet Czinkocz- 
ki György nevű ember kiölelhetett, mérték. Egy ily 
BO öles kötélnek szélességre való mérését egy kötél
ül Íj földnek nevezték és 6 ilyen kötél állj föld nevez
tetett egy „szállás füld“-nek. A falu szekerének kere
kével is mérték a kötél állj szélességét, mely ha 15- 
ször fordult egy „zsinkának“ (kötélailj) neveztetett, 
négy zsinkának szélességét 120, hosszát pedig 630 ölre 
mérték, mely mérés szerint egy kötél állj földnek 

’) M. ]evt. Fasc. 58. nro 276.
2) M. Ivet. Faso. 58. nro 270.

1757
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75(100. egy köblös földnek pedig 1890 □  ölnek kellett 
lennie. A kik előkelőbbek voltak azoknak nem ritkán 
megnyíljtották a kötelet, azért nagyobb némelyiknek 
szállása.

Bizonyos vitatkozás támadt a felett, hogy kik 
lehetnek ezen földeknek birtokosai? Mert a zsellérek 
és mesteremberek is követeltek just maguknak. A 
Kommunitás végre abban állapodott meg, hogy ezek
nek föld s legeltetés nem adatik, sőt a birák által a 
zselléreknek még a sertéstartás is tiltatott, mivel 
ezen juss, meg van a földdel biró gazdáknak másutt is 
u. m. Üebreczenben és Kassán. De eredetiképen is a 
mesterembereknek határ helyett és igy szántóföld és 
pascuatio helyett, örökös kontraktusok 20-ik pontja 
szerint, mesterségükhöz szükséges privilegium szerzése 
igértetett.

Továbbá a mesterséghez szükséges eszközöknek u. 
m. kaptának, tűnek, árnak, bicskának, téglázó-vasnak, 
s több efféle eszközöknek pascum nem szükséges, mert 
azokat legelni nem látta soha senki. El volt tehát ha
tározva eredetiképen, hogy a miből földmivelő és 
mesterember élelmi módját keresné, egyik a másik kára 
nélkül eszközölje boldogságát. Es mivel a gazdák 
egyenlően a földektől fizetést és szolgálatot praestal- 
tak, aki praestalni vagy nem birt vagy nem akart, 
annak a földjét elvették. így elvették a földet a 
„Súlyán szálláson“ Machanszki csizmadiától, és ezt a 
földet ma is „Csizmarkának“ hivják. És elvették töb
bektől is. kik ezért az uriszékre folyamodtak, de sem
mit sem nyertek, mert az 1792-ik esztendőben az uri- 
szék azt a végzést hozta, hogy „aki micsodás jusson 
a földhöz eddig jutott, azt azon jusson birja,“ egy 
Batiztuta nevű embert pedig, ki nemesi praerogativák
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mellett .szolgálni nem akart s a bíráknak nem enge
delmeskedett, nemcsak a városból kiutasították, hanem 
még a határból is kitiltották. És ezen jogokat a föld
del biró gazdák annyira gyakorolták, hogy a nemes 
famíliák u. m. a Kovács, Tresztyánszky, Figura, Nagy 
stb. famíliák nemességüket nem produkálták, csak 
aztán, midőn a nem nemesekkel összesógorosodtak s 
atyafisodtak, s a nem nemesekkel még a contributio- 
kat is űzették s szolgálatokat is tettek egészen II. Jó
zsef idejéig 1780-ig.

Az előadottakból világos, hogy a földdel biró 
gazdák nemcsak az egész határt mindennemű bene- 
ficiumokkal bírták, hanem jussaikat és szabadalmaikat 
teljes hatalommal oltalmazták és fentarto tták; sőt ha 
ezen jussaik, szabadságaik és rendtartásaik oltalmazása 
mellett valaki szerencsétlenségbe esett is, azt a mélt. 
Gróf Károlyi Ferencz mint egy nemes és igaz atya, 
ki a lakosokat gyakran hol kék, hol pedig zöld selyem 
magyar ingben házaikban is meg-meglátogatta, maga 
szárnya alá vevén, minden tehetsége szerint oltal
mazta.

Azonban ez a derék és lelkes főur már 1759-ben 1759 
elhunyt, kinek köszönheti egyedül Nyíregyháza mai 
léteiét és virágzását, hunyta után fia Antal gróf már 
nem viseltetett oly meleg szeretettel a telepitvény 
iránt, legalább bajaiban nem volt iránta oly jóságos 
atyai szívvel, mint a boldogult apa.

1757-től kezdve darab ideig nyugalomban élhetett 
az uj telepitvény. Vandlik Márton a papi szolgálatok 
teljesítésében nem háborgattatott, de már 1766-ban nos 
Beck János lelkészsége idejében, midőn a templomul 
használt urasági csűrt nagyobbitani szándékoztak, még 
pedig megyei jóváhagyás mellett, a n.-kállói plébános
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ismét protestatiót adott a vármegyéhez, de mivel 
ennek semmi sikere nem lett, nevezett plébános a 
püspökhöz irt, ez pedig a helytartó tanácsot kereste 
meg, melyre nemsokára jö tt a kemény rendelet a vár- 
megyéhez, hogy az ügy vizsgáltassák meg, a prédiká
tor pedig minden lelkészi szolgálattól tiltassék el.

A vármegye ismét nyilván kimutatta Nyíregyháza 
iránt való jó akaratát, a dolgot darab ideig halasztotta, 
csak is újabb megkeresésre te tt annyit, hogy egy indokolt 
feliratban a Nádor kegyébe ajánlotta a Nyíregyháziakat.

Vizsgálatot tarta to tt a lakosok számára és vallá
sára nézve, hogy kimutassa azt, hogy itt  tulajdonké
pen legnagyobb részben mindkét felekezetű evangéli
kusok laknak, s róm. katholicus a legrégibb időtől 
kezdve nem volt található.

E tekintetben több tanú kihallgattatik 1767-ben 
ugyanis nemes Kereki Péter ur 59 éves, 48 éve nyir- 
egyházai lakos vallja, „hogy bár 48 éve lakik Nyir- 
egyházán, mindazáltal soha sem emlékezik, hogy nem
csak az 1754-ik esztendőben mikor a lutheránus tótok 
Nyiregyházát megszállották, valami contribuens roma- 
no cath. vallásu ember lakott volna itt, de még az 
előtt nehány esztendőknek elforgása előtt sem isipert 
egyebet egy csapiárnál, aki is esztendőknek elforgása 
előtt Zemplén vármegyébe, Vámos-ujfalu helységbe la
kóul által ment.“

Ugyanezt vallja Kereki András fejértói residens 
az előtt nyíregyházai lakos, ugyancsak Iván Thódor.

Biri János 59 éves tanú vallja: „soha sem emlé
kezik, hogy ő excellentiája részén (a Károlyi birtok) 
pápista lakott volna. Báró Palocsayné őnga Nyíregy
házán levő részén, hogy Sipos Istvánon kivül több 
contribuens gazda lakott volna nem tudja. Az mely
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esztendőben az lutheránusok Nyíregyházán megültenek, 
ugyan akkor nehány pápista emberek a szolgálatból 
kiállottanak; u. m. Bocskoros Mátyás, Kovács Jakab 
gulyás, Gombódás Márton, és Serfőző Péter, ki azóta 
már meg is halt.“1)

Ily hiteles tanúvallomásokkal igazolt felterjesztés
nek az lett az eredménye, hogy a helytartó-tanács 
még ugyan ezen év deczember 1-ső napján csak azt 
rendelte, hogy a vallás dolgában senki semmit ne 
merjen tenni, s ujitani.

A helytartó-tanács azonban már 1768-ban ismét 
eltiltja az evangélikus lelkészt a papi szolgálatoktól, 
s bár az evangelicusok a vármegyéhez, majd Mária 
Teréziához és il-ik Józsefhez is folyamodtak, csak 
ugyan az 1768-ik év október 30-ik napján behozatott 
Nyíregyházára Dolhay nevű kath. plébános, ki is itt 
azonnal minden lelkészi szolgálatot megkezdett a 
lutheránusok között,' a lutheránus lelkész pedig min
den papi szolgálattól eltiltatott.

Nagy volt e m iatt a méltó elkeseredés a luthe
ránusok között; már-már tanácskozásokat tartottak, 
hogy Nyíregyházát i t t  hagyják s Szerémmegyébe köl
töznek ; — a belesebbek és higgattabbak azonban nem 
tettek le minden reményről; ugyan ezen év novem
ber 19-én a megyéhez adták be esedezésöket, majd 
Mária Terézia s Il-ik Józsefhez ismét folyamodtak. 
Pölkeresték Gróf Károlyi Antalt is, de ez hideg vá- 
laszszal utasitotta el őket.

Végre maga a Királynő könyörülni látszott, el
rendelvén a vármegyének, hogy vizsgálatot tartson és 
a lelkeket számiáltassa össze. Ezen összeszámitás sze
rin t volt akkor Nyíregyházán 3804. evangélikus.

’) Megyei levéltár F, 68. wro. 474,
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Ezen eljárásnak annyi eredménye lett, hogy egy
1770 1 770. október 16-án kelt helytartó tanácsi leiratban 

tilalmaztatik, hogy a kath. lelkész nagyobb stólát ves
sen az evangélikusokra a szokottnál, de megengedtetik, 
hogy ha a stola neki lefizettetik, szabad legyen az 
evangélikusoknak saját lelkészük papi szolgálatát igény
be venni.

Ezen rendelet kihirdettetvéu, még ugyan azon év
ben lelkészt hivnak a lutheránusok, azonban beigta- 
tása ellen ismét óvás emeltetik, s mivel engedély el
lenére Tapolcsányi lelkész beigtattatott, ismét vizsgá-

1771 lat rendeltetik el, 1771 márczius 25-kén, melynek kö
vetkeztében Tapolcsányi megintetik, hogy Nyíregyhá
zát hagyja el.

Többször nevezett lelkész személyesen ment ma
gát menteni a vármegyére, de minden siker nélkül, 
igy mint lelkész nem működhetvén, rector név alatt 
maradt meg Nyíregyházán; így érte őt i tt  Il-ik Jó- 

1781 zsef uralkodása, kinek 1781-ben kiadott türelmi pa
rancsa, a zaklatásoknak majdnem teljes mértékben 

1781 véget vetett; ugyannyira, hogy 1784 márczius 25-ikén 
a lutheránusok nagy lelkesedés közt elhelyezték temp- 

17SG lomuk alapkövét, s azt két év alatt felépítvén, Í786 
október 22-én nagy öröm és ájtatoskodások közben 
fel is szentelték.

Megjegyzendő, hogy az evangélikusok nádtemp
loma vagy is az urasági csűr ott volt, ahol a mosta
ni kath. templom áll, ezen hely a megye intézkedése 
folytán az építendő róm. kath. templom helyéül hagya
to tt fel, a hol pedig a lutheránus templom áll, az 
egy temető domb volt; az épületnek hossza 24. szé
lessége 12 ölben hal áraztatott meg.
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Főbíró volt azon időben Pápav György, tanács
nokok Benyiczki Nagy György, Pivko György, (tör- 
vénybiró) Liskány János, Ferencz Márton, Bencsik Já
nos, Tomis János, Kazár János, Fábry József, Hornyák 
András, ezek evangélikusok, és Muzsay Mihály helv. 
hitv. vallásu. — Jegyző volt Regulyi Sándor, és Mis- 
kolczy Mátyás, ki az alapkőbe letett emlékiratot fo
galmazta.

II. F E J E Z E T .
1786—1837.

Vásári szabadalom. — Ürosi szőlő alapítása. — Első váltság 1803. Franczia 
háboru. — Zászlószentelés. — Az udvar Nyíregyházán. — Nagy ínség 
1815—1817. — Második váltság 1824. — Megye által készített statutum. — 
Ázsiai cholera. — Nagy tűzvész 1832. — Casino keletkezése. — Föld

rengés. — Magyarosodás jelei.

Bár Gr. Károlyi Antal mint buzgó katholikus, 
eleinte nem nagy pártfogója gyanánt mutatkozott 
Nyíregyházának, azonban Mária Therézia elhunyván s 
II. József uralkodása kezdetével a hazai közszellem 
teljesen megváltozván, a felekezeti gyűlölködések meg
lohadván : nevezett four is több gondot forditott a 
Károlyi Ferencz által telepitett s ennek következté
ben számban, erőben nöttön növekvő, s a környéken 
földmivelés, ipar, szorgalom és takarékosság által mind
inkább gyarapodó s kiemelkedő Nyíregyházára, anyival 
is inkább, mivel ez által az ő birtokának is értéke, 
becse, növekedett; minélfogva nyomatékosan támogatá 
legfelsőbb helyen Nyíregyháza közönségének azon óhaj
tását, hogy régi városi joga visszaadassék. Ezen folya
modás meghallgattatást is nyert nemsokára, s II. Jó
zsef császár az 1786. év nov. 28-ik napjáról Bécsben 1786 

kelt legfelsőbb rendeletében vásári szabadalmat ad 
Nyíregyházának, melyben kimondatik: „ut antelata
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possessio Nyíregyháza a modo im-posterum futuris, ac 
perpetuis semper temporibus oppidi nomine gaudeat, 
atque pro tali habeatur declarata, intituleturque, ut 
insuper in eodem per nos praevio modo in oppidum 
elevato loco Nyíregyháza Quadruplicis ordinis annuales, 
nundinae seu fora annualia libera, et quidem primi or
dinis die decima mensis januarii, secundi vero ordi
nis die vigesima sexto may, tertii tandem ordinis die 
octava septembris et demum quarti ordinis decima 
tertia decembris una cum Hebdomadalibus nundinis 
die sabathi semper celebrandis“ ') sat.

E szerint tehát Nyíregyháza örök időkre városnak 
iiyilvánittatik, évenkint négyszer vásártartásra felha- 
talmaztatik, jelesül január 10-én, május 26-án, 8-ik 
szeptemberben és deczember 13-án; heti vására pedig 
szombatnapra tétetik. A januári vásár a téli zord idők 
m iatt alkalmatlan lévén: annak megváltoztatásáért 
folyamodtak, miért is Y-ik Ferdinand 1838-ban kiadott 
privilégiumában *) megengedte, hogy az márcziusra, 
Tamás hetének hétfő és kedd napjaira tétessék át.

A szerdai hetivásár pedig 1854-ben lett engedé
lyezve Gömöry főnök által.Q
1790 1 7 9 0-ben 299 nyíregyházai lakos szerződést ,köt
az orosi földes urakkal, azon földek iránt, hol most az 
„orosi szőlőskert van.“ Azokat a lakosok még azon 
évben be is ültették; azonban Nyíregyháza földes urai 
1792 1 7 9 2-ben úri széket tartván, megparancsoltatik a nyir- 
egyházaiaknak, hogy a szőlő munkálással azonnal 
hagyjanak fel; ezt a lakosok nem tévén, újabban meg- 
hagyatik nekik, hogy a szőlőt munkálni ne merészel
jék, mert akik nem engedelmeskednek, nemcsak há-

') Városi levéltár,
2) Városi levéltár.
3) Városi levéltár.
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zaikból, hanem még a városból is kiüzetnek. Egyszersmind 
ezt a rendeletet az ev. templomra is kiszegeztették.

Ily szorongatott helyzetben a lakosok elsőben a 
földes urakhoz folyamodtak, kérvén őket, hogy miután 
a föld megvétele a földes uraság tudtával történt, 
most mikor már szőlőjük fáradságuk után fizetne is 
valamit, ne kivánják ezt a nagy károsodást, mivel az 
egész terület már be is van ültetve, felárkolva. Igv a 
földet a földes uraság vissza nem veheti, de különben 
is ők a regálét csonkítani nem fogják, mivel a bort 
a városba behozni nem akarják. Azonban ezen folya
modásnak semmi sikere nem le tt; minél fogva a sző
lő birtokos adófizetők Berzoviczy János, Hók Pál és 
Gyeskó Pál megbízottjuk által a vármegyéhez’ folya
modnak, beterjesztik egyszersmind a földes urasághoz 
intézett folyamodást is. Minek azon kedvező eredménye 
lett, hogy a megye nevében Komjáthy Mihály főszol - 
gabiró megtiltja a szőlőbirtokos adófizetők háborgatá
sát 1792. juii. 18-án kelt rendeletében; igy a lakosok 
az orosi szőlő birtokában meghagyatnak.1)

1790-től kezdve a franczia háború előre vetett 
árnyéka foglalkoztatta a nemzetet s kormányát, az 
udvar mindent elkövetett a nemzet s különösen nagy
jai megnyerésére s fellelkesitésére. Egy ily nagyszerű 
háború megkezdésére s folytatására rendkívüli előké
születek tétettek. Minden megyében lovak szereztettek 
be. így Szabolcsmegyében is nagy menyiségü ló állo
mány vásároltatott, s a remondák Nyíregyházán he
lyeztettek el, melyeknek őrizése a nyíregyházai elöl
járóságra bízatott, melyért a nyíregyházai bírák, 91 
Uh. forintot és 3'/» krt számítottak fel, ez összeg ki
fizetéséért 1801-ben adják be kérvényüket a megyéhez.*) 1801

•) Megyei levéltár Fascic 8. nro 859.
2) Megyei levéltár Faaeic 1. 789.
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Ezen háborús zajban sem mulasztották el Nyír
egyháza előre látó vezetői a város javáról gondoskodni.

