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emlékének

A török előrenyomulás, majd berendezkedés hatalmas — gazdasági és társadalmi kihatásaiban mindmáig fel nem mért — népességmozgást indított el mind a megszállt területen,
mind pedig a hódítástól közvetlenül fenyegetett országrészekben. A nemesség úgyszólván teljes egészében odahagyta idegen uralom alá került lakóhelyét és birtokait, s példáját követte a
szabad királyi városok polgárságának túlnyomó része is, minek következtében a két legjelentősebb magyar város, Buda és Pest, valamint Székesfehérvár valósággal összezsugorodott, s
elvesztette korábbi gazdaságszervező funkcióját. A dunántúli és Duna—Tisza közi mezővárosok magyar paraszt polgársága — bár akadtak menekülők közülük is — kezdetben várakozó
álláspontra helyezkedett, s csak később — miután kipuhatolta és a saját bőrén megtapasztalta
a török uralom igazi természetét — kezdett, egyre gyorsuló ütemben, átszivárogni a királyi
Magyarországra és Erdélybe. Ez a sokágú folyamat természetesen több ponton módosította
mind a kibocsátó, mind pedig a befogadó társadalmi közeget; a hódoltságban a fokozatos leépülés felé hatott, s nyilván nem kevés zavart okozott a királyi Magyarországon és Erdélyben
is, ahol a beáramlóknak — legyenek akár nemesek, akár polgárok, akár pedig parasztok —
keményen meg kellett küzdeniük a beilleszkedésért és a megélhetésért.
A szabad királyi városnak számító, de gazdasági-társadalmi struktúráját tekintve inkább
a mezővárosokhoz hasonlító Szeged „meneküléstörténete" az első pillantásra a mezővárosokéhoz látszik hasonlítani. A törökök 1546-ban 1259 háztartásfőt írtak össze a várat körülölelő
városban, s ez a szám 1554-re sem süllyedt 1000 alá, jóllehet a keresztény hadak 1552 februárjában tíz napon át ostromolták Szegedet, miközben a lakosság nagyobb részét biztonságosabb
vidékre telepítették, az ostromlókhoz csatlakozott szegediek közül pedig sokan elestek. Ha a
kitelepítettek mégis ily gyorsan és ilyen szép számban visszamerészkedtek elpusztult lakóhelyükre, úgy az csakis azt jelentheti, hogy a megszállás első évtizedében alapjában véve jól kijöttek új uraikkal. Mivel a török összeírók 1560-ban már csak 670 háztartásfőt találtak a jócskán összezsugorodott városban, úgy tűnik, hogy a szegediek tömegesen csak akkor szánták el
magukat a távozásra, amikor — valamikor 1554 és 1560 között — a bég egyszerűen kiebrudalta a magyarokat.a földsánccal övezett Palánk negyedből, amely eladdig egyértelműen a város
gazdasági, egyházi és kulturális életének központja volt.
A szegedi polgárság szétrajzása azonban valójában egészen más ütemben tőrtént, mint
azt a puszta számadatok sejtetik. Ha az 1546-os defter névanyagát tételesen összevetjük az
1554-esével, azonnal kitetszik, hogy a város lakossága legalább felerészben kicserélődött.
Méghozzá nemcsak — s talán nem is elsősorban az 1552-es ostrom következtében, hanem már
korábban, a török megszálláskor vagy az azt követő években. A jelek szerint — hasonlóan a
török kezére került más szabad királyi városokhoz — először itt is a legmódosabbak fogtak
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vándorbotot. Minden okuk megvolt a gyors távozásra, hiszen a városi tanács még 1542-ben is
kinyilatkoztatta, hogy fegyverrel is kész megvédelmezni városát, ha valahonnan ehhez segítséget kap, a török uralom pedig azzal kezdődött, hogy a budai pasa 1543 februárjában magához
rendelte és lefejeztette a főbírót és két esküdtjét. Bár alighanem a legendák világába tartozik
az az állítás, miszerint 1543 elején Szegeden fegyveres felkelés tört ki a megszállók ellen, a szegedi tőzsérből hajdúkapitánnyá lett, az 1552-es szegedi rajtaütést megszervező és vezető Tóth
Mihály példája jól mutatja, hogy sok szegedi polgár szivében megalkuvást nem ismerő gyűlölet élt a törökökkel szemben.