Ugyanis megnyervén Nyíregyháza a városi ezimet 
és jogot, a miveltebb s előkelőbb lakosok fájdalmasan 
tapasztalva azon gyakori kellemetlenségeket, melyek
nek mint adófizetők kitétetve voltak, arra törekedtek, 
hogy mivel részint a telepítési okmányokban bizonyos 
mérvű szabadalmak foglaltatnak, részint a városi jogot 
már tényleg gyakorolják; minden jogaik a felsőbb ha
tóságok által is elismertessenek.

Már a telepítési patens levelekben kikötve volt, 
hogy a lakosok az egy arany fizetés mellett földjei
ket szabadon bírhatják, továbbá, hogy idegenek bele
egyezésük nélkül közéjek nem telepedhetnek; végre 
hogy az ő szokások, természetükhöz illő móddal admi
nisztrálhatják magukat; ennélfogva úri székek és saját 
módjuk szerint igazgatták a város ügyeit.

Mindezekkel nem érte meg e szabadságra és teljes 
függetlenségre törekvő nép. Elöljárói buzdítására elha
tározta, hogy a határnak egyik felerészét a Gróf 
Dessewffy családtól, örökbe vallás (perennatis fassio) 
mellett megváltja. A szándékot te tt követte. A szor
galmas és takarékos lakosok uem riadtak vissza semmi 
áldozattól, csakhogy függetlenségüket biztosítsák. A 
Gróf Dessewffy családdal 800,000 váltó forintban egye- 

1803 zett meg először s ez összeget ki is fizette 1803-ban 
daczára annak, hogy ugyanezen évben Nyíregyháza a 
„bellica cassába“ (hadi pénztár, hadi adó) 4630 frt 
48 krt, a „domestica cassába“ 4358 frt 24 krajczárt 
fizetett,') azonban az egyezség kötésekor Gr. Dessewffy 
Lajos még kiskorú volt, mihelyest azért a törvényes 
kort elérte protestatiot emelt a szerződés ellen, s ki-

') Városi lövőit,ár. Megyei rendeletek jkönyve.
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jelenté, hogy ha a város vele ki nem egyezik, perrel 
fogja megtámadni. A városi elöljáróság tehát Lajos 
gróffal uj egyezségre lép, s pótváltságul 80,000 frtot 
köteles fizetni oly feltétel alatt, hogy ha több kiskora 
testvérj e nincs.

Azonban midőn az egyezséglevél bevallására Já 
széra utazott a város küldöttsége, útközben világos
ságra jött, hogy még egy kiskorú testvér van, uév- 
szerint Mária; igy Lajos gróf belenyugvásával a 
80,000 forint felerészben neki, felerészben pedig a kis
korú Mária comtesse-nek fizettetett ki. így tehát a 
Dessewffy családnak 880,000 váltó forint fizettetett 
örök váltságban, s ezen megváltott résznek tényleg 
azonnal földes úri jogaiba lépett, s abba az 1812-ik 
évben ápr. 10-én 4130. sz. alatt kelt helytartótanácsi 
végzés által törvényesen is beigtattatott.')

Eképen megköttetett ugyan az örök váltsági szer
ződés a Gróf Dessewffy családdal, azonban egyes mellék 
ágbeli rokonok által még soká háborgattatok a város 
ugv, hogy ezen ügy csak 1844-ben ért végbefejezést.

1804- ben katona tartásra, a pénzadón kivül fizet 
városunk 310 p. m. gabonát, 1200 p. in. zabot. 
8300 portio szénát, egyszersmind az i tt  szállásoló ka
tonák számára kivántató ölfák elszállítása végett az 
aranyosi erdőre kirendeltetik Nyiregyházáról 100 sze
kér, ez évben a marhahús fontja 6 7» váltó kr. bornyu 
és sertés hús 9 kr., szalonna 18 kr.

1805- ben a hadi pénztárba már 4481 frt 26 kr.. 
házi pénztárba 4484 frt, összesen 8974 frt 52 kr fizet
tetik Nyíregyházáról.

A népesség ez időtájban tetemesen szaporodott 
beköltözés által, még pedig sokszor olyanok is jöttek

*) Városi lóvéit,ár. Szerződések, s anonim töredékjegyzetek.

1804

180Ő
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be lakni, kik sem mesterségeket rendesen nem foly
tatták, sem pedig erkölcsi tekintetben nem tartoztak 
a kifogástalan emberek közé, minélfogva a választott 

1S06 közönség 1806-ban elhatározta, hogy mást senkit sem 
fogad be a város polgárnak, hanem oly mesterembe
reket, mely mesterségek még itt  nem folytattatnak. 
akik is polgárságukért fizetni fognak 15 rh. forinto
kat a város eassájába, számtartó urnák és improto- 
collátioért 1 — 1 forintot, de a határban levő szállás
beli földet nekik venni szabad nem lészen, hanem a 
maguk mesterségökből éljenek.1)

1807 1 80 7-ben biró választás tartatván, megválasztatik
Markus Balázs.2)

Visszatérve a franczia háborúra, megyénkben, mint 
másfelé is a hazában ez időben nagy hullámokat vert 
a mozgalom, ez azonban csak anyiban érdekel ben
nünket, amennyiben városunkat is érintette.

A szabolcsmegyei ezred, melynek generálisa Báró 
Vay volt, 1137 katonát számlált. Nyiregyházáról a 
következők vettek részt benne: Belányi Pál, Nv. Ko
vács János, Diósi Mihály, Diósi István. Tresztyenszki 
György, ev. vallásuak, Szabó István, Tóth József refor
mátus, és Rácz János orosz vallásu. Az ezredben volt 
88 r. kath. vallásu, 45 orosz, 5 evangélikus. 999 refor
matus, melyből következtetni lehet a megye ekkori 
felekezeti arányára.

Az ezred zászlója nagy ünnepélyességek között 
1800 szenteltetett fél 1809. junius havában. Mielőtt az ezred 

feleskettetett volna, Terhes Sámuel Nagyfalusi ref. 
lelkész nagyszabású beszédet mondott, melyben a haza 
szeretetet és az amellett felkelő nemes vitézek tuhij-

') Városi jköuyv 1800.
*) Városi jkönyv 1807.
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donságait festette elragadó ékesszólással; ezt követte 
Osváth Lajos Il-ik alispánnak, szokott szépségű beszéde, 
végre szintén gyönyörű beszédet mondott Dézsy György 
megyei íönótárius. Azután nagy lakomát tartottak, 
hol Bozókv István megyei tiszti ügyész hangulatteljes 
költeménye lelkesítette a közönséget. E szép költe
ményből pár strófát ide iktatok:

„Atyáink lelkei! Ti dicső árnyékok!
A kiket ölelnek mennyei hajlékok ;
Árpád, István, Geiza, László s kit a dél, a 
Dicsősségnek egén ragyogtatott Béla,
Károly, Lajos, Mátyás és te, kit a hadi —
Érdem halhatatlan nagygyá te tt Hunyady !
Báthory, Kinizsy, Zrinyi, Tury s mások.
Kiket dicsőitnek atyáink hagyások !
Tekintsetek ti most azon sik térségre,
Melyről hadi tettek emeltek az égre,
S a haza szerelme rózsákból kötözött.
Koszorúja alatt szent örömök között,
Jóváhagyó kegyes szemekkel lássátok.
Mint igyekszünk méltók lenni ti hozzátok.“

„Szabolcs maradéki ezer esztendőnek 
Lefolytén sok színét láttuk az időnek.
Által mentek rajtunk ezer változások.
Melyeket nem tudtak kiállani mások ;
De mint az a kőszirt, mely a mély Dunának,
Közepén fészkelvén talpkövet magának.
Megvetve nézi a menykő ropogását,
Kiállja a vívó  hadak csapkodását.
Neveti a zugó jégnek dühösségét,
Mely ormós oldalán találja fel végét, 
így állott nemzetünk a veszélyek között;
Az merült el, nem ő, ki belé ütközött.“ sat.

Az egész ezred Nyiregyházán volt elhelyezve, itt 
tartattak  a gyakorlatok is hónapokon keresztül, aug. 
17-én indult ki az ezred Ny i r e gv h á z ár ó 1, e nap regge
lén a Fejértó felé vezető uteza végén állott frontba a 
katonaság szakadó esőben, nem törődtek az esővel a

15Nyíregyháza váró* története.
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közeli helységekben lakó urak és asszonyságok, nagy 
számmal vettek részt a bucsuzásnál, végre a kürt har- 
sant, az ezred megindult Fejórtó felé, nem egy könyes 
szemet hagyva maga után.1)

Ez ezred történetét megirni tisztünkhöz nem tar
tozik, azonban az akkori eseményekből meg kell em
lítenünk annyit, hogy midőn a diadalmas Napoleon 
Bécsfelé közeledett, az egész udvar Budapestre költö
zött, majd a győri vereség hirére a Királyné Ferdi- 
nánd korona örökössel, a család nőtagjaival Munkácsra 
ment, ezen útjában Nyíregyházán is megszállott az 

1809 udvar kíséretével juniushó valamelyik napján, (1809) 
midőn még a szabolcsmegyej ezred itthon volt. A vá
rosházánál volt a pár órai pihenés. Ugyanekkor Nyír
egyházán velők lett volna Szent-Lstván koronája is, 
mit sietve vittek az ellenség elől, a munkácsi várba.

Már előbb hozattak bizonyos határozatok a város 
utczáinak szabályozására, mi kitetszik azon határozat

i d  hói, mely 1810-ben hozatik, amiatt, hogy „az utczák 
sorában az építkezők meg nem tartják a rendet,“ mi
nélfogva „utcza inspector“ rendeltetik, kinek tudta 
nélkül épiteni szabad ne legyen. Ugyanekkor utcza 
inspectoral rendeltetik S m a l  An d r á s .  Ugyan- ez 
évben állandó assessorokul rendeltetnek S ú l y á n  J ó 
z s e f  fő,- R e g u l i  G á b o r  törv. biró, a j egyz ő .  
M á n y i k  P é t e r ,  B o g á r  T am ás, M á r k u s  B a- 
1 ázs, P 1 e s kó  J ó z s e f  és Gr á f And r ás, kimon
datván, hogy aki a gyűlésen meg nem jelen 1 forintot 
fizet.2)

A béke még ugyanezen évben megköttetvén, nyu
galmasabb idők következtek az országra, a, vallás gya-

') Megyei levéltár Ho/.óky István naplója.
2) .Városi jkönyv. 1810-ről.
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korlat is szabadon folyt, úgy hogy az 1811 -ik év okt. isii 
21-én nagy és emlékezetes superintendentialis gyűlés 
tartato tt Nyíregyházán az ágostai evangelicusok ré
széről. Szontagh Sámuel superintendens és Berzeviczy 
Gergely kerületi felügyelő elnöklete alatt, mely az 
egyháznak 1225 frt költségébe került, e gyűlés külö
nösen arról nevezetes, hogy itt  hirdettetett ki a Both 
Teleky Grófné ev. iskolai stipendiumokra te tt 100.000 
forintos alapítványa, s i t t  fogadtatott el a Berzeviczy 
Gergely által készített „Coordinatio ecclesiarum.“ 
(egyházak rendszabályzata.) ')

Az 1813-ik évi rettenetes vizáradás alkalmával isis 
városunk elöljárói és lakosai az elpusztult városok és 
falvak nyomorba ju tott lakosai számára nagy menyi- 
ségü pénzt és élelmi szert gyűjtöttek, és azt kellő 
időben a kívánt helyre szállítani siettek.

Ugyanezen évben az idegenek, csavargók beköl
tözése ellen azon üdvös és szigorú határozat hozatik, 
hogy a ki házához bármely idegent be mer fogadni 
bejelentés nélkül, kemény büntetésnek vettetik alá. 
akinél pedig, ha bár régibb időtől fogva is van ilyen, 
azonnal jelentse be kemény büntetésnek terhe alatt, 
még ha mester legény vagy cseléd is.2) Bizony ma is 
felférne városunkban ilyetén intézkedés !!

Ettől fogva nevezetesebb eseményre nem akadtam 
városunk életéből egészen 1815-ig. Ez év és a követ- 1815 
kezők szomorú lapot képeznek nemcsak városunk, ha
nem az egész ország történetében. Az ínséges évek 
elsője 1815 volt, mikor a rósz termés m iatt az élet 
ára nagyon felszökkent, fokozódott ez 1816-ban, úgy
hogy már ekkor egy köböl gabona 50 sőt 60 forinton

*) Nagy Sámuel t.ömlőkjegyzetei.
2) Városi jkönyv. 1813.

15*
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is kelt, a zab 30—35 forinton, a kukoricza 45—50 
forinton; sőt már az 1817-ik év jun. és jul. havában 
a gabona ára 70—-80 forintra emelkedett.

A lakosság legnagyobb része gyökereken és növé
nyeken tengődött, ezeket főzték péppé s minden só 
és zsir nélkül költötték el. Erdélyből nagyszámmal 

1817 jöttek 1817-ben oláhok s más lakosok Nyíregyházára 
is, elkényszeredve az Ínség és éhség miatt, de ezek 
legnagyobb részben a pázsiton dőltek az éhhalál re t
tentő karjai közzé, iszonyatos képet mutatott a város 
környéke, bent sápadt arczu lézengő alakok, kunt a 
város alatt csapatonként elcsigázott, haldokló és ha
lott jövevények.

E mellett az éhségtől üldözött lakosok egymás 
vagyonának estek, loptak, raboltak annyira, hogy egyet
len nap se telt el lopás nélkül, úgy hogy a birák 
alig voltak képesek a panaszokat elintézni; sőt akad
tak oly embertelenek is, kik a köznyomort felhasználva, 
embertelen uzsoráskodást vittek véghez. — E rettene
tes éhség után bő aratás következvén: Istennek áldása 
csapássá vált a lakosokra nézve, mert a kiéhezett sze
gény emberek az aj kenyeret mohón kapták, mely 
körülmény szintén nagymérvű betegséget és számos 
halálozást vont maga után.

Ez évben a csizmadia mester legények nagyon 
felszaporodtak a városban, minélfogva azon régibb ha
tározat, hogy azok 3 évi itt  lakás után lakositásért 
folyamodhatnak, bizonytalan időre felfüggesztetett.')

A bőtermés után a lakosok anyagi helyzete meg
javulván őszszel jelesül nov. második napján nagy 
lelkesedéssel ünnepelték meg az evangélikusok a refor
matio háromszázados ünnepét.

>) Városi jegyzőkönyv.
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Az 1818-ik évben nagy verekedés történt a nyír- 1818 

egyházai lakosok és az itt  szállásoló Hamburg huszá
rok között. A verekedés a sas korcsmában tortent* ez 
szóváltásból eredt s mindnagyobb mérveket öltött, mi
vel a katonatisztek e napon (apr. 26.) jobbadán a 
sóstón m ulattak; a megye komissariusa id. Kovács 
András, ki a rendfenntartása végett a helyszínén megje
lentjelentékeny sebet kapott, de súlyos sebet kaptak több 
lakosok és katonák egyaránt, a katonákra valamelyik 
ablakból lőttek is. — Benkő István főbiró a harango
kat félre verette, igy nagy nehezen végeszakadt a ve
rekedésnek.

Az ügyben vegyes bizottság működött, mely a 
bűnösöket megbüntette.

Ezen évben á következő senatorok választattak 
meg 3 évre: Kovács András, Diossi Tamás, Mányik 
Péter, Benkő István, Súlyán József, Morovszki Márton, 
Schir Wenzel, Bodnár András, Angyalosi Pál, Risko 
György, Megyesi István, Barta György.

Ugyan ezen évben oly feljegyzésre méltó, bő szü
ret volt Nyíregyházán, minőre annak előtte nem em
lékeztek a lakosok, alig tudták hova tenni Istennek 
áldását.

A most „ v a s ú t i é n a k  nevezett temető 1822-ben ig22 

nyittatott meg.')
Ugyanezen évben, mart. 8-ik napján határozta el 

a tanács, hogy a Pál napi vásár, az akkori zord 
idők miatt, József nap tájára tétessék, — s a szerdai 
heti vásárok kinyerhetése czéljából illető helyre folya
modás intéztessékJ) Decz. 12-én pedig Benkő István 
főbirónak, Belus András törvénybirónak megválasztatik.

*) Városi jegyzőkönyv.
2) Városi jegyzőkönyv.
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A választás aként ejtetett meg, hogy a város ré
széről volt egy kandidáló bizottság,, mely ajánlott ne
hány egyént, ezekhez az uraság megbízottja szintén 
candidált, az igy candidáltak közül a közönség szaba
don választott.')

Meglevén már váltva a határ egyik része, a sza
badság után vágyó lakosok elöljáróiktól ösztönöztetve. 
a határ másik felerészének megváltását is elhatároz
ták. E tekintetben tnezédi György, Benkő István ak
kori főbiró és társai álltak a dolgok élére; az ügyet 
a lakosok előtt felvilágositották, s midőn mindenki meg 
volt nyerve, a város gyűlésében az ügyet előterjesz
tették, hol az egyhangúlag elfogadtatott; majd a város
háza udvarára összegyüjtetett a lakosság, alig volt ki 
elmaradt volna., sőt még azok a férfiak is kik beteg
ség vagy más ok m iatt meg nem jelenhettek elküld
ték feleségeiket, igy közakarattal és lelkesedéssel elha
tározták bár mi áron biztosítani a maguk részére a 
határ másik felének is. szabad birtoklását, s megsza
badulni azon kellemetlenségektől, melyek köztök és a 
földes urak között nem ritkán előfordultak.

Folyamodást intéztek ennek következtében a la
kosok a Károlyi grófokhoz, kérvén, hogy valamint ez 
előtt 20 évvel a gróf Dessewffy familia örököt vallott 
a lakosok részére, úgy ők is a maguk birtok részével 
hasonlót tenni méltóztatnának.

A grófok hajlandók lévén a kérés teljesítésére, 
az alku 730,000 váltó forintban meg is köttetett, 
minek következtében a gróf Károlyi család jog igaz
gatója ltéthei Rotli József Nyíregyházára jö tt s itt 

1824 ápril 13-ik napján 1824-ben a „perennalis fassio“ 
elkészíttetett, mire Benkő István főbiró, id. Kovács

') Városi jegyzőkönyv.



András ás a város akkori fisealisa Dráskoczczy János, 
Pestre küldettek, kik előtt a gróf Károlyiak Szögyé- 
nyi József personalis előtt, „örököt vallottak“

Az egyezségnek egyik pontja az volt. hogy a ki
alkudott summa egy igen nevezetes részét még azon 
év Sz.-Mihály napjára okvetlenül lefizesse a város; 
azonban enynyi pénz a város cassájában nem volt. A 
fáradhatatlan főbiró Benkő István tehát teljes ügyes
ségét és erélyét kifejtette, hogy a megkivántató sum
mát kellő időben nagyobb részben kölcsönökből elő
teremthesse. Fáradságát és buzgalmát kellő siker ko
ronázván, a kikötött időre a kivánt rész az uraság 
pénztárába a fent nevezett küldöttség által Pestre 
felküldetett; — így a grófok osztatlan birtokának fele 
része a curialis erdővel együtt 1824 október havában 
ünnepélyesen resignáltatott Erdélyi N. jog igazgató 
á lta l; ki is az ez alkalomra meghivott számos vidéki 
uraság, a vármegye küldöttsége és a lakosok nagy 
sokaságának jelenlétében a piaczon a róm. kath. temp
lom észak keleti szegleténél a város elöljáróinak ki
nyilatkoztatta, a Károlyi grófok nevében küldetése 
czélját; Dózsy György megyei főjegyző ezután ékes 
beszédett tartott, melyben egy részről a gróf Káro
lyiak érdemét emelte ki, másrészről a város múltját 
vázolta; mire a város részéről ennek fiskálisa dra-skó- 
czi Draskóczczy János a következő beszédet ta r to tta ' 
„Tekintetes bonorum Director úr! Ezen város közön
sége, midőn a tekintetes ur kezeiből a resignalt jó
szágot ezennel által venné: a méltóságos gróf Károlyi 
háznak mind azon kegyességéért és pártfogásáért, me
lyet szárnyai alatt ezen közönségnek éléitől fogva, mind 
ekkorig tagadhatatlanul tapasztalnia szerencséje vala és 
a melynek valamint kezdetét, úgy eddig való és mostani
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állapotját is, egyszóval csaknem egész léteiét köszön
heti; mindezekért magát s jövendőbeli maradékit örö
kös háládatosságra érezvén lekötelezettnek lenni, ami
dőn én általam ez alkalmatossággal hálaadó alázatos 
köszönetét tenné, önön érzéséből eredő kedves köteles
ségének tartja  a Méltóságos Gróf Károlyi familia sza
kadatlanul való virágzásáért ezentúl is könyörögni és 
azáltal is magát, valamint ezen város elöljáróit és 
lakosait jövendőre is a Méltóságos gróh familia nagyon 
becsült . kegyességébe és szívességébe továbbra is alá
zatosan ajánlja.“ ')

Ezen teljes váltság emlékezetére a templomokban 
ünnepélyes isteni tiszteletek tartattak, a nép öröm
ünnepet ült s az ev. templom körül felállított mozsár 
ágyuk lövései hirdették az általános örömet.

Az örök váltság a városnak 1.610,000 r. forintba 
került, eltekintve az ezen ügygyei együtt járó minden
féle költségektől s mellékkiadásoktól, s ha figyelembe 
vesszük, hogy a Gróf Dessewffy család oldal rokonsága 
még 1839— 1844-ig is. folyvást háborgatta a várost, 
különösen a Báró Horeczky Vanderstädt és ürmosdi 
ágak, melyeknek még ujabbain is fizetni kellett, nem 
nagyitunk, hogy ha a teljes váltsági összeget 2.000,000 
forintra tesszük.

A Gróf Károlyi nemzettségtől történt örökvált- 
ságból esett egy ház után 64 p. forint, egy kötélallj 
föld után 68 p. forint, egy nyilas szőlő után 64 p. fo
rint, egy nyilas kert után 50 p. forint.*) A Dessewffy- 
féle váltságból nagyobb lévén a summa, bizonyo
san még nagyobb összeg vettetett ki, erre azon
ban adatot nem találtam ; — de mind e nagy terhe
ket örömmel fizette s áldozta a város közönsége, csak-

1) Városi levéltár és Nagy Sámuel töredékjegyzetei után.
2) Városi levéltár.
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hogy a mindennél drágább szabadságot és szabad bir
toklást magának és az utódoknak biztosíthassa. Méltó 
kegyelettel kell viseltetnünk azon elődök iránt, kik 
annyi megpróbáltatások között is megállották, s munka, 
takarékosság és szorgalom által a reájok akgatott ter
hek alatt annál biztosabban nőttek s emelkedtek, mint 
a terhek alatt növekvő pálma. Annál csodálatosabb, 
hogy Szabolcsmegye községei közül egynek se ju tott 
eszébe annak idejébe, hogy magát megváltsa, s ügyeit 
ilyetén erélylyel rendezze.

Megnyervén a város eképen szabadságát, statútu
mokat készitett magának, mely szerint ügyeit igaz
gatni óhajtá 1825-ben. s azokat a megye rendei elé 1825 
terjesztő megerősítés végett, azonban a megye a város 
statútumait egy küldöttség által felülvizsgáltatván, azo
kat teljes egészében megváltoztatta: erre csakhamar a 
város protestatiója következett, azonban a megye ezzel 
nem törődvén,a biró választást önkényüleg végrehajtotta.

1826-bail Szabolcsvármegye rendei a város ré- 182G 
szére készítettek ugyan rendszabályokat, a neve
zett év jun. f>-án Nagy-Kállóban ta rto tt gyűlésen, melyek 
ugyanazon év decz. 15-én ki is hirdethettek, azonban 
ezen rendszabályok készítésénél nem vétettek figyelembe 
a városnak oklevelekben biztosított jogai s kiváltságai; 
minélfogva ezeknek a megye által behozandó sérelmes 
rendeleteknek, újításoknak, változtatásoknak, a város 
lakosai protestalnak, ellene mondanak, abban meg nem 
egyeznek, fentartván azoknak a felsőség által leendő or- 
vosoltatását,') ugyancsak protestatiot nyújtanak be a vá
ros elöljárói a jászói levéltárba az Inczédy György és Schu- 
lek Gáspár közt létre jö tt adás-vevési szerződés ellen* * 2)

’) Lásd városi levéltár.
2) Lásd a jászói levéltár 1828 aug. 14-én kiadott bizonyság levelét, 

mely a következő : Tekéntetes Nemes Szabolts vármegyében helyheztetett
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egyszersmind a következő évben terjedelmesen indo
kolt kérvényt intéz a város a magyar királyi hely
tartótanácshoz, melyben hivatkozván a város jogaira, 
szabadalmaira, azon nagy áldozatokra, melyeket a la
kosság hozott, hogy itt  magának békés és nyugalmas 
otthont készíthessen: igy rekeszti folyamodását: „Ese
dezünk alássan cs. k. íöherczegséged (a Nádor) és a 
főméltóságu m. k. helytartótanács előtt, hogy minden 
e részben alázatosan előterjesztett irományainknak 
bölcs és kegyes egyben vetése után, Az A. alatt fog
lalt és általunk több nemesi renden levő lakostársaink
nak is hozzájárulásokkal és megegyezésekkel kidolgo
zott és meggyőződésünk szerint óhajtott boldogságunk-
Szabad Nyíregyháza Mező Várossá Feő Birájának nemzeten Benkő István
nak Vice Birá.jának Huray Jánosnak s általok a nevezett Város Tanácsá
nak és közönségének nevében, és Személlyében ezen Törvényesen hiteles 
Helyen, nehogy az elhalgatás által a nevezett város Tanátsa és közönsége 
a maga meg sértődésében meg egyezni láttzattasson világos ellent mon
dás meg nem egyezés tiltás, és tilahnazás képpen előadatik: Miképpen 
Nemzeten Intzédy György Ur 1825-ik Esztendő Augusztus holnap második 
felében ezen Tekintetes Nemes Szabolts vármegyében feküvő Szabad 
Nyíregyháza Mező Várossának nap-keleti oldalán a köz legelő, és Ü-temető 
szomszédságokban lévő gyümöltsös kertért, és szinte ezen közönség hatá
rában az Ó-szőHős kertben lévő egész nyilán szol]őért, néhai Szabad 
Királyi Posony Várossában lakozott Tisztes Schulek Gáspár Professor ur
nák a mini. hallattzik 3500 Váltó Czédula Kftokat. minden kéttségen kívül 
azoknak örök-áron leendő meg vétele, és bírása czélzasából, a nevezett 
Város Tanát iának s közönségének a törvényen, örökös Contractussain. és 
szakadatlan szokásán épült előre való hé jelentése s annak jóvá hagyása, 
és Magisztratualis be protocoltatása nélkül valamint annak mind ekkoráig- 
lan fenn tarto tt törvényes Jussai és szokásai meg vetésével lefizetvén azon 
Javakat csupán bizonyos káptalanbéli be vallás és az Helybéli Nemesek 
Tanátsában való későbbi s szokatlan be jelentés mellett el titkoltt czélra 
elő-parantsolt. és magához vett két Eskütt embereknek bé folyásával, 
kezei alá keríteni szándékoza. Mely cselekedete nemzetes Inczédy György 
Urnák mindhogy mindezeken kívül még annyival is inkább nagyobb sé
relmére és praejudiciumára szolgálna Szabad Nyíregyháza Mező Várossá 
Tanátsának és közönségének, mint hogy a fent körül irtt gyümölcsös kert 
néhai Tiszt Schulek János Prédikátor Urnák a Contributionalis legelőből 
precarie és Conditio alatt adattván ahhoz ezen Város Tanátsa és közön
sége a maga tulajdonosságbéli Jussát mindenkoron fenn tartotta, azt más
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nt vezető rendszabásainkat, amenyiben édes hazánk 
törvényeivel nem ellenkeznek, kegyesen helybenhagyni, 
vagy azok helyett olvakat kiadni méltóztasson, melyek 
örökös contvaktusainkkal megerősített jussainkat el 
nem rontván, állandó megmaradásunkat, és a közteher 
viselésére alkalmas voltunkba való megtartásunkat s 
az óhajtott boldogságunkra szükséges egyetértést, min
den rendű lakostársaink között bátorságba helyeztes
sék. Kik is legmélyebb hálaadó örökös tisztelettel 
vagyunk“, sat.1) Mindamellett egy évtizedig ezen szer
vezet szerint igazgattatott a város.
afféle birtokoktól meg külömböztette ’s ismét Contributionalis Házhelyek
nek ki osztására fenn hagyta; és továbbá minthogy az Hármas Törv. l-o 
Kész 60-ik Czikk az 1659. 49. 1655. 34. p. cor. Törvényeken épültt atya- 
tiság, szomszédság, és polgári elsőségbeli Jussal bíróknak előintések el 
mellőzése, úgy az 1608. 13. a; cor. 1647. 78. 1563. 62-ik Törvények rende
léseik szei'int observálandó szokások és rendszabások meg vetése az örök 
vallásoknak a Hármas Törvény HI-ik 13-ik Czikkelyének ellenére a káp
talanban való véghez vitele és ezen törvénytelen vételnek a helybeli Ne
mesek Tanátsa előtt mint egyenesen a Tekintetes Vármegye által, a Ne
mesek részekre ki-adott Rendszabások és Statútumok ellenére, s az hé 
vallásokra nézve egészlen szokatlan s nem törvényes helyen lett hé je
lentése a Contributionalis teher nagyobbodását a Törvényeknek meg sér
tését Nyíregyháza Várossá Tanátsának s közönségének a gyömöltsös kert
hez való tulajdonosságának Jussainak szokásainak és rendszabásainak úgy 
a Polgárok Jussainak megrontását és a Tekintetes Vármegyének a Hely
béli Nemesek részére ki adott Statútumok törvéntelen változtatását fog
lalván magában az ellen mint törvénytelen sérelmes és praejudiciosus lé
pések ellen protestálnak, és mindazoknak, mellyek ezen lépések által 
Nyíregyháza Várossá Tanátsának s közönségének, és Polgárjainak most 
vagy jövendőben sérelmére praejudiciumára szolgálandók és czélozók vilá
gosan ellene mondván abban meg nem egyeznek az ellen solenniter pro
testálnak annak törvényes utón leendő orvosoltatását magoknak minden 
esetre fenn tartyák a javaknak akarmi módon való terheltetését deteriora- 
tióját el-tiltyák és tilalmazzák s ezen meg nem egyezéseket tiltásokat, 
és ellent mondásokat hitelesen feljegyeztetni s hé protocollaltattni 
és mindezekről a szokott hiteles Bizonyság Levelet Szabad Nyíregyháza 
Várossá Tanátsa s közönsége Jussai jövendőbeli bátorságára ki adattni 
kérik. Költ Szabad Nyíregyháza Várossában Julius Holdnap 28-dik nap
ján 1828-ik esztendőben.

’) Megyei levéltár.
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Ezen rendszabály szerint a város kormánya a „kivá
lasztott község“ (selecta communitas), a nemesek íö- és 
vicze birája és tanácsa között oszlott meg. A „selecta 
communitas“ holtig választatott, a nemesek fő és vice 
hadnagyával, nótáriusával a I 2 tagból álló nemesi ta
nácscsal és a város fiscalisával 60 tagból állott a ta
nács ; innen neveztetett az „ s e x a g i n t á n a k . “

Az üléseken a nemesek hadnagya és íőbiró elnö
költek, a gyűlés idejét a főhadnagy és íőbiró egyet- 
értőleg tűzték ki. — Törvényes határozat hozatalára, 
mind a nemes tanács, mind a „selecta communitas“ 
kétharmad részének egyszerre s egjr időben jelen kel
lett lennie, s minden tárgy felett szavazat többséggel 
kelle dönteni, ha szavazatok egyenlősége állott elő, a 
nemesek hadnagya döntött; az elhaltak, vagy büntetés 
m iatt elmozditottak, vagy önként lemondottak helyére 
időről-időre valláskülönbség nélkül, úgy a nemesek, 
mint a nem nemesek közül lehetett választani, egye
dül a házatlan zsellérek vétettek ki, a pótválasztások 
a főszolgabiró vezetése alatt ejtettek meg.