Tóth legkésőbb 1547-től fogva Debrecenben élt. Hogy közel sem ő volt az egyetlen szegedi, aki az 1540-es években Debrecenbe menekült, a befogadó város Izabella királyné által
1549-ben kibocsátott privilégiálisa egyértelműen bizonyítja. Mivel az azt kieszközlő tanácsbeliek között két szegedi bevándorolt — Tóth Mihály és Kis Pál — szerepel, alapos joggal feltételezhető, hogy az ide menekült szegediek — akik Takáts Sándor szerint külön „községet" alkottak — rendkívül jelentős gazdasági-társadalmi súllyal bírtak új lakóhelyükön is. A szegedieknek a városigazgatásban játszott meghatározó szerepére utal az is, hogy Debrecen magistrátusának jegyzőkönyveiben már 1547-ben — ez évből való a város első ránk maradt jegyzőkönyve — fel-felbukkannak az ö-ző szegedi tájszólás nyomai.
Más szegediek a környékbeli településeken igyekeztek kivárni, mire fordul török uralom
alá került városuk sorsa. Az időlegesen Makón meghúzódott Kalmár család fordulatokban
gazdag történetét már csak azért is érdemes lépésről lépésre nyomon követni, mert jól mutatja
a szétrajzás módját és lehetséges irányait. Ez az első pillantásra egyedinek tűnő családsors alkalmasint több tucatnyi elmenekült szegedi család életútját példázza.
A nemesi származású Kalmár János 1542-ben még Szegeden nősült; ahogy ez akkortájt szokás volt, házasságkötésével is kereskedelmi kapcsolatait erősitette meg, amikor Ambrus kassai
kereskedő-polgár Margit nevű lányát feleségül vette. (Szeged és Kassa töretlenül élénk kereskedelmi kapcsolatait tanúsítja, hogy Ambrus másik lánya, Anna is a Szegedről elszármazottak közül talált férjet; bizonyos Pajzsgyártó Márton házastársa lett.) Kalmár azok közé tartozhatott, akik készek lettek volna fegyverrel is szembeszállni a törökökkel, ezért — legkésőbb a szegedi vezetők budai kivégzése után — Makóra költözött, amelyet egyelőre még nem
fenyegetett a török hódítás, és ahonnan — mint a fejlemények mutatják — többé-kevésbé zavartalanul fenn tudta tartani megszokott kereskedelmi kapcsolatait. 1543 elején itt született első, Márton nevű fia. Őt még a makói tartózkodás idején további három gyermek — két lány
és egy János nevű fiú — követte.
A népes családot, amelyhez időközben a rokonok is csatlakoztak, az 1552-es szegedi vállalkozás kudarca kényszerítette továbbmenekülésre. Az ez év nyarán és őszén diadalmasan
előrenyomuló török hadak elől Kalmárék egyre északabbra húzódtak és végül Beregszászon
kötöttek ki, ahol is november 30-a táján legkisebb fiúgyermekük, András, a világra jött. Beregszász ekkortájt olyannyira zsúfolva volt alföldi menekültekkel, hogy a Kalmár család csak
a várban kapott szállást; egy Bodó Pál nevű szegény ember lakásán szűkölködött. Miközben
itt kiteleltek, nyilván nem egy szegedi és makói ismerősre akadtak a városban menedékre leltek között.