A tanácskozás jkönyvei csak akkor voltak hitele
sek, ha mindkét elnök által aláírattak, minden okmá
nyok, ok- és kötlevelek egy hármas zárral ellátott 
vasládában tartatn i rendeltettek, melynek egyik kulcsa 
a nemesek hadnagyánál, a másik a főbírónál, a har
madik a község nótáriusánál állott; ez utóbbi a két 
elnökkel atyafiságos összeköttetésben nem álhatott. 
Arra is fel kelletett ügyelni, amenyire lehetett, 
hogy a választott tanácsbeliek atyafiak ne legyenek, 
azért fenn volt tartva a választásoknál a főszolgabí
rónak kandidationalis joga.

A tanácsnak tevékenysége a város külső és belső 
gazdasági dolgait érdeklő minden tárgyakra kiterjed-
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vén, mindenfele városi közjövedelemnek, — melynek 
mindig nyilvános árverés utján kellett eszközöltetni, — 
deputatiokat rendelt s tekintet nélkül a nemes, vagy 
nemtelen állapotra, perceptorokat, contra ágenst, pusz
ta, erdő, malom, bor és serház inspectorokat, szám
vevőt, fő,- mező- és vásár birókat, sáfárt, város és 
major gazdát, utcza kapitányokat, esküdteket, saját 
hatás körében a város polgárai közül szavazatt több
séggel választhatott. Felvehetett s fogadhatott város 
fiscalisát, nótáriust, orvost, cancellistat, város commi- 
siariusát, quartélymestert, marha orvost, kiket a kö
rülményekhez képest elbocsáthatott. Ezeken kivül a 
kisbirókat, hajdúkat, tizedeseket, baktereket, kocsisokat 
és béreseket a város részére kebeléből kinevezett depu- 
tatusai által fogadott.,

Ha pénzt akart kölcsön adni, vagy venni, ezen 
intézkedése mindenkor a nemes vármegye helyben 
hagyásától té tete tt függővé. A községi bírák és a ta
nácsbeliek minden évben választás alá estek.

A hozott határozatok végrehajtása a fő és város 
bíróra és 12 tanácsbeli tagra bízatott.

A városban mindenki megtelepülhet, a megren
delt formalitások megtartásával, egyedül a zsidók zá
ratnak ki. A települők minden különbség nélkül 20 
rforintot tartoznak fizetni.

Senki hat kötélalj földnél többet meg nem vá
sárolhatott s ha valaki többet vásárolt volna, a felül 
eső föld a város által sequestráltatott, s közprovisio 
alatt tartatn i rendeltetett, mind addig, mig a megvá
sárló kifizetett pénzére ki nem elégittetett, azután a 
város közhasznára elárvereztetek.

A meghatározott szállásbeli birtoknak mennyisé
ge, egyedül örökösödés utján nevekedhetett ineghatá-
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rozatlanul; ámbár más részről a szállás földek egy 
kötélalj földnél kisebb részekre semmi osztály által 
nem oszolhattak, s innen azon esetben, ha azoknak kis- 
sebb menyiségre kellett osztani, ha az osztozó testvérek 
közzül egyik se válthatta magához, azon esetben a birtok 
eladatott s a testvérek a pénzen osztoztak. Szállás 
földeket egyedül a házzal bíró gazdák vásárolhattak.

Ha “nemes embernek, vagy adófizetőnek is, adó
fizető ellen volt keresete, azt a városi tanács előtt 
folytatta, az Ítélettel meg nem elégedő félnek ügyét 
a főszolgabíró elébe vinni szabadságában állott, s ha 
ezen Ítéletben sem nyugodott meg, birtokon belül, 
vagy kívül, a mint az Ítélet szólt, a vármegyéhez fel- 
lebezhetett.

A nemesek közt eredhető, vagy nemtelenek által 
nemesek ellen formálható keresetek pedig a nemesek 
statútumaiban k ite tt aprólékosabb tárgyakra nézve a 
nemes tanács előtt folytattattak és azokon kívül a 
nemesekre nézve a törvényes rendtartás mindenkor 
fenntartato tt') sat.

Látni való ezen kivonatból, hogy a város lakos
sága sok oldalról kellemetlenül érintetett s önkor
mányzati joga számos és nyűgös megszorításoknak vet
te te tt alá; — miért is a jobbak szivében mindinkább 
kezdett érni az eszme, hogy a város részére ha bár a 
legfelsőbb helyen is szabadabb önkormányzati hatás
kört biztosítsanak. — De szükség a dolgok sorrendjét 
megtartanom!

Az 1831-ik esztendőben újabb csapás nehezedett 
városunkra s az egész országra. Az ázsiai (dióiéra köze
ledése döbbentette meg a lakosságot. Kobilicz Dániel

i) Városi levéltár.
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hozta meg első a hirt junius 28-án hogy Tokajban 
cholera dühöng.

Nyíregyházán julius 4-én volt az első cholera 
eset Sztreborni János volt az első áldozat. E halál 
eset után 14 napig pihenni látszott az „öldöklő an
gyal,“ hogy annál nagyobb pusztítással lépjen fel. — 
Julius lS-án két katona halt meg a katona kórház
ban, pár nappal ez után a serfőzőház istállójában, 
mely cholerások kórházául átidom ittatott, 3 ember 
halt meg, kik még azon éjjel a legnagyobb csendes
ségben eltakarittattak.

Ettől fogva napi renden volt a folytonos halá
lozás. — Lányi kir. biztos által elrendeltetett, hogy 
Isteni tiszteleteket a templomokon kivül kell tartani. 
Az emberek általán, véve Istenhez tértek a veszély 
idején, napokon keresztül áhitatoskodtak a hívek, kö
nyörögvén Istennek nagy buzgósággal, hogy fordítaná 
el fenyitő vesszejét.

Ez alatt Sűrűén hulltak a cholera áldozatai, majd
nem minden órának meg volt a maga halottja. A sí
rok folyvást készen álltak, némelyikbe három—négy 
halott is ju to tt; a halottak estvénként vitettek ki. 
A harangozás eleinte m egtiltatott, s a cholerás halot
takat senki sem kisérte ki a temetőbe, a nagy féle
lem miatt; a papok és kántorok eleinte csak a teme
tő kapujában végezték a szent szolgálatokat, addig is 
pipázva mentek ki, de utóbb a temetőbe is bementek 
igy a nép is lassanként bátorodott s mind nagyobb 
tömegekben kisérték ki a halottakat. A tanyai la
kosok minden bejelentés nélkül temették el halot
taikat, minél fogva halotti őröket kellett állitaniok. — 
Köztudomású dolog, hogy az 1831-iki cholerában az 
ország több pontjain az orvosok, papok és zsidók el-
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len lázongások történtek, mivel azon gyanú terjedt el, 
hogy ezek megmérgeznék a kutakat, sat.; azonban dicsére
tére legyen mondva Nyíregyháza értelmes, józan népének, 
i t t  ilyen és ehhez hasonló csendháboritások nem for
dultak elő; mindössze az orvosok s gyógyszerészek ellen 
merültek fel gyéren az értelmetlenebb osztálynál gya
núsítások, de ezek is nyomtalanul elenyésztek. — Végre 
őszfelé megszűnt a cholera; a tisztán cholerábau elhal
tak számát az összes felekezeteknél 1000-re lehet tenni. 
-— A cholerában kimúltak az oldaltemető dél-nyugoti 
szegletében nyugosznak. — Béke hamvaikon! ')

Nem volt elég az 1831-ik év csapása, a következő 
1832 (1832) év újabb romlással ment át a város felett. 
Ugyanis aug. 11-én egy szombati napon délben tűz
vész ütött ki a c s i l l a g  utczának templom felé eső 
végén özv. Koch Pálnénál, kerékgyártó legénye vigyá
zatlansága miatt. Az erős szélben a lángok csakhamar 
a. szomszéd házak tetejére csaptak, s azokról átomlott 
a lángfolyam a szomszéd utczára, s a kapitány házat 
csak a nagy fák óvták meg; azonban a tőszomszédság
ban levő malmok meggyuladtak, s a tűz nagy sebesen 
rohant le a debreczeni-utczának mind a két soron az 
evang. iskoláig. Ez alatt Kovács György házától az 
Arnolt-utczáig, melyet valamint a róka-zugot és a 
liózsa-utczát és a csillag-utczának nagy részét a lángok 
2 óra alatt felemésztették; 138 ház égett le, nem 
számitva az ólakat s egyéb gazdasági épületeket. Az 
itt  szállásoló katonák lelkiismeretes részt vettek az 
oltásban, miért a város által megjutalmaztattak. Más
nap csak rövid istenitiszteletek tartattak, mivel a 
lakosok a még folyvást emésztődő tűz oltására ren
deltettek. A város a szegény leégettek között 1000 fo-

■) Ref. anyakiinyv és Nagy Sámuel töredékjegyzet.ei.



rint segélyt «áztatott ki ; építkezéshez szükséges fát az 
erdőből .elsőben a kárt vallottaknak osztatott a város, 
noha pénzéit. A lakosok ily rettenetes kárvallás utáju 
se szorultak idegen segélyre, a  lakosok egymás segíti 
Bégével nemsokára tel építették házaikat.')

Ezen .év, mely egyrészről ily csapás m iatt lett 
emlékezetessé, más tekintetben js kiváló fontosságú 
Nyíregyháza újabb történetében. Ugyanis néhány m k  
veit és lelkes lakosa e városnak átha,t:v,a attól a gon
dolattól, hogy csak a műveltség terjedése teheti egész
ben nagygyá és erőssé e várost, tanácskozást .tartott 
egy „ Ma g y a r  olvasó társaság“ létesítése czéljából. A 
lelkesült szándékot mihamar te tt követte s az 1832-.ik 1832 

év decz. 8-án meg is alakult az .egylet,, mely a mos
tani „cassino“ alapját képezi, 50 .taggal, 4 pibrint 
tagsági díjjal.

Az egylet mindenek feletti czélja volt: „a m a
g y a r  n y e l v b e n  le-e a d ó  e .lő foal adás., , a n n a k  
t e rj  e s z t  és e.“ Ott látjuk a kezdeményezők közöttMar- 
tinyi Józsefet a város akkori fiskálisát, Inczédy .Györgyöt. 
Galánfy Jánost, Elek Salamont, Takács Alajost. Jurá
nyi Sámuelt, Kovács Jánost sat. Az olvasónegyAet 
helyisége volt elsőben Martinyi lakása, azután ,a nagy
vendéglő szobái, utóbb a Mezőssy-féle 1545. számú 
ház, azután a Súlyán József 1-00-6-ik számú házának 
felső emelete használtatott helyiségül 1849-ig. Elnöke 
volt több évig Inqzédy György, .azután Elek Salamon, 
jegyzője sok ideig Galánffy János, pénztár,noka Takács 
Alajos, könyvtárnoka Jurányi Sámuel, később Kovács 
János sat.

1833-ban tarta to tt először az evangélikus egy- 1833 

házban magyar confirmatio. Tregjar Pál iskola tanitó
') Nagy Sámuel jegyzetei után.

Nyíregyháza város története. 16
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indítványára ugyanis elhatároztatott, hogy ezután a 
confirmandusok magyar nyelvben is oktattassanak. 
így ezen évben Farbaki Dániel lelkész a tót ajkú, 
Mikuss Sámuel lelkész pedig a magyar ajkú növen
dékeket oktatta, s ugyan ezen husvét másod napján 
27 gyermek járult a magyar confirmatióhoz, a tót 
confírmatióhoz pedig 69. Azóta ez a szokás folyvást 
fennáll és erősödik.

t A következő 1834-ik év ismét megdöbbentő ese
ményt irt be városunk történetébe. Ugyanis október 
15-ik napján reggeli 8 óra előtt hatalmas földrengés 
vonult keresztül városunk alatt. A földrengést bizo
nyos addig ismeretlen földalatti zugás előzte meg, 
melynek hatása alatt az állatok különös nyugtalansá
got árultak el, az emberi sziveket ellenálhatlan borza- 
dály ragadta meg, sokan hajlékaikból az utczára futot
tak megtudni mi történik ? s borzadva látták mint 
ingadoznak a házak és kémények, miként rázkódnak 
és mozognak a templomok és tornyok. A földrengés 
néhány másodpercz múlva megszűnt, azután sokan a 
középületekhez siettek, megtekinteni az okozott káro
kat, az ev. templom bolthajtásai a toronyhoz közel 
megrepedeztek, sok helyen a téglák is lehullottak, 
ugyanekkor a régi ref. templom is megrepedt, több 
ház a városban megbomlott, sok kémény leomlott; e 
földrengést krónikásunk feljegyzése szerint akkor az 
azt megelőzött nagy szárazságnak tulajdonították, mert 
aug. 21-től nem volt eső egészen oct. 17-éig. Október 
31-én ismét volt földrengés, de nem oly kártékony, 
m int az előbbi; noha az épületekben ez is nem csekély 
károkat okozott.1)

') Nagy Sámuel jegyzetéi u tán .
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1835-ben Balla Sámuel iíj. gyógyszerész i tt  kivan- 1835 
ván pályáját folytatni, gyógytárnyitási engedélyért 
folyamodott a vármegyéhez, az engedélyt meg is nyerte, 
igy nyittatott meg julius 12-án a második gyógyszer- 
tár Nyíregyházán.

Ugyanezen évnek május havában a piacz nagyob- 
bitása czéljából a város kisajátította az orosi-utcza 
végén levő 4 házból álló házsort 10,000 váltó forintért, 
mely hetivásárok alkalmával áruhelyül jelöltetett ki, 
s e- czélra fordittatik mind e mai napig.

Julius hónapban nagymérvű marhavész dühöngött 
az ország némely pontjain, mely állatbetegség váro
sunkból is több mint 2000 darab marhát ejtett el, a 
vész itt augusztus utoljáig tartott, ugyanekkor nagy 
szárazság uralkodott.')

Mint a magyarosodás jele méltó a feljegyzésre, hogy 
az 1836-ik évben kezdetett meg a szokott városi hir- i83t5 
detéseknek magyar nyelven való felolvasása Kralo- 
vánszki András albiró indítványára az ev. templom 
előtt és azután tót nyelven megmagyaráztatott; ez 
intézkedés ellen eleinte sokan zúgolódtak, sőt meg- 
botráukozván, a hirdetést nem is hallgatva elszéled- 
tek; de mivel a tanács elve mellett következetesen 
megmaradt: a nép lassanként ehez is hozzá szokott.

Ugyanez év a rettenetes vérengzéssel végrehajtott 
megyei tisztujitásról emlékezetes, midőn t. i. Nagy- 
Kállóban Kállay Péter házát betörték s bútorait elpusz
tították, melynek 10 ember esett áldozatul. Sokan 
Nyíregyházáról is átrándultak a csatahely és dulás 
megtekintésére, de majd hogy ezek is roszul nem 
jártak, mert a verekedés még más nap is ta rto tt 
egész d. e. 11 óráig.

16*

') Nagy Sámuel jegyzetei után.
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Nevezett év j alius 24-én evang. papszentelési ün
nepély tarta to tt Nyíregyházán, mely iránt minden fele- 
kezet nagy érdeklődést mutatott, az ünnepély leírása 
ide nem tartozik, azonban nevezetes az, hogy a nagy 
pompával fogadott superintendens mozsarak durrogása 
és harangok zúgása között megérkezvén, a lelkészlakon 
a tó t üdvözlet után, melyet Farbaki Dániel tartott, 
Kralovanszki András által magyar nyelven üdvözöltet- 
vén, a superintendens pár szót válaszolt magya
rul is ugyan, azonban megvallván a magyar nyelvben 
való járatlanságát, tótul folytatta beszédét.

Ez év nyarán ismét huzamos aszály uralkodott, 
annyira, hogy nemcsak a kutak, hanem még a város 
határában levő tavak is kiszáradtak, annyira, hogy a 
lakosoknak Kakamazra s más községek határára kelle 
hordaniok a kendert áztatóba. Ugyanez év szept. 9-én 
rettenetes vihar dühöngött, mely több ház tetejét meg
bontotta, némely háztetőt összetört, kéményeket ledön
tö tt sat; ugyanekkor szakította ketté a vihar a hegy- 
allján a liszkai tornyot is.

III. F E J E Z E T .
1836—1847.

Privilégium kihirdetése. — Szervezkedés. — Tisztujitás. — A választottak 
névsora. — Bál a budapesti árvíz károsultak javára. — Az ev. papok a tábla 
bírák közzé soroztatnak. — Tűzkár mentesítő intézet. — Első magyar 
superintendensi körlevél. — üjonozozás.— Nagy szárazság. ínség. — Tiszl- 

ujitás. — Intézkedés a város szabályozására, sat.

Mint említve volt feljebb, Nyíregyháza város gon
dolkodó fői, értelmesebb tagjai nem tűrhetvén, azon 
megszorításokat, melyeknek a megye által készített 
statutum által kitétetve lettek, következetesen készí
tették elő az ügyet, hogy teljes szabadságot nyerjenek 
magától a királytól.
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A mozgalom élén Inczédy György áll, Bátliy Ká
roly lyal, Galánffy Dániellel, Haczel Antallal, Draskóczy 
Jánossal, Takács Alajossal, Pozsonyi Jánossal, Kovács 
Károlylyal, Kralovánszky Andrással és másokkal. — 
Ezeknek kezdeményezése és buzdítása folytán közösen 
elhatározták tehát 1836-ban, hogy „rendezett tanács 
és választott közönség alkotása“ s ezeknek hatásköre 
felől maguknak Királyi kiváltságért fognak folyamodni; 
ugyanekkor valának oly buzgó egyének is, mint Dras- 
koczy János a többek között, — kik minden áron 
szabad királyi várossá akarták már akkor Nyíregyhá
zát emelni; azonban az ellenpártnak, metynek élén 
Báthy Károly állott, sikerült többségre vergődni hosz- 
szas és heves vitatkozás után, különösen azon indok
ból, hogy ez utóbbi törekvés sokkal nagyobb költséget 
róvna a város vállaira, mintsem azt elviselni bírná, 
más részről még a létezőnél is megkötöttebb állapo
tokat. amenyiben minden legcsekélyebb ügyben a hely
tartó tanács jóváhagyását kellene kikérni. — így a 
nagy többség megelégedett a királyi privilégiumért 
való folyamodással.

A folyamodás a maga utján felterjesztetvén, a 
privilégiumot Ferdinánd királytól kinyerték, ki azt az 
Ischl-i fürdőben az 1837-ik év kisasszonyhava 31-ik 1837 
napjáról keltezve irta alá. ')

>) Lásd egész terjedelmében, mely a következő : Szabad és Privilé- 
giált Nyíregyháza Mező Városa Kegyelmes Királyi Privilégiumának Ma
gyar fordítása.

11771 /io3i- 1837. Mi Első Ferdinánd, Isten Kegyelméből Austria Csá
szárja, Magyar és Cseh Országnak ezen néven Ötödik, Dalmát, Horvát.
Tót, Gallicia és Lodoméria Országoknak Apostoli, Lombárdia, Veleneze 
és Illyria Királya, Austriai Feő Herozeg, Lotharingia, Salzburg, Stájer, 
Karinthia, Carniolia, Felső és Alsó Silésia Herczege, Erdély Nagy Feje
delme, Morva Ország Mark-Grófja, Habsburg és Tirolis Grófja s’a’t. s’a't. 
emlékezetül adjuk e jelen Levelünk rendiben jelentvén mindeneknek kiket 
illet, hogy Mi Szabolcs Vármegyébe kebelezett Nyir-Egyháza M. Városa
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A hir, hogy Nyíregyháza megnyerte szabadalmát, 
megelőzte a királyi okmány megérkezését; leírhatat
lan volt a lelkesült öröm, mely e hir hallattára át
hatotta a város lakosainak minden rétegét. A város 
elöljárói előkészületeket tettek a privilegium kihirde
tésének emlékezetessé tételére.

A privilégium kihirdetésének napjául az 1838-ik 
év január 22-ik napja tűzetett ki a vármegye által,
Lakosainak abbéli alázatos esedezésükre, mely által a’ Tanács és Válasz
tott Közönség alkotása, ’s ezeknek hatás köre felől magoknak kegyelmes 
kiváltságot (Privilégiumot) adatni esedeztek. — Mi Kegyelmes tekintetbe 
vévén, mely hasznos légyen a’ Királyokra és Fejedelmekre nézve a’ népek
nek egy jól rendezett Tanáts alatt, melly köréhez képest a’mi legfelsőbb 
Királyi rendeléseinket végrehajtsa, a’ rendet és köz-bátorságot feltartsa, 
’s az ügyesbajosoknak igazságot szolgáltasson, egybesereglése. ’s mennyire 
reménylhető a’ gazdagságnak is. mint minden idő szükséges élet erének 
gyarapodása a' Nyir-Egyháza M. Városában lévő eggyes Lakosoknak, kik
nek számát tizenhét ezerre felmenni kegyelmesen megértettük, viszszonos 
egyetértéséből reménylvén azt is. hogy a’ Nyir-Egyházi Lakosok a' mes
terségeket és ipart mind inkább gyarapítani, leginkább ezen élet nemére 
adván magokat, mindennemű mesterembereket és míveseket kebelökbe be
fogadni, gyermekeiket is a’ mesterségekre és művészetekre nevelni, ’s az 
ezekhez megkivántató tudományokba oktattatni kívánják, mind ezen a' 
közjót és hasznot illető okoknál fogva, azon Szabólts Vármegyébe kebele
zett Nyir-Egyháza Városa Közönségének az esdeklett kegyelmes Kivált
ságot (Privilégiumot) tellyes Királyi hatalmunknál és Jogunknál fogva, 
következőkbe adjuk meg kegyelmesen :

Először. Egy Feő-, egy Al-Biróból és 12 Tanátsnokokból állandó 
Városi Tanátsot kebelébe felállítani.

Másodszor. Akarjuk, hogy a- Feő- és Ál-Bíró minden három eszten
dőben a Választott Közönség Tagjai által, voksok többségével egyedül 
Tanátsnokokból választassanak, úgy hogy a’ már volt Feő- és Al-Bírák 
is újfent elválasztathassanak, a’ Tisztűjjítószék Elnökét a’ Közönség fo
lyamodására Szabólts Vármegye Feő-Ispánja fogja időről időre nevezni, a' 
Feő és Al-Bírói hivatalokra való kijelelést úgy engedjük kegyelmesen 
tétetni, hogy a’ Választott Közönség az azon időben hívataloskodó Bírák
nak, Tanátsnokoknak, Jegyzőknek, Ügyészeknek kizárásával kebeléből 
egy tizenkét Tagokból álló Küldöttséget válasszon, melly a’ Tisztújjítás- 
hoz Szabólts Vármegye Feő-Ispánja által kölönösen kinevezett Elnök alatt 
öszveülvén, a’ Feő- és Al-Bírói hivatalokra különkiilön négy Tagokat 
fog kijelelni.

Harmadszor. Kegyelmesen rendeljük, hogy a’ Tanátsnokok a’ Vá
lasztott Közönség Tagjai és többi Polgárok közziil ugyan azon mód sze-
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mindenki örömmel és feszült kíváncsisággal várta e 
nevezetes napot. A magistratus, a ezéhek küldöttei 
és az egész lakosság ünnepi díszbe öltözött, —• még 
az itt szállásoló uhlánus ezred tisztjei is részt vettek 
az örömben, amenyibeu egy uhlanus század teljes ka
tonai díszben rukkolt ki, mindenki át érezte azt az 
örömet és lelkesítő jelentőséget, mely városunk életé
ben e nappal az emelkedés és előre haladás uj ösvé-
rint. melly a’ Feő- és Al-Bíróra nézve ä’ 2-dik pontba megrendeltetett, 
választassanak, a' Tanátsnokok pedig hóitokig légyenek elválasztva.

’ Negyedszer. A’ Választott Közönség álland a’ hasonlóan üléssel és 
voksal bírandó Feő-Jegyzőn és Feő-Ügyészen kívül hatvan Tagokból, a’ 
Választott Közönség által voksok többségével birtokos Lakosok közzül, 
minden vallásra, mely azomban még is törvényesen bevett légyen, és ál
lapotra való tekintet nélkül, hóitokig választandókből. — Ezen Közönség 
Tnnátskozási Üléseit a’ Nép-Szószóllójának, ki Polgár-Mesternek is nevez
tethetik. Elnöksége alatt tartandja, mellyben a’ Nemesek Hadnagya is 
jelen lehet, — ezekbe az egész Város boldogságát tárgyazó fontosabb dol
gokról tanátskozand, ’s ezek iránti megállapodását a’ belső Tanáttsal 
írásba, — vagy pedig Elnökje ’s ehez a’ Választott közönségből még csa
tolandó egyik vagy másik Tagja által közli. — e’ felől rendes Jegyző 
Könyvet tartat, a’ belső Tanátsnak helybenhagyás végett beadandót. — 
A’ mi a’ pénzbeli 1 kiadásokat, és a’ gazdálkodás folytatásának tárgyait 
ille ti: kegyelmesen rendeljük, hogy ezekre nézve a’ belső Tanáts a’ rend
szereseken kívül semmi kiadást rendelő intézkedésekbe ne botsájtkozhas- 
son, hanem tsak a' Választott Közönség eleve való meghalgatásával és 
ennek megegyezése hozzá járúlásával. — Egyébiránt, az atyafiságnak és 
sógorságnak tilalmazott grádusai a’ Tanátsnokok vagy Választott Közön
ség Tagjai között a’ Mi legfelsőbb Királyi Normalis rendeléseink értel
mében lesznek megtartandók.

Ötödször. A’ Tisztújjítások mellett egyedül a’ Választott Közönség 
Tagjai fognak voksal birni.

Hatodszor. Kegyélmesen rendeljük és akarjuk, hogy az elválasztandó 
Tagok, úgymint: Feő- és Al-Bíró, Tanátsnokok és Választott Közönség 
Tagjai mind azon személyes és erköltsi tulajdonságokkal bírjanak, mel- 
lyek a’ köz hivatalokra alkalmazandóktól törvény által megkívántaknak, 
minden vallásra való tekintet nélkül, tsak hogy az törvényesen bevett 
légyen.

Hetedszer. A’ már gyakran említett Nyíregyháza Városában al
kotandó Tanáts, felsőbb és alsóbb Tisztviselőinek és szolgáinak szá
mát következendőkbe határozzuk m eg: Egy Feő-Birót, egy Al-Bírót. 
egy Nép-Szószóllóját. Polgár-Mesteri névvel is nevezhetőt, 12 Tanáts- 
nokokat, egy Feő-Jegyzőt. egy Al-Jegyzőt, egy Ügyészt, egy Pénz-Tár-
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íiyét nyiflofct» meg, a lelkesedé? át szárMaizöit a wagyok- 
tfófr » kicsinyekre, az i'fjWság és gyermeksereg is viga
dott Örömben; szóval a, város apraja és nagyja öröm
ben' aszott,

Délelőtti 10 órakor vonult fel a lelkesült közön
ség a városházához, a vármegye részéről Kállay Péter 
első alispán elnöklete alatt jelen voltak: Parkas Ignác/, 
a megye főjegyzője, gróf Dessewffy Emil és Kálmán, a
tokot, egy Árvák Tiazti-Gyám-Attyát, egy Számvevőt, egy Lajstromozót, 
két I rffokokat. egy Feő-DrVOst. egy sebészt, egy Hor-Inspectoít, két Bor- 
Bírákstt. egy Erdő-lnspectoít. két Vásár-Bírókat, egy Forspont Comi- 
sáriust, kiket mindnyájókat a' közjövedelmekből akarjuk fizettetni. 
Megengedjük mindazonáltal ezen Városi Közönségnek azon esetre ha 
♦agy a' népesedés, vagy pedig a' köz dolgok a’ Hivatalbeli Szemé
lyek szaporítását megkívánnák, az ilyen esetet Nékünk előterjesz
teni. és ez iránt a' további intézkedést alázatosan kikérni. A’ Jegyző. 
Ügyész, Pénz-Tárnok. Számvevő. Árvák Tiszii-Gyám-Áttyu, Feő-Orvos, és 
Seborvos, valamint a’ hoZzájok bővebben válasz! andók. ha ezen szaporí
tás mindenkor eleve feljelentetvén, szükségesnek találtatni fog, valamint az 
írnokok és kissebb rendű alsóbb Tisztviselők mindnyájan a’ Választott 
Közönség által választassanak.

Nyóltzadszor. Kegyelmesen megadjuk a' Választott Közönségnek azon 
tehetőséget, hogy ai’ Tanács előterjesztésére jó magaviseletű akármelly 
állapotú Lakosokat a’ Város Pénz-Tárába adandó mérsékletes taksa fize
tés melleit, mellyet, a’ Helybeliekre nézve egy aranyban, a’ Vidékiekre 
nézve pedig ötven pengő forintokban állandónak kegyelmesen megállapí
tunk, Polgárok számába felvehessen, meg nem engedjük mindazonáltal, 
hogy ne talán Vidéki Lakosok tiszteletbeli Polgárokká neveztessenek. — 
mirtdnyáfokat pedig, kik vagy a Tanácsba és választott közönségbe' vagy 
a' Polgárok sorába béíratnak, ’s ezeknek Hitvestársukat is. bárha valamely 
kétség fniatt köz kereset és büntetés alá esendnének is. a’ esapatási testi 
büntetés alól legfelsőbb Cs. K. Kegyelmünkből kegyelmesen menté tesszük.

Kiíentzedszer. Megengedjük ezen felül és tehetősséget adunk azon 
Vártra Tanátsának mint első folyamodású Itélő-Széknek a’ kebelebeli 
rnihdeü Polgároknak és nem Netnes Lakosoknak vagyonbéli és személyes 
kereseteiket, a' vérbirálati vétségeket kivévén. mellyek Szabólts Vármegye 
íörvényszéke által lösznek ítélendők, elítélni, azon vétségek mindazonál
tal, mellyeket a' vérbírói hatalommal nem bíró Főldes-Uraságok fenyít- 
hetnek és fenyiteni szoktak, a’ Városi Tanáts bírálata alá fognak tar
tozni. — a' Nemesekre nézve pedig csak a’ Városi fekvő birtokok iránt 
fog bífóskodni. iígy hogy a’ Nemeseknek személyes keresetei, nem kü- 
lömben az iftgó vagyonok iránt ellenek támasztandó keresetek a' törvé
nyes nemesi Itélő-Szék előtt lesznek intézendők. — A’ Bírák számát, mel-
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tábkbifák és szomszédos földes uralt kcx/zül »agy szám
mal; továbbá a helyben állomásozó katonai tisztikar, 
mely ez alkalomra a városi elöljáróság által meghi
vatott ; Nyíregyháza elöljárói és előkelősége teljes 
számmal és nagy számú közönség.

A gyűlést a megye alispánja nyitotta meg; tar
talmas beszédben adván elő a küldöttség czélját, után
ija Farkas Ignácz főjegyző ecsetelte azon fontos lépést.
nek minden ítélés mellett megkelletik lenni, mint legalsóbbat kegyel
mesen hét Személyekben állapítjuk meg. A’ mennyiben pedig nékünk hi
telesen bejelentetett, hogy Nyir-Egyháza Városa mostan is minden örök- 
vallási általadásokat a’ maga Tanátsa előtt szokott tenni, ’s ennek gya
korlatában magát kegyelmesen megtartatni továbbra is kívánná, kegyel
mesen megengedjük, hogy ügy a’ Házak mint belső és külső Telekbeli 
Városi fekvő birtokok iránti örök-vallások is a’ Városi Tanáts előtt tör
ténjenek, akarjuk mindazonáltal. hogy a’ Tanáts e’ végre különös Jegy
ző-könyvet tartani tartozzon, mellybe minden örökvallás szorul szóra be
iktatandó lészen.

Tizedszer. Kegyelmesen rendeljük, hogy a' Városi Tanáts előtt bé- 
végzett, és a Perlekedők által annak rendi szerént fellyebb adott Perek 
az 1723 : 74. Törvény Czikkely értelmében közvetetlenül Szabólts Vár
megye Törvény-Széke által vi'sgáltassanak meg. a’ fellyebbvitel minden 
ezen Tanáts Itélö-Széke előtt folytatandó Perekben mindenkor birtokon 
belül engedtessen meg. a’ törvényesen hozott, ’s az Ország Törvényei sze
rint megvi’sgált ítéletek pedig a’ kirendelt Városi Tanátsbeli által lesz
nek valóságosan végrehujtandók.

Tizenegyedszer. A’ Városi Tanáts gondoskodni fog a’ belső bátor
ságról és jó rendről, ’s az ez iránt fennálló Ország törvényeit ’s legfel
sőbb Királyi rendeléseinket a’ legszorosabban megfogja tartani, azok fe
lül, mellyek előtte valósággal tudva Vannak lelkiesméret szerint ’s letett 
hite alatt bizonyítványokat adánd. úti leveleket a’ Vármegye kebelére 
szorítottakat maga a’ Tanáts adhat ki. — Az Árvák vagyonait Leltár ké
szítése mellett az illető számadók által a’ leghelyesebben kezelteti, az ál
tala kezeltetett Árvák vagyonairól minden esztendőkben számot kíván, 
azokat kellőképpen megvi’sgálja, az azokba észrevett lűjjányokat mnlha- 
tatlanúl helyrehozza, 's az okozo't kárnak megtéríttetését megrendeli, 
szóval minden károkat és akadályokat tulajdon felelőssége terhe alatt el
hárít, ’s az árvák személlyeinek mindenképpen gondját viseli, ’s ezeket 
és az Özvegyeket tartozó kötelessége szerént különösen védni fogja.