A gazdasági megfontolásokon túl valószínűleg a felvidéki részek túlzsúfoltsága késztette
János kalmárt arra, hogy 1553 tavaszán ismét visszatelepedjék a hódoltságba; csakhogy nem
a török garnizonvárossá lett Szegedre, hanem a törökök által viszonylag kevésbé ellenőrzött
Kecskemétre, ahol 1559-ben az Új utca mahalle új lakói között vették számba a török hatóságok. A családfő többé már nem változtatott lakóhelyet; úgy látszik, Kecskeméten megtalálta
számítását s csakhamar a város életét irányitó rétegbe emelkedett, egyebek közt a főbírói tisztet is viselte. A város által — az unokája, Mihály számára 1600. szeptember 29-én — kiadott
bizonyságlevél szerint „az ecclesianak egy főoszlopa volt, az polgári társaságnak és városunknak főgondviselője, főbírája és főtanácsosa volt, az jóságos cselekedetekben az keresztyén
mértékletes és tiszta életben mindenekelőtt tündöklött, az jóknak szeretője, az gonoszoknak
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gyűlölője volt, az nyomorultaknak segítője, táplálója és mind haláláig keresztyén hivataljának
serény követője volt. Anyja pedig asszonyi állatokhoz seregünkben az szent élethez illendő
tiszta életet viselt és szemérmetességet, minden tökéletes erkölcsben világos szövétnek gyanánt
volt. Az szegényekhez penig olyan volt, mint Tabita, ki felől szól szent Lukács articulus 9." A
családfő 1581 augusztusában hunyt el és a reformátusok kápolnája melletti cinteremben helyezték örök nyugalomra.
Kecskeméten egyébként a XVI. század dereka táján népes szegedi kolónia élt. 1557-ben
Ötvös Sebestyén, Ötvös Benedek és Ötvös Imre kecskeméti ötvösmesterek azzal a kéréssel fordultak a debreceni tanácshoz, hogy adja ki számukra a debreceni ötvöscéh artikulusait. „Ezek
az ötvösök — úgymond a számukra szeptember 18-án kibocsátott céhlevél bevezetése — mikoron Szegeden laktanak volna, ott volt céhek, de Szegednek pusztulásában az ötvösöknek
minden artikulusi elvesztenek. Annak okáért szabadosan könyörgöttenek, hogy Döbröcönben az bírákhoz mennének és onnét az ötvösmestereknek artikulust hoznának." A városról
készített, 1559-es török összeírás a Szentmária utca mahalléban 47, a Nagy utca mahalléban
pedig 1 olyan nős személyt említ, akik „régebben Szeged rájái voltak, de most ténylegesen
Kecskemét nevű városban telepedtek le", de köztük egyetlen olyan sincs, aki az Ötvös nevet
viselte volna.
Visszatérve a Kecskeméten már következetesen Szegedinek titulált Kalmár család sorsára : a kecskeméti lakozás alatt felcseperedett gyermekek sorra kirepültek a szülői házból. Anna egy Gáspár Benedek, Ilona pedig egy Bodonyi Mihály nevű kecskeméti polgárhoz ment feleségül. (Mivel a Bodonyi név — Bodon formában — az újonnan összeírtak között ugyanazon
mahalléban — az Új utcaiban — szerepel, mint Kalmár Jánosé, meglehetősen valószínű, hogy
ez a család is Szegedről menekült Kecskemétre. Amiből viszont az is következnék, hogy a Szegedről elszármazott családok gyermekeik összeházasításával is őrizni igyekeztek a közös szülőhely emlékét.) A legidősebb fiú, Márton 1569-ben házasodott; Polgár Imre és Palicskó Márta lányát, Zsófiát vezette oltárhoz, aki azonban a későbbiekben — mivel a kecskeméti tanúk
szerint nagyatyja, Palicskó Demeter „nemes úrember", sőt „ő felségének főnemesi voltanak
[sic!]" — maga is a Palicskó nevet használta. E házaspár, hasonlóan Kalmár (Szegedi) Jánosékhoz, úgyszintén jó emléket hagyott maga után Kecskeméten: „mivelhogy Zegedi Mihálynak atyja Zegedi Márton, anyja Palickó Zsófia volt, és mind nemzetségének s mind őmagának tisztességes életük és állapotjuk felől jólemlékezet van" — mondja az idézett 1600-as bizonyságlevél.
Márton e házasság révén — dacára annak, hogy kecskeméti lakosként természetesen török alattvalónak, rájának számított — birtokos nemessé vált. Felesége kezével együtt ugyanis
a szomszédos Szentkirály és Borbásszállás (Külső-Szolnok, később Pest m.) nevű puszták tulajdonjoga is reászállott. Egyebek mellett ez is szükségessé tette, hogy Márton — András nevű
öccsével együtt — nemességújító címeres levelet eszközöljön ki az uralkodótól. Ennek birtokában ugyanis nagyobb sikerrel védelmezhette — természetesen nem a török, hanem a magyar
jogigénylőkkel szemben — birtokjogait. I. Miksa király nemességújító diplomája 1579. december 15-én kelt és Heves, Külső-Szolnok vármegyék 1581. január 1-i, egri közgyűlésén hirdették ki.
Feltűnő, hogy Márton e nemességújító levélbe másik fiútestvére, János nevét nem vétette
be. Úgy látszik, hogy Kalmár (Szegedi) János középső fiúgyermekének útja korán elvált testvéreiétől; a fentiekből következik, hogy már 1579 előtt elhagyta Kecskemétet. Csak a XVII.
század elején hallunk róla; ekkor ő is hódoltsági területen, Gyöngyös mezővárosban élt, s a
jelek szerint előbb Dobó Ferenc, utóbb Lorántffy Mihály és Rákóczi György — gyöngyösi
részbirtokos földesurak — érdekeit képviselte. Testvérei példáját követve, 1608-ban maga is
hódoltsági birtokossá vált azáltal, hogy az év augusztus 4-én Lorántffytól zálogba vette Kis- és
Nagyréde, valamint Fajzat Heves megyei falvak egy részét. 1615-ben 500 magyar forintért
Zemplén megyei zálogos birtokot szerzett, vélhetőleg azért, mert ki akart költözködni a hódoltságból (vagy már ki is költözött onnét).
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János vélhetőleg már abban a viszálykodásban sem vett részt, amely a Kecskeméten maradt négy Szegedi testvér — Márton és András, illetve Anna és Ilona — között 1581 után, az
atyai örökség felosztása miatt támadt. Az ingatlan vagyon és a — rendszerint családi keretekben folytatott, osztatlan — kereskedelmi vállalkozás továbbvitelének joga a fiú örökösöket illette, akik viszont kötelesek voltak a leánytestvéreiket megillető vagyonrészt kiszolgáltatni.
Márton végrendeletének előadása szerint ő és András öccse készek is lettek volna a tisztességes
megegyezésre, de „fösvény és telhetetlen" nőtestvéreik és sógoraik, többet remélve, török bíróság elé vitték az ügyet, és keresetüktől csak akkor álltak el, amikor az „egri keresztény
urak" — vagyis: a hódoltsági jogaik felett féltékenyen őrködő Heves vármegyei és végvári
tisztek — emiatt keményen megfenyegették őket. (Az akkor már Nagyváradon lakó Bodonyi
Mihályék később, immár magyar fórumok előtt, újrakezdték a pereskedést.)