Tizenkettedszer. Kegyelmesen megengedjük azon Városi Tanátsnak 
azon tehetőséget, hogy hivatalos kiadásaiban tulajdon pecséttel élhessen, 
mellynek leírása következő: t. i. egy hengerített pecsét paizs környes 
Vagy kerék fóFnfáiha, felállítva, vízerányosan két térre hasítva,^melynek
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mely városunk életében a királyi privilegium meg
nyerése által történt, végre Galánffy János ékes és 
tartalom dús beszédben vázolta a város örömét, üdvö
zölte azokat, kik városunk örömében részt venni szí
veskedtek, befejezéséül azon hálát és köszönetét tol
mácsolta érzékeny szavakban, melylyel városunk a fen
séges uralkodó iránt sokszorosan le lett kötelezve azon 
kegyelmes tényeért, hogy városunkat ily mérvű atyai
felsőbb égszínű térén a’ paizsnak mind két felőli részén magossan kinőtt 
és természetes színnel festett Nyírfák között van egy veres fedelű fehér 
Templom (Egyház) felemelkedett ’s ezüst csillaggal tetézett toronnyal. 
— magának t. i. azon Pr. Városnak nevezetét jel által kifejező — a’ ve
resre festett alsó részen pedig egy búzavirág színű karmányba öltött 
emberi kar markában megért termésű arany kalászokat, mint az ottani 
mezei gazdaságnak legfőbb ágát tar va szemléltetik, a’ paizson pedig fe
lül fekszik egy gyöngyökkel és drága kövekkel ékesített közönséges arany 
korona, az egészet végezetre körülveszi fejér környezet arany szálakba 
foglalva, és környesen következő nagyobb betűkkel körül írv a : Privilégiált 
Szabad Nyir-Egybáza Mező Városa Petsétje. 1837. A’ mint mind ezek ezen 
Levelünk elején festésznek tanúit kezével és mesterségével tulajdon és 
saját színeikkel szembetűnőbben kifestve, és a’ tekintők szeme eleibe vi
lágosabban helyezve szemléltetnek. A’ volt régibb Petsétet pedig ezennel 
megszüntetnek nyilatkozatjuk.

Tizenharmadszor. A’ Nyir-Egyházi Városi Közönség: Szabad és 
Privilégiált Nyir-Egyháza Városa Közönsége nevezettel fog élni.

Valamint pedig kegyelmesen megvárjuk, hogy Nyir-Egyháza Váro
sunknak Tanátsa és egész Közönsége kegyelmes intézetinkhez magát szo
rosan tartani el nem múlasztja, úgy viszont az Ország minden Törvény- 
hatóságainak, és minden bár melly rangú és rendű embereknek kegyel
mesen meghagyjuk, hogy Nyir-Egyháza Városunknak Közönségét azon 
Közönségnek jelen Királyi kiváltságos Levelünk által kegyelmesen meg
adott .felmentéseknek és jótékonyságoknak szabad használásába és gya
korlásába fel és megtartani tudják, tartozzanak és kötelesek légyenek. 
Melly dolognak emlékezetére és állandó erejéül jelen függő titkos Pecsé
tünkkel. mellyel mint Magyar Ország Apostoli Királya élünk, erősített 
Királyi Kiváltságos Levelünket azon Nyir-Egyháza Városa Közönségének 
kegyelmesen ki és megadni kívántuk. Kőit valóban kedvelt hívünknek 
Tettes és Nsgos Gróf Erdődi Pálfy Pidél Vöröskőnek Örököse. Sz. István 
Apostoli Király jeles Rendének nagy Keresztes Vitézzé, Aranykulcsosunk, 
és valóságos belső titkos Tanátsosunknak. Po’sony Kir. Várunk örökös 
Kapitányának. Po’sony Vármegye Örökös és Árva Vármegye Feő-Ispánjá- 
nak. nem külömben Magyar Országunkban Udvari, valamint Sz.-István 
Apostoli Király jeles rendjebeli Kanczellárunknak — kezei által Felső
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gondjaiba vevőn, annak a törvények korlátái között 
szabadságot adományozott.

Ezek után a küldöttség, az akkor uralkodott hi
deg idő daczára,, a városház elébe vonult, s ott Farkas 
Ignácz megyei főjegyző hangosan felolvasta a szaba
dalom levél teljes szövegét magyar forditásba, melyet 
a nép örömrivalgása fogadott.

E hivatalos eljárás végeztével az egész küldöttség 
a róin. kath. templomba vonult, hol katonai tisztelgés 
és, diszlövések mellett, a hálaadó mise elvégeztetvén, 
12 órakor a nagy közönség az ev. templomba ment, 
hol a zsúfolásig megtelt hajó és karzatok a leghíveb
ben mutatták az általános örömet és lelkesedést.

Kollman Sámuel megható orgona játéka után össz- 
hangzatos éneklés zengett fel, melynek végeztével Mikuss 
Sámuel, ev. lelkész tarto tt az ünnepélyhez méltó lelke
sült szónoklatot magyar nyelven, mely közben a templom
körül elhelyezett mozsarak gyakran hallatták disz lövé
seiket, predikaczio után a „Tartsd meg Isten királyunkat“ 
czimü hymnusz énekeltetett szintén összehangzatosan.

Az áhitatosság bevégezte után, megitták az elmarad
hatatlan magnum áldomást is, a nagyvendéglő nagyter
mében 230 személyre volt terítve, melyen a megye kül
döttsége a szomszédos földes-urak, a katonai tisztikar, a 
város tisztikara és intelligencziája, papok tanitók mind
nyájan részt vettek e mellett a köz nép számára ismét 
200 személyre volt terítve a csillag nevű korcsmában.
Austriában az Ischl Fürdőben Kis-Asszony hava 31-ik napján, az Úrnak 
Ezer nyólczszáz harmincz hetedik — Magyar, Cseh és több Országunkbani 
Uralkodásunknak harmadik esztendejében. Ferdinand m. k. Gróf Pálfy 
Fidél ni. k. Czillich Károly m. k. Beiktattatott az 1-ső rendű Királyi 
Könyvbe, mely bizonyittatik a’ Lajstromozás és Levéltár Igazgatója Sztan- 
kovits Mátyás m. k. által. Hogy ezen fordítás a’ deák eredetijével egye
zik, bizonyítom Nyir-Egyházán December 9-én 18.37. Galánek .lános m. k. 
a’ fent irt Város Feő-.Tegyzője.
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A piaczon két bolthelyiségből csatornán folyt a 
bor, a boltok padjáról perecz és nagymenyiségü dió 
szóratot a nép közzé.

A diszlakomán természetesen a lelkes pohár kö
szöntések sem hiányzottak, de ha mindezeket bőven 
elbeszélni akarnák messzire érnők el e könyv végét.

Este fényes tánczvigalom következett, melyben 
nem csak a város, hanem a megye előkelőinek leg- 
diszesebb része is jelen volt, oly tömött volt a táncz- 
terem, hogy alig lehetett tánczolni. E pillanatban a 
legszebb egyetértés volt a város és megye közönsége 
között! . . Yajha a múlt emléke ismét felköltené e 
napjainkban végkép leáldozni látszó szép napokat! . . 
Ugv legyen!

Már február 13-ikán hozzá fogtak a szervezkedés
hez, a „privilegium“ korlátái között, s rendelkezése 
szerint, a tisztikar és a tanáes választása nehány na
pot vett igénybe, s a legnagyobb lelkesedéssel hajta
to tt végre.

Az első választott városi közönség tagjai a kö
vetkezők voltak: (megjelölöm itt  a vallást és foglal
kozást is) Inczédy György, polgármester, ref. Táblabiró, 
hites ügyvéd; Hankovszky András ev. tehetős gazda; 
Marféczky András, ev. gazda; Fakusz Pál, ev. gazda; 
Suták Sámuel, ev. mester ember: id. Súlyán József, 
ev. gazda; Haczel Antal, r. kath. postahivatalnok; 
Zsiska Mihály, ev. mester ember; Bálint Mihály ev. 
m. e.; Krajecz János. ev. g .; Molnár János ev. g.; 
Bencs Mihály, ev. g.; Hibján Sámuel, ev. m. e.; Fándi 
András, ev. m. e.; Diósi Pál, r. kath. m. e.; Krubi 
Mihály, g. kath. g.; Gerliczky János, ev. g.; Kordován 
Pál, ev. g.; Machacs Márton, ev. g.; Hrabovszki Sámu
el, ev. g.; Olaji János, ey. m. e.; Csajko József, r. kath.



m. Risko 'György, g. kath. g.; — Török István, ref. 
m. e.; Szuehanszky István, ev. g.; Kovács Pál, (iába) 
ev. g .; Mányik József, ev. kereskedő; Eliasz Mihály, 
ev. g.; Andrejkovics Márton, ev. m. e.; Török Péter, 
ref. m. e.; Henzsely András, ev. g .; Gerhard János, ev. 
g.; Lakatos György, ev. g.; Velenczey Ferencz, r. kath. 
hitesügyvéd; Jeger Dániel, ev. második aljegyző; Fri- 
derikusz András, ev. m. e,.; Tomasovszki Ádám, ev. g.; 
Paulusz Laczo János, ev. g.; Kovács Ferencz ev. tábla- 
biró s hites ügyvéd; Bartha Sámuel, ev. m. e.; Babicz 
Mihály, ev. g.; Kerekréti András, ev. g.; Zelenyanszki 
Kovács János, ev. g.; Pozsonyi János, ev. Szabolcsme- 
gye főorvosa; Takács Alajos r. kath. sebész; András- 
csik András, r. kath. m. e.; id. Horváth Márton, ev. 
g.; Sohajda János, r. kath. g.; Simkovics Dániel, ev. 
m. e.; Tomasovszki András, ev. g.; Belyus András, ev. 
g.; Kobilicz Dániel, ev. gyógyszerész, Krajnyák János, 
ev. m. e.; Garaj Mihály, ev. g.; Mendek János r. k. 
m. e.; Augusztinyi Mihály, ev. g.; Graf Dániel, ev. m. 
e. Palicz Mihály, ev. g.; Fedor József, ev. kereskedő; 
Kollár Károly, ev. m. e.

Kovács Károly, ev. nemesek főhadnagya; Juhász 
Dániel, ev. borinspector; Szmolár József, ev. borbiró.

Belső tanács tagjai: Kralovánszki András főbíró, 
ev. katonatiszt; Tresztyanszky Sámuel albiró hites 
ügyvéd; Blahunka János; Draskóczy János hit. ügyvéd; 
id. Juhász Mihály; Markó János; Dómján Sámuel hit. 
ügyvéd; Bodnár Antal, Barzó András, Regulyi Sámuel 
•(törvénytudó) Súlyán Ádám (törvénytudó) tanácsnokok.')

Ezen évben igen fényes bál ta r ta to tt  Nyíregyhá
zán a budapesti ár.viz károsultak javára, melyen Gróf 
Teleki József főispán is részt vett, Kralovánszky And-

') Nagy Sámuel jegyzetei után.
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rás főbírónál volt szállva. A bál szépen jövedelmezett 
s a több hétig eszközölt házankénti gyűjtéssel együtt 
igen szép summával járult Nyíregyháza is a főváros 
fölsegéléséhez.

Május 3-ikán (1838) az ev. lelkészek Farbaki Dá
niel és Mikuss Sámuel a Káliéban tarto tt megye gyű
lés alkalmával, Kralovánszki András és Tresztyanszki 
Sámuel bírák által bemutatván tisztelgésüket a főispán 
előtt, Kralovánszki főbíró azon véleményének adott 
kifejezést, hogy az ev. lelkészek méltók volnának ér
demeiknél fogva arra, hogy a tábiabirák közé so
rozhatnának. A főispán ezt helyben hagyta annak 
kijelentésével, hogy ehez az szükséges, hogy nemesi 
rendből származtak legyen; mindaz által bár ez nem 
igazoltatott, nevezett lelkészek a táblabirók sorába ik- 
tattattak, s a szokásos esküt is le tették ; de nem so
kára azon gyanú merülvén fel, hogy a magyar nyel
vet a népközt nemcsak nem terjesztik, hanem a tót- 
párthoz szítanak, többé a megyei gyűlésre meg nem 
hivattak.

Ezen időben azonban, mint krónikásunk megjegyzi, 
a tót szelleműek között a „ m a g y a r o m  a n i a“ ma
gas fokon állott.')

Deczember 10-ik és 11-én éjjel az ev. templom 
megraboltatott, azonban az elrablott tárgyak, mivel 
ezüsttel futtato tt rézből voltak, megrongálva vissza
vettettek.

A következő évben (1839) Súlyán Adám egy tűz
kár mentesítési intézetet tervezett a város számára, 
mely Inczédy polgármester által közzé tétetett, üiely 
tervezet a kölcsönös segély és biztosítás alapjára volt

*) Nagy Sámuel jegyzetei után.



fektetve. Ezen tervezet nehány évig a gyakorlatban 
üdvös eredményeket hozott létre.

1840-ben ismét megrabolták az ev. templomot, 
az egyik perzselyt rabolták el.

Ugyanezen évben junius 8-án jö tt Nyíregyházára az 
első magyar superintendensi körlevél, melyet körülbelül 
Komáromy József akkori esperes forditott magyar 
nyelvre, azon indokból, hogy az elébbeni tót körleve
let igen nagy indignaczióval fogadta a nyíregyházai 
egyháztanács intelligentiája. a hegyalljai esperesség is 
kijelentette, hogy mindig magyar körlevelet kiván a 
superintendenstől, sőt azt is kijelentette, hogy idegen 
nyelven küldött körlevelét feltöretlenül fogja vissza
küldeni.

Az 1841-ik évben sok emlékezetes intézkedés tör
tént városunkban; ugyanis:

Január 7-én tisztujitás tartatott, a megye kikül
dötte Szolnoki Jármy Tamás elnöklete mellett. Egy
hangúlag el választatott polgármesternek újólag Iu- 
czédy G-yörgy, azonban ez családi körülményeire való 
hivatkozással, daczára az iránta több Ízben nyilvánuló 
lelkesült bizalomnak, határozottan s visszavonhatlanul 
lemondott. Utánna megválasztatott Hatzel Antal, ki 
szintén hosszas és több Ízben megújuló kérelem után 
sem vállalván el a Polgármesterséget, a kijelölő bi
zottság a következőket jelölte ki: Suták Sámuel, Ko
vács Ferencz, Krajnyák János és Zsiska Mihály. — 
Közfelkiáltással elválasztatott ezek közül S u t á k  Sá
mu e l ;  főbírónak id. Tresztyánszki Sámuel; albiró ka
pitánynak Regulyi Sámuel; tisztigyámnak Benedikty 
Ágoston. — A kiegészített v á l a s z t o t t  k ö z ö n s é g  
tagjai a következők lettek: Főjegyző: Galánek János, 
tiszti ügyész Szolnoki Jármy Menyhért; választott



polgárok: Incziédy György. Hankovszki András, Mar- 
ficzki András, Jakus Pál, Hafzel Antal, Zsiska Mihály, 
Bálint Mihály., Krajecz János, Molnár János, Benes 
Mihály, Hibján Sámuel, Sámdi András, Dióssy Pál. 
Brub-i Mihály, Geadiczki János, Kordován Pál, Machács 
Márton, Hrabovszki Sámuel, Olaj János. Csajka József. 
Ilisko György, Szuehanszki István, Mányik József, Éliás 
Mihály, Andrejkovits Márton, Török Péter, Henzsel 
András, Gerhardt János, Lakatos György, Velenezey 
Ferencz, Jéger Dániel, Tomasovszi András, Laczó Já 
nos, Kovács Ferencz, Kerekréti András, Zelenyanszki 
Kovács János, Pozsonyi János, Takács Alajos, András- 
esik András, id. Horváth Márton, Sóhaj da János, Siu- 
kovics Dániel, Tomasovszki András, Belus András. 
Kobilioz Dániel. Krajnyák János, Garaj Mihály. Men
jek János, Augusztinyi Mihály, Palicz Mihály, Fedor 
József, ezekhez jöttek az 1888-ban választottak közzül: 
Súlyán János, Antal György, Timár Sámuel, Habzsuda 
István, Lenhardt János, Balla Sámuel.')

Ugyanezen évben vétetik először czélba a belvá
ros szabályozása. Hudacsek Pál mérnök lett megbizva a 
térkép elkészitésével, mely febr. 11-én m utattatik be 
a k ö z ö n s é g n e k ,  melynek alapján el is határoztalak 
az intézkedésnek esetről-esetre leendő keresztül vitele. 
S e czélból a teljes tervezet keresztül vitelével, a pol
gármester elnöklete alatt, Inczédy György, Galánek 
Dániel* J.ármy Menyhért, Hatzel Antal, Pozsonyi Já 
nos, Kobilicz Dániel, Kovács Ferencz, Takács Alajos. 
Zsiska Mihály, Krajnyák János, Hankóvszky András. 
Balla Sámuel, Jakus Pál ki is küldetnek.“)

Ezen évben vették ki a lakosok, egymásért egye
temlegesen jótállva a gr. Dessewffy királytelki birto
kát haszonbérbe.