Szegedi Márton 1585-ben — András öccsével és anyjával együtt — a királyi Magyarország egyik legjelentősebb kereskedelmi centrumába és egyben az alföldi menekültek egyik legfontosabb gyűlhelyére, Nagyszombatba telepedett át. Aligha valamiféle személyes okból, hiszen távozásuk számos más, hasonlóan tőkeerős hódoltsági kereskedő-polgár helyváltoztatásával esett egybe. Nyilván mindannyian azt érezték, hogy nagy volumenű kereskedelmi tevékenységük számára már szűkek a hódoltság adta lehetőségek, bizonytalanok az életkörülmények, s jobb olyan helyre távozniuk, ahol ugyanazon áruk cseréjével foglalkozhatnak, csakhogy kedvezőbb körülmények és tágabb lehetőségek közt. Márton végrendeletében úgy nyilatkozott, hogy „az pogány mód nélkül való kegyetlenségét nem szenvedhetvén", döntött a távozás mellett.
A Kalmár (Szegedi) János-féle egykori vállalkozás tőkeerejét mi sem mutatja jobban,
mint hogy fiai új lakóhelyükön is legott a kereskedő patriciátus első vonalába ugrottak, jóllehet Nagyszombatban ekkortájt szép számmal éltek olyan nagykereskedők, akiknek üzleti kapcsolatai Augsburgtól Kassáig, Krakkóig, dél felé pedig — megbízottak láncolatán át — a hódoltsági marhatenyésztők szállásaiig terjedtek. Legalábbis erre utal, hogy több ízben adtak
kölcsönt magának a királyi kamarának, s a szorult helyzetbe került más testületek és magánosok is előszeretettel fordultak hozzájuk kisebb-nagyobb kölcsönökért. Az ide menekült egykori margitszigeti domonkos apácák például egyik nagyszombati szántójukat vetették nekik
zálogba egy 111 forintos kölcsön fejében. Márton és András ugyanilyen úton számos más Pozsony megyei részbirtokot is magához váltott az 1580-as és az 1590-es években, sőt 1601-ben
Márton egy egész falut — a Bazin tulajdonában levő Tirlinget — is megvásárolt. Mindeközben nem feledkeztek meg a hódoltsági birtokokról sem. A Márton által örökölt Szentkirály és
Borbásszállás mellé — amelynek bére rendszeresen befolyt a használóktól Nagyszombatba —
1597-ben zálogba vették a Solt megyei Bolyár és Mikla pusztát, továbbá Solt mezőváros bizonyos részeit is.
Jellemző lehet a Nagyszombatban letelepedett szegediek jelentős számára — de egyszersmind a Szegedről elszármazottak összetartására is —, hogy amikor Márton 1600-ban megözvegyült, Thury Annát, az úgyszintén Szegedről menekült Thury, más néven — s ez ismét sokat
mondó adat — Kalmár család lányát vette nőül. Mártonnak — éppen e házassága miatt —
csakhamar távoznia kellett Nagyszombatból; hosszas hányódás után, 1608-ban Kassán talált
új otthonra, miközben Nagyszombatban másodszülött fia, Szegedi Gáspár öregbítette tovább
a család hírnevét.
Amikor Szegedi Márton 1608 májusában anyja szülővárosába, Kassára érkezett, legott
családi körben érezhette magát, hiszen András öccse — bár fenntartotta nagyszombati érdekeltségei egy részét is — már évek óta Kassán élt, s a város legtekintélyesebb polgárai sorába
tartozott. Sőt, legkésőbb 1600-tól fogva, Kassán lakott és kereskedett Márton legidősebb fia,
Mihály is. De ha ilyen családi kapcsolatai nincsenek, Márton úr akkor is bízvást számíthatott
volna a kassaiak szíves fogadtatására. S nemcsak azért, mert kassai kereskedő körökben nyilván jól csengett a neve, hanem elsősorban azért, mert a szegedi származás itt felettébb jó ajánlólevélnek minősült. A „szegedi" névnek már jó ötven esztendővel nagy becsületet szereztek
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az itt minden jel szerint nagy számban gyökeret eresztett szegedi menekültek, mindenekelőtt a
Pap Benedek vezette „kereskedőház".
A Pap György három fiából álló családi vállalkozást — amely ekkortájt még főként a
marhakereskedésből pénzelt — Szegeden laktukban a legidősebb testvér, Ferenc irányította.
„Tudom — mesélte 1562-ben egy Váradra szakadt szegedi kalmár —, hogy Zegeden Pap Ferencz volt az marha kereskedésbe fő, mert akkor Pap Benedek és Pap Antal gyermekek valának, jóllehet azután, hogy Pap Benedek felnevelkedett vala, ő is futott, kereskedett, de Pap
Ferencz volt fő fundámentom minden marha lelésbe." (Érdekes, hogy apjuk nem tartozott
bele a vállalkozásba; ahogy egy másik Váradon fellelt szegedi tanú megjegyezte, „attyok külön volt".) A testvérek közösen dolgoztak és együtt élvezték munkájuk gyümölcsét is: „egyek
voltanak ők mindebe [mindenben], mind marhával és minden jószággal, valami volt az ő birtokuk alatt, semmiből osztozottak nem voltanak, hanem mindenek együtt voltanak". Amikor
a Pap család — valószínűleg a Tóth Mihály-féle menekülőhullámmal — Szegedről Debrecenbe távozott, „hoztanak el másfélszáz fejős tehenet, száz ökröt, az ménest, hetvenöt gyra ezüstöt, száz arany gyűrűt, bálokat [bálákat], mely bálokba voltak purgomálok, istametok, ¡skarlátok, gránátok, egyébféle posztók végekbe, posztós szekeret". Az ingó vagyon, amely, az
élőállatok serege mellett, tezaurált tőkéből s a különböző rendű és rangú posztók garmadából
állott, összértékben jó pár ezer forintra rúghatott.
Papék hamar megmelegedtek Debrecenben; a városi jegyzőkönyv tanúsága szerint már
1547-ben Ferenc is, Benedek is követelőként lépett fel új polgártársaival szemben. Az előbbi
bizonyos elveszett lovakat keresett Szabó Bálinton, Benedek pedig — úgymond: mindenkit
megelőzve — 160 forintot követelt Szabó András hagyatékából, akinek vélhetőleg posztót
adott el.
Talán a Debrecent is veszélyeztető 1552-es török előrenyomulás hatására, talán primér
kereskedelmi érdekektől vezéreltetve, 1554-ben — a bátyja, Ferenc 1552-ben bekövetkezett
halála után a vállalkozás fejévé lett — Benedek Kassára költözött, ahol szeptember 20-án
nyert felvételt a kassai polgárok sorába. Mintegy hivalkodva kiterjedt kassai kapcsolataival,
az ilyenkor szokásos négy kezes helyett rögtön hatot állított; kezesei — egy rozsnyói kereskedőt leszámítva — egytől egyig a Ringen laktak, azaz a város legszűkebb vezető rétegéhez tartoztak (köztük három nemest és egy olyan polgárt találunk, akiről tudjuk, hogy Krakkóig,
Bécsig, sőt Augsburgig kereskedett posztókkal, ruhaneművel, illetve fűszerekkel). Maga Pap
is a Ringen, az árucsarnok közelében vett házat (értékét 1579-ben 1200 forintos, horribilis
összegre becsülték), ahová csakhamar az addig a kevésbé „előkelő" Börtön utcában lakó Antal öccse is átköltözött.