1) Városi jegyzőkönyv.
2) Városi jegyzőkönyv.
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Azonban sokkal nevezetesebb ennél két fontos in
tézkedés; jelesül: ez évben elhatároztatott, hogy a vá
ros méltóságának megfelelő zenekar tartassák, minél
fogva Kedelhammer János, ki már elébb is oktatta a 
zenészeket kéri díjazásának megállapítását, mire a vá
ros elöljárói kimondják, „hogy miután óhajtandó, hogy 
a városi hangászok a világgal haladjanak, e mellett 
közöttük jobb rendtartás is létezzék, e tárgyban ter
vezet készítésével, a polgármester elnöklete alatt, In- 
czédy, György, Hatzel Antal, Pozsonyi János, Kobilicz 
János és Takács Alajos megbizattak.

Továbbá ugyan ez évben máj. 10-én fogadtatott 
el az igen körül tekintő tüzrendőri szabályzat, mely
ből kitűnik, hogy már akkor rendes kormányosok kó- 
peztettek a tüzesetek alkalmára, s gyakori próbák tar
tattak, hogy a tűzoltásban összhangzó működés léte- 
sittethessék, szóval látszik hogy már akkor a város 
atyáinak figyelme kiterjedt igen sok üdvös intézke
désre nézve.')

Ugyanezen évben, már elébb ugyan, mert febr. 
21-ikén kezdetét vette városunkban a katona állítás 
az 1840-ik II. t. ez. alapján, melynek értelmében az 
ujonezoknak megfelelő arányban leendő kiállítása a 
köztörvényhatóságokra bízatott. Ehhez nagy előmunká
latok tétettek, az anyakönyvekből a katona-kötelesek 
összeirattak, azután sorshúzás eszközöltetett a város
házánál; azonban ez a mód kellő sikkerre nem vezet
vén, a t o b o r z ás alkalmaztatott, minélfogva a ta 
nács felhívta a lelkészeket, hogy ezen esethez alkal
mazott sz. beszédekben az ifjúságot a katonai pályára 
buzdítsák.

‘) Városi jegyzőkönyv.
Nyíregyháza váró» története. 17
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A toborzás az isteni tisztelet végeztével az ev. 
templom mellől indult meg. Kralovánszky András fő- 
biró bnzditó beszédet intézett a néphez lelkeseif. kato
násan; ennek végeztével a zenészek rá húzták a „ver
bunkost“ Maurer Károly a város legszebb fiainak egyike 
a verbung élére állott, s megkezdetett a toborzás. 
Néhány nap múlva 53 katonát állított Nyíregyháza, 
mindenik legény 10 pforintot kapott. A fiuk néhány 
nap múlva meg indíttattak Debreczen felé. így a ka- 
tonaállitás, melytől eleinte féltek, a legjobb renddel 
intéztetett el.

Ez az év különben egyike volt Nyíregyházára 
nézve a legcsapásosabb évek egyikének. A szárazság 
ugyanis tavasztól kezdve egész nyáron keresztül tar
to tt oly állandóul, hogy ezen idő alatt alig volt egy 
párszor egy-egy harmattal alig felérő permet eső. 
Ennélfogva ez az év annyira terméketlen volt, hogy 
sok gazda verejtókes munkája után alig takart be 
annyit, mennyi vetésre elegendő volt; a júliusi és augusz
tusi fulasztó meleg szelek mindent leperzseltek, a kutak
ból a viz kiapadt s minden tó kiszáradt, ezért a 
szarvas marháikban a gazdák igen nagy kárt szenved
tek; a silányvetések a rendes aratási idő előtt két 
héttel arattattak le; a korán ért silány tengerit már 
aug. 20-ik napja körül törték; azonban a szüret, mely 
szintén igen jókor (már szeptember 3-ik hetében) be
végeztetett, igen gazdag termést és kitűnő minőségű 
bort adott. E csapás országos volt ugyan, de mond
hatni leginkább a nyíregyháziakat sújtotta; mert i tt  a 
környékben is mindenütt jobb termés volt, mint Nyír
egyházán úgy, hogy a legöregebb emberek se emlé
keztek ily nagy szárazságra; eliez járultak a külön
böző betegségek, különösen a forró híz, mely különö-
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sen a gyermekek közül szedte áldozatát. Már a szántás 
ideje bekövetkezett, azonban az óhajtott eső még sem 
érkezett meg, egészen ősz utoljáig.

Sokan a lakosok közül hirtelen elszegényedtek, a 
nyomor és Ínség általános mérveket öltött, mivel sok 
lakostól a még hátrányban levő váltsági terhek is ez 
alkalommal hajtattak be.

Ez aggodalmas helyzetben a lakosok Gróf I )essevv ffy 
Gusztávhoz folyamodtak, ki néhány ezer köböl ga
bonát osztott ki, köblét 11 forintjával, a lakosok kö
zött, hitelbe, melyet az 1842-ik év sz.-mihálv napján 
kellett megfizetni.

Október 27-ik napján ült együtt a vegyes kül
döttség az ev. tanitóképezde (seminarium) dolgában; 
az egyházi felsőség részéről Komáromy József esperes 
és többen, a város részéről Draskoezy Sámuel. Kra- 
lovánszky, Inczédy, s mások. Az előzetes tanácskozás 
az ev. parochián történt, különösen az képezte a 
tanácskozás tárgyát, mikép lehetne e tanintézetet 
mielőbb létrehozni !

Azután a küldöttség helyiség után nézett, meg
vizsgáltatott a Hudaczek és Mezősy-féle ház, ez utób
bi alkalmasabbnak találtatván, megszerzése jó módjá
val el is rendeltetett.

A közebéd után a városházánál folytattatok! a 
tanácskozás, a város elöljárói a már felajánlott 20 
holdnyi külső teleknél többet ajánlani csak azon fel
tétel alatt voltak hajlandók, ha a létesítendő semina- 
riumban a váltó gazdaság is úgy fog taníttatni, hogy 
a nyíregyházai lakosok is ott tanulhassanak. A semi
narium tudjuk, hogy a későbbi években i tt  műkö
dött is.

17*
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A város közönségének idevonatkozó határozata 
következő. „Az ezen városban felállítandó tanító ké
pező intézet számára a Súlyán József szállása 
és a sz.-mihályi ut közötti pázsitból 1600 □ ölével 
számítandó 20 hold föld oly feltétel mellett határoz- 
tatik adatni, hogy azon földek, azon intézet által 
egyedül a mezei gazdálkodás ágainak gyakorlati ok
tatására használtassanak a helybeli lakosok s azok 
gyermekeinek minden vallás különbség nélkül megen
gedtessék azon intézetben a mezei gazdálkodás ágainak 
úgy elméleti, mint gyakorlati oktatásaiban tanulólag 
részt vehetni, s azon nem remélt esetre, ha vagy az 
intézet elenyésznék, vagy a föld nem a fent kijelzett 
czólra fordittatnék, ezen föld ismét visszaesendő lészen 
a város birtokába“.1)

Ezen évben a város regále jogát, az összes korcs
mákkal, a Sóstó nélkül Gr. Dessewffy Emil veszi ki 
15756 pforintért. A vásárvám 2264 pforintért. a mal
mok 6534 forintért adatnak haszonbérbe.

Ugyan ez évbe vásároltatik 4 drb budapesti láncz- 
hid részvény a város számára, mit Kobilicz eszközölt ki.

Ugyanezen évben a város elöljárósága egyezkedik 
egy országosan kinevezett küldöttséggel. Egy itt felál
lítandó nagy katonai kaszárnya létesítése érdekében; en
nek létesítését a város elöljárósága a legfőbb és legfon
tosabb óhajtásának jelenti ki határozatilag ; az orsz. kül
döttséggel együtt a városi küldöttség helyszíni szem
lét is ta rt és több pontokat megjelöl; végül a do
log érlelésére, a polgármester elnöklete alatt. Hatzel 
Antal. Kobilicz Dániel, Kovách Eerencz, Audrejkovics 
Márton, Takács Alajos. Haukószky András, Jakus Pál 
és Mányik József, tagokból álló küldöttséget bízza meg.

') Városi j. könyv.
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Több ok indította a váró« elöljáróit ezen intézke
dés megtételére, a fő ok bizonyosan az volt, hogy az 
akkor i tt  szállásoló egész két ezred katonaságnak ál
landó itt  maradását biztosítsa; a másik az, hogy a 
lakosság a házankénti katona szállásolás kellemetlen
ségeitől megmeneküljön. Már akkor belátták azt, mily 
fontos érdek egy városra nézve a kaszárnya építés, 
azonban az még mind ez ideig is távol van a megva
lósítástól.

Az 1842-ik évben ér véget a Dessewffy család o l- 1842 

dalágával a Horeczkyekkel folytatott per az örökbe 
vallást illetőleg, mikor is végösszegül 10.000 forint 
fizettetik a város által.

Ez évet ismét a nagy drágaság és Ínség teszi vá
rosunkra nézve szomorúan emlékezetessé; a múlt évi 
terméketlenség miatt már febr. és inárcz. hónapokban 
a gabona ára 12 pförintra emelkedett; ez ár sokakra 
nézve még elviselhetetlenebb volt, mint az elébbeni 
ínségkor a 60 frt gabona ár, a rendkívüli pénzhiány 
miatt. Sok szegény család gyermekeivel együtt házról- 
házra koldulással mentette meg magát s övéit az éh- 
haláltól. Egy köböl gabona ára már májusban 14 frt; 
júniusban 18—20, később 24 pförintra emelkedett.

Látva e rendkívüli ínséget a derék Pozsonyi doc
tor, azon indítványt teszi, hogy miután — úgy mond 
—- a mostani szüktermésü esztendőben már jelenleg 
is nagy szükség mutatkozik a város lakosai között, 
s ez napról-napra nevekedni fog, a képviselőség tisz
téhez tartozik a lakosok szükségén czélirányos intéz
kedések által eleve segíteni: „neveztessék tehát egy 
küldöttség, mely először a jelen tekintetéből haladék 
nélkül készítene egy tervet, mikép lehessen a szüksé
get szenvedő lakosokon már most segíteni; azután pe-
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dig arra is adna véleményt, hogy hasonló szükségen 
jövendőre nézve leendő segítés tekintetéből, mily leg- 
czélirányosabban lehetne egy takarék magtárt alapítani 
és fenntartani“. Az indítvány nagy tetszéssel fogadtat
ván: terv készítésére polgármester elnöklete alatt fő
jegyző, tiszti ügyész. Inezédy György, Hatzel Antal, 
Pozsonyi János, Kovács Ferenc/,' Velenczey Ferenc/. 
Takács Alajos, Zsiska Mihály, Krajnyák János, Han- 
kószky András. Andrejkovics Márton, Balla Sámuel, 
Jakus Pál, Tomasovszki András, Henzsel András és 
Súlyán János, a belső tanács megbízottaival kiküldet
nek. Egyszersmind eltiltátik a vidékről bejött idege
nek kéregetése.

Ugyan ez évben jő szőnyegre a városi kisdedóvoda 
mikénti létesítésének kérdése, ezen ügy megvitatása is 
a fentebbi küldöttségre bizatik.

Ezen évben választatok meg árva gyámul Hibján 
Sámuel, ez azonban bővebb megfontolás után e hivatalról 
lemondván, helyette iíj. Juhász Mihály választatott meg.

A szegényügy és kisdedovoda felállítása ügyében 
kinevezett küldöttség munkálatát sürgősen betel j esz
tette, s annak alapján az elébbi kérdésben kimonda
tott, hogy annak megítélésére, hogy ki valóban se
gedelemre szorult egv állandó küldöttség neveztessék 
ki. a városban könyöradományok gyüjtessenek, melyhez 
a város pénztára is járuljon, a tartozások befizetése a lako
sokon az ínséges időben ne szorittassék, a takarék- 
magtár felállítás czéljából szereztessék be onnan, hol 
már ily intézmény fenn áll, alapszabály s annak alap
ján dolgoztassák ki tervezet.

A kisdedóvodát illetőleg mindenek előtt alap 
gyűjtés rendeltetett el, noha már ekkor annak felállí
tása elvben kimondatott.
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Az ág. hitvallásunk tiszai egyházkerülete tárgyal
ván a városnak azon ajánlatát, hogy 20 hold földet 
kész adni a felállitándó tanitóképezdére, azon kijelen
tést tette, hogy az óhajtott czél előmozdítására, hogy 
ott a városi lakosságnak a mezei váltó gazdaság ta
níttassák, a felajánlott 20 hold föld kevés, minél 
fogva kér nagvobb áldozatot és más alkalmasabb he
lyen. A választott közönség, bővebb megfontolás után, 
az intézet számára 50.000 □  öl földet felajánl, oly 
feltétel mellett, hogy az csak az intézet felállítása 
után adatik által, az úri jog elismerése jeleül az egy
ház évenként 10 pkrajczárt űzet a város pénztárába, s 
azon npm remélt esetre, ha bármikor tapasztaltatnék, 
hogy a feltételül kikötött minta mezei gazdálkodás 
vagy épen nem czélszerüleg taníttatnék, vagy pedig 
a gyakorlati oktatásban való tanulhatási részvételből 
a lakosok s azoknak gyermekei kizáratnának, ezen föl
dek bármikor is, minden per nélkül, a városra vissza
szállnak.

Az 1842-ik év aug. havában készült el teljesen 
az uj városház, mikor az ó városház eladására intéz
kedés tétetik; egyszersmind, hogy az átköltözés ünne
pélyessé és emlékezetessé tétessék, elhatároztatott, 
hogy ennek utálnia a választott közönség ülései nyil
vánosak lesznek, hasonlóul eljárni a belső tanács egész 
bizalommal felszólittatik, azonban a belső tanács több 
alapos indokból ezen felhivást nem teljesiti.

Ugyanez évben állapittatik meg a városi mag
tár alapszabályzata, s az alapnak gyűjtés utján való 
összeszerzése elhatároztatik.

Az ó városháza Benczúr gyógyszerésznek adatott 
el 4100 pforintért, melyből <800 forintot lefizetni köte-
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leztetett, a hátralevő summa 6 évi törlesztés mellett 
nála hagyatott.

I tt egyszer s mindenkorra elkeli mondanom, hogy mily 
sajátságos volt ebben az időben a város közigazgatása. 
A v á l a s z t o t t  k ö z ö n s é g  ugyanis határozatait a 
b e l s ő t a n  ács  elé terjesztette s csakis annak jóvá
hagyása után voltak azok foganatosíthatók. Az ily el
járás nem ritkán éles súrlódást vont maga után a 
a két testület között ; továbbá a nemesek külön igaz
gatták ügyeiket, a megye részéről küldöttség is lett 
nevezve, mely a nemesek és a polgárok közötti súr
lódást kiegyenlítse; azonban ennek nem sok sikere 
lett, úgy hogy a nemeseknek még az sem engedtetett 
meg, hogy a városházában tartsák tanácskozásaikat.

A város ezen időtájban nemcsak nagy bérletekben 
gazdálkodott és számos nagy pusztákat bérelt legelte
tés végett, hanem a pénzzel is mintegy kereskedést 
űzött, nagyobb summákat vett fél és kölcsönzött ki; 
1843-ban már egy nagjmbb t  ö r 1 e s z t  é si k ö l c s ö n  
felvételéről tanácskozott, de e felett végleges ha
tározat azon évben nem hozatott.

%

1844-ben előleges intézkedés tétetik egy SOOjQOO 
forintos törlesztési kölcsön felvételére, melyre nézve 
Paulinyi János helybeli r. kath. esperes a közben járó. 
A hitelező megbízottja Kasza János budai ügyvéd, ki 
megbízója nevében azt kívánja a várostól, hogy bir
tokát Írassa össze, mutassa elő a volt földes urassággal 
kötött, szerződéseit, s a felől is mutasson bizonyságot, 
hogy a város ellen birtokot, vagy adósságot tárgyazó 
perek nincsenek folyamatban. Ez ügyben küldöttség 
küldetik Budára, hogy az illetővel élőszóval tanács
kozzék és jelentést tegyen.
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Ez évben erélyesen foglalkozik a város az orosi 
uteza szabályozásával, sőt e m iatt összeütközés is törté
nik a választott közönség és abelső tanácskozott;nevezete
sen a k ö z ö n s é g  küldöttsége felhivja a tanácsot,hogy 
kiküldötteivel vegyen részt a helyszini szemlében és a 
vonal megállapitásábau, a belső tanács részvételét 
megtagadta, minélfogva a szabályozási vonalat maga 
a választót közönség állapitja meg. Ekkor a belső ta
nács nevében a kapitány a czövekeket kihuzgálja, mely 
tény felett a k ö z ö n s é g  nagy megütközésének ad ki
fejezést, s a szabályozási vonal csakugyan megálla- 
pittatik.

A felállittatni, elhatározott kisdedóvoda alaptő
kéje javára a nyíregyházi iíjuság. mely különböző fő
iskolákból a szünnapokra haza érkezett, Nagy Sámuel 
tanitó vezetése és igazgatása alatt, szini előadást ren
dezett, melynek tiszta jövedelme egyszázötven vforint 
és 34 kr volt, a közreműködésért úgy a,z ifjúságnak, 
mint különösen Nagy Sámuelnek a közgyűlés elisme
rését és köszönetét jegyzőkönyvileg is kifejezi.

Ugyancsak e szünnapok alatt Ozupra András, 
Enyingi Lajos, Tresztyenszki Lajos, Huszágh Imre, 
Vad András, Suták Salamon, Kralovánszki László, 
Mráz Károly, Tregjár Erneszt, Súlyán Dániel, Homolya 
László, Farbaki Lőrincz, Kollman Gryula, Fabján Zsu- 
zsánna, Kollman Vilma, Kollman Jnliánna és Tóth J ulián- 
na a felállítandó kisdedóvoda javára két szinielőadást 
tartottak, s midőn a szép eredményről számadásaikat 
bemutatják, kérik, hogy az óhajtott kisdedóvoda felálli- 
tásáról tetleges lépésekkel jövőre is intézkedve, atyai- 
lag gondoskodjék.

A közönség atyai örömmel fogadta az ifjúság 
ezen dicséretes buzgalmát, miszerint a szünnapokat, a
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a késő nemzedékre oly jótékonyan kiható kisdedóvoda 
létesítésiére fordítani nemcsak nemes lelküleg kitűzte; 
de teljes igyekezettel fel áldozta; méltó oka van eb
ben gyönyörködve szemlélni ifjainak zsengébb koruk
hoz képest is a közügyben versenyző közre-munkálá- 
sát; egyszermind ezt annak is biztos zálogául tekint
heti, hogy ilyetén iíjai koruk növekedésével egykor 
majd mint leendő polgárok ezen jóirányu lelkesedéssel, 
hasonló tettleges buzgalommal, a közügyek egyéb ágai
ban is működni fognak; miért is szives fáradozásaik 
méltánylatát a választott közönség jkönyvébe igtatni 
elhatározta, egyszersmind a kisdedóvó felállitása ügyé
ben kinevezett küldöttséget munkálatának mielébbi 
elkészítésére emlékeztette.

Ugyanez évben tervbe vétetik a főpiacz boltjai 
előtt kövezetjárda elkészíttetése s e czélból küldöttség 
bizatik meg, hogy a járda szélességét állapítsa meg 
és a munka keresztül-viteléről iiitézkedjék.

Szeptember havában a nagy törlesztési kölcsön 
üg3Tében kinevezett küldöttségek beterjesztik jelenté
seiket; de ugyan ez időben Nyíregyházán időzött Kar- 
lovszki Lajos táblai ügyvéd, ki mint maga is ily tör
lesztési kölcsönökkel gyakran foglalkozó, teljes jó aka
rattal felvilágosította a város polgármesterét a felöl, 
hogy ily törlesztési kölcsönök a városra nézve nem 
előnyösek, de a jelentésekből is arról győződött meg 
az elöljáróság, hogy a 67»-ra kínált pénz a provízióval s 
egyéb járulékokkal 8 perczentig is felmegy, igy elfogadta 
Karlovszkinak azon tanácsát, hogy maga a város alakít
son egy külön törlesztési pénztárt ; ez ügyben a válasz
to tt közönség a következő feljegyzésre méltó határoza
tot hozta: „Az előterjesztett vélemény helyeseltetvén. 
miután a város pénzbeli viszonyainak jelen állásában
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főgondjai hoz és kötelességeihez tartozik e választott 
közönségnek mielébb hathatós módról gondoskodni, 
mely által a város évenként szaporodó tartozásai ha
bár későbben is, de egykor még is elenyésztessenek, 
— v á l t o z h a t a t l a n  s z i l á r d s á g g a l  kinyilatkoz
tatja, és jegyzőkönyvébe is me g s z e g  h e t l e n  meg
tartás végett beigtatja ezen közönség, hogy minden 
hatalmában álló módokat előveend, mik által fizetési, 
tartozásaitól megmenekülhessen, s ezen módokat már 
a -legközelebbi 1845-ik év elejétől okvetlen foganatba 
veendi;“ s a tervezet elkészítésére küldöttséget nevez.

Mig a nevelés és közgazdászat terén eképen igyekszik 
a város előhaladni, másrészről egyesek az ipar fejlesztésére 
vannak emelő befolyással, igy már ekkor egy r é z ö n t ő d é  
és veres rézműves műhely van működésben, melyet 
May Adolf még 1838-ban felállíto tt; ezen műhelyben 
készültek jobbadán az ezen időben a vidéken is nagy
számban létezett s épült szeszgyári felszerel vények.

Egyszersmind ugyanakkor rendezés alá vétetik 
a beltér, a belső piacz s az áruhelyiségek meghatáro
zására nézve tétetik czélszerü intézkedés.

Ugyanezen évben határozza el a város közönsége 
hogy az annyira jövedelmező dohány termelést a la
kosokkal megkedveltetni fogja s erre nézve egy te
kintélyes tagokból álló küldöttséget nevez ki.

A kisdedóvoda ügyében elhatározza a város kö
zönsége okt. 23-án, hogy az alaptőke szaporítása czél- 
jából minden kiosztandó egy hold földtől 2 garas vé
tessék. Egy állandó küldöttség neveztetik ki a kisdedóvoda 
miként felállítására és a tőkék elhelyezésére nézve 
rendszabályt dolgozni, s általában minden a felállítandó 
kisdedóvoda köréhez tartozó dolgokat figyelemben tar
tani. pénztárnokul pedig Puchi Pál megválasztatik.
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Általában el lehet mondani, hogy ezen időben a 
városi magistratusnak mindenre kiterjedt figyelme, az 
intézők mindnyájan érzetével bírtak annak, hogy ők 
egy nagy jövőjű, de még csak zsenge korát élő város 
élén állanak, s az általános intézkedések mellett fő- 
sulyt fektettek a lakosok vagyonosodására, az ipar, 
kereskedés fejlesztésére, a város rendezésére, tűzrendé
szet, pusztai birtok kezelés, takarókmagtár gyarapítás, 
a város kölcsönügyének rendezése folyvást foglalkoz
tatta  a hivatottakat; sőt még a személy és vagyon
biztonság érdekében is, folyvást éber figyelemmel őr- 

1845 ködtek. így 1845-ben a vidéken történt rablások hí
rére, az állandó rendőri ügykezelés, rendkívüli intéz
kedésekkel bővíttetett s a közönség biztonsága érde
kében nem késtek oly egyének felajánlani intéző szol
gálatukat, mint Inczédy György, Hatzel Márton, Ta
kács Alajos sat. Majd gróf Dessewífy felhívó levelére 
a „magyar szövetgyár“ gyarapítására teljes lelkesedés
sel részvényeket vásárol a közönség, e tekintetben is 
örömmel áldozván a hazafíság oltárán.

Ugyanez évben a levéltár rendezésére magát Sinka 
Mihály ügyvéd, ki már más levéltárat is rendezett, jó
módok és feltételek alatt felajánlja, a terv és rende
zési költségek meg állapításával egy küldöttség bi- 
zatik meg.

A város íőorvosa meghalván több ideig maga Ta
kács Alajos végezte a városban a városi orvosi tisz
tet, azonban az 1845-ik év julius 11-én, elégtelen lé
vén Takács Alajos egyedül a betegeket ellátni, dr. 
Meskó Pál városi főorvossá megválasztatott.

Ugyanezen év, julius 21-én a .város elöljárósága 
véglegesen elfogadja a város szabályzatára vonatkozó 
szervezetet,
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Már évekkel ezelőtt foglalkozott a város a víz
álló helyek lecsapolásának eszméjével, ezen évben pe
dig küldöttséget nevezett ki a tervezet elkészitésére 
és sürgős bemutatására.

Ezen óv deczember havában nagy conflictus esett a 
választott közönség és a belső tanács között, még pe
dig a miatt, hogy a közönség kitűzte a határidőt a fa
osztásra és a számadások felülvizsgálására; a tanács 
azt kivánta, hogy a számadások felül vizsgálása ej tes
sék meg elébb, a közönség pedig elébbeni határozatát 
oda módosította, hogy ugyanegy nap történjék meg 
mindakettő. A tanács a főbírót odautasitotta, hogy a 
faosztási határozatot a hirdetésből törölje ki; a fő
bíró ily helyzetében lemondott hivataláról, és azt a 
választott közönségnek bejelentette, a polgármester 
gyűlést hirdetett, melybe a tanács tagjai meghivattak, 
hol aztán élő szóval a felvilágosítások megtörténtek, 
mire a főbíró lemondását visszavette. Ez ügy hossza
san tárgyaltatvár, csakugyan a faosztás is a számadás 
megvizsgálása is azon napról elmaradt.

Üaczára a fennebb olvasható azon elhatározásnak, 
mely szerint a város többé törlesztési nagy kölcsönt 
nem szándékozott felvenni, ugyancsak Karlovszki által, 
ki előbb a tanácsot adta a kölcsön fel nem vételére 
nézve, felszólittátott, hogy egy 300.000 forintos köl
csönt a város számára előnyös feltételek mellett ki
eszközölhet; a város elöljárói csakugyan el is hatá
rozzák 200.000 frt kölcsön felvételét; azonban az ügy 
elintézése időt vevén igénybe, midőn a felvételre ke
rült volna a dolog, a Rotschild ház, mely a kölcsönt 
adta volna, pénzét vasutakba fektette, igy a kölcsön 
felvételből nem' lett ismét semmi.
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1846 1 84 6-ban elhatároztatott a beltéren különösen a
városház két szegletén és a kapn felett éjjeli, lámpák 
tartása és sötét éjjeleken leendő meggyújtása.

Ugyanez évben határoztatik el a kisdedóvoda fel
építése, és alakulnak a nyíregyházi nemes szivü nők 
„ j ó t é k o n y  n ö e gy 1 e11é“, első fellépésükkel hang
verseny és tánczvigalom tartásával 600 vforintot hoz
nak össze a kórház javára s ez összeget kamatozás és 
növelés végett a város kezelése alá adják. A v á l a s z 
t o t t  k ö z ö n s é g  „közlelkesedéssel és gerjedező öröm
mel“ értesül e tény felől, igen szép jegyzőkönyvben 
emeli ki a nők nemes szivüségét, a 600 forintot keze
lése alá veszi s „nyíregyházi jótékony nőegylet tőké
je “ czimen külön kezeltetni rendeli, egyszersmind a 
nők buzgólkodását külön levélben megköszönni hatá
rozza.

Az általános tisztujitás ideje közelítvén, a város 
folyamodást intézett a főispáni helyetteshez tisztújító 
széki elnök kinevezése iránt, elnökül Csepei Zoltán 
János küldetett ki, kijelölő választmányi tagokul, mi
vel Suták Sámuel polgármester hivataláról határozot
tan lemondott, most nevezett polgármester, Inczódy 
György. Hatzel Antal, Kobilicz Dániel, Velenczey Fe- 
rencz, Takács Alajos, Hankószky András, Tomasószky 
András, Ivrajecz János, Bencs Mihály, Márföldi András 
és Andrejkovics Márton, választattak meg.

Ezen előmunkálatok után elkövetkezett decz. 16- 
ik napja, mint a választásra kitűzött határidő; Zoltán 
János, mint választó széki elnök, a közönséget először 
az evang. templomba, azután a r. kath. templomba 
vezette, igy a szentlélek segítségül hívása után, a. 
választási elnök a városházánál megjelent a közönség 
éljenzése között, tartalom-dús ékes és lelkesítő beszéd
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után a választást megnyitotta, majd az,elnök a fő
jegyző által hálás tisztelettel üdvözöltetett.

Polgármesterségre Zsiska Mihály, Krajnyák János 
Török Péter és Balla Sámuel jelöltettek. Megválasz
tato tt Zsiska Mihály, de mivel ez többszöri felszólítás 
után se vállalt hivatalt, azután Krajnyák János vá
lasztatott meg 45 szavazat-többséggel s azonnal fel is 
eskettetett. Főbiróul Kralovánszky András választatott 
meg, albiró-kapitánynyá Juhász Mihály, tiszti ügyész- 
szé, Majerszky Lajos, váltsági pénztárnokká Bartha Sá
muel, adópénztárnoknak Tajnel Sámuel, árvagyámmá 
id. Tresztyenszki Sámuel, pusztai felügyelőnek Éliás 
Mihály, cserepgyári felügyelőnek Török Péter, város
gazdájának Hankószky János, erdőfelügyelőnek dd. Hen- 
zsel András, szállásmesternek Kéler Sándor, mezőbiró- 
nak Balázs Ádám, Írnokoknak Yadászy Dániel és Ma- 
jerszki Dániel, közmunka felügyelőnek Kralovánszky 
Lajos, város hadnagyának Fedor József választat
tak meg.

E képen közmegelégedéssel megejtetvén a válasz
tás, Zoltán János igen szép beszéddel befejezte a vá
lasztást, melyben az eddig szolgált tisztviselők iránt 
tolmácsolta a közönség elismerését, az újonnan megvá
lasztottakra pedig Isten áldását kerte, s a közönség 
szűnni nem akaró éljenzései között a termet elhagyta.

Ez után diszes közebéd tartato tt. Másnap a kö
zönség egyhangúlag elhatározta, hogy Zoltán János 
választási elnöknek a tisztujitás alkalmával tarto tt 
mindenkire általánosan elragadó hatást gyakorolt be
szédét elkéri, hogy a levéltárban, mint általános becs
esei biró szónoki beszéd a jövendőség számára meg
őriztessék. — Zoltán János a város kérelmének en-
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gedve bestédét meg is küldötte, mely a főjegyzőnek 
erre adott válaszával a levéltárban elhelyeztetett.

1847 Az 1847-ik évi febr. 22-ikén tarto tt gyűlésben 
tárgyaltatott a levéltár rendezése ügyében kinevezett 
küldöttség jelentése, s megállapittatott a terv és a 
jutalom dijmenyisége, mely is 240 pforint évi dijjal 
3 évre úgy állapíttatott meg, hogy a lajstromozás és 
rendezés ez idő alatt befejeztessék; ezen állomásra 
nyilvános pályázat hirdettetett.

Ugyan ezen gyűlésen a polgármesteri időközi utal
ványozások tárgyaltatván, világosságra jött. hogy a 
tisztujitás alkalmával ta rto tt ebéd költsége 597 pírt. 
14 krt te tt;  minél fogva elhatároztatott, hogy hasonló al
kalmakkor a pezsgő borok megrendelése, mely felette 
költséges, meg nem engedtetik.

Ezen időszakban, mint láttuk, a város elöljárói 
öntudatosan haladtak a város fejlődése elébb vitelé
nek nagy munkájában, nem zárkóztak el egyetlen oly 
eszmétől sem, melyről hitték, hogy valósítása által fi, 

város jólétét emelkedését előmozdíthatják. így a kór
ház, nőegylet, kisdedóvoda megalakult, a tanítóképző 
intézet közel állt a megvalósitásitáshoz; gazdasági 
tekintetben részint a város jövedelmeit emelni, 
részint a polgárok anyagi jólétét előmozdítani igye
keztek.

Azonban nagy hátrányára volt az ügyvitelnek a 
választott közönség és a nemes tanács közötti foly
tonos zsurlódás, mely koronként egészen az elkeseredé
sig vitetett, gyakran egész gyűlések feleselésekből ál
lottak; mindenik fél a privilégiumra hivatkozott s 
egy hajszálnyit sem akart, kivált a tanács eltérni a 
betűtől, mi által nem ritkán a közügy szenvedett.
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Egyébiránt a közműveltségben való előhaladás 
már lohasztotta azon másik zsurlódást, mely a neme
sek és a választott polgárok között évtizedeken 
keresztül tarto tt; a negyvenes évek hóditó eszméi 
mind nagyobb tért foglaltak maguknak a szivek
ben s a következő nagy év hajnal-sugara nagy 
mértékben felolvasztotta az osztály-különbség és el- 
zárkozottság kérgét.