Noha a Pap cég alapjában véve családi vállalkozás volt, szerteágazó kapcsolatai megkövetelték, hogy egész sor alkalmazottat foglalkoztasson. Pap Benedek után három nappal,
1553. szeptember 23-án lépett a kassai polgárok közösségébe áz az úgyszintén szegedi származású Kalmár Ambrus, akit a források később Pap Benedek „ispánjának" vagy éppen „cselédjének" titulálnak. Ő egyébként a cégvezető sógora volt; mindketten annak a makói Vasantó
Ferencnek a lányát vették nőül, aki ekkor már úgyszintén Kassán élt, s ugyancsak a leggazdagabb Ring-polgárok közé számított, és vejeihez hasonlóan, főként kereskedéssel foglalkozott
(1555-ben négy ízben érkezett számára Krakkóból posztó és más kalmáráru). Mivel a városi
felmérések szerint Kalmár Ambrusnak sem búzatermése, sem bora nem volt, ugyanakkor viszont az 1555-ös kassai harmincadjegyzék szerint a legnagyobb forgalmat lebonyolítók között
is az 5. helyen állt, nyilvánvaló, hogy sógora élelmezte és annak tőkéjével is kereskedett. így
aztán az általa elvámoltatott értéket bízvást a Pap cég forgalmához számíthatjuk, amivel az
utóbbi 1555-ben legott a messze kiemelkedően legnagyobb forgalmú vállalkozás lesz. Benedeknek voltak más famulusai is; egyikük például a könyvelést vezette.
A kassai harmincadjegyzékek szerint a Pap Benedek, majd annak 1564-ben bekövetkezett halála után, a Pap Antal által irányított vállalkozás 1555 és 1568 között összesen 5004 forint vámot fizetett a Lengyelország, illetve a német területek felől behozott áruk után. Eszerint
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Papék kezén 13 év alatt mintegy 800000 forint értékű importcikk — posztó, fonal, nemezkalap, vasáru — forgott, ami évi átlagban 61 538 forint értéket reprezentál. És akkor még nem
vettük számításba azokat a tételeket, amelyeket Kalmár Ambrus neve alatt vámoltak el (1555ben 948 forint vámot fizetett), amivel a Pap cég 13 esztendős importforgalma jóval meghaladná a milliós értéket is. E hatalmas mennyiségű árucikket persze nem maguk a cég tulajdonosai, nem is a cégvezetőként működő Kalmár Ambrus fuvarozták Kassára; erre a munkára —
főként bártfai, krakkói és sandeci — fuvarosokat alkalmaztak. Ezek 1555-ben 10 terminusban 12 szállítmányban mintegy 20000 forint értékű árut hoztak be nekik.
Papék forgalma a kezdeti nekilendülés után gyors és szinte ijesztő méretű visszaesést mutat (az 1559-ben behozott áruk értéke mindössze egynegyede az előző évinek). A számok mégsem a cég válságát mutatják, hiszen visszaesésük és hullámzásuk követi a városi trendet, ami
egyszersmind arra utal, hogy a Pap cég a magyar külkereskedelem általános visszaesése idején
is tartani tudta korábbi, kiemelkedő pozícióját.
Ez a kiemelkedő pozíció tükröződik a városi adójegyzékekben is, amelyekben például
1557-ben Pap Benedek a maga 300 dénáros adójával és 360 dénáros bortaxájával az ötödik
legnagyobb adófizetőként jelenik meg. (Apósa, Vasantó Ferenc — akinek háztartása ekkor 14
főből állott — ugyanekkor 200 + 145 dénárral a 14. helyet foglalta el.) A Pap család mindennapi ellátását 5 és 1/2 kötélnyi szántó, 3 kötélnyi rét és egy Kassa-alsóvárosi major szolgálta;
mindezeket nyilván bérmunkásokkal műveltették meg. A Pap testvérek egész sor szőlőbe fektették be tőkéjüket: Benedeknek Kassán a Hernádnál, Abaújszántón (itt egy fél házzal
együtt), Szikszón, Tállyán, Antalnak pedig Mádon és Kassán volt szőleje, amelyeknek terméséből — mivel Benedek kassai pincéiben 1557-ben például 120 hordó „vidéki", a Hegyalján
termett bort találtak — bőven juthatott értékesítésre is. Hasonló volumenű bortermelés folyhatott a XVI—XVII. század fordulóján ismerősünk, Szegedi András szántói, tarcali és tállyai
szőlőbirtokain is.
A Kassán élő Szegediek — András és két unokaöccse: Mihály és György — a családi hagyományoknak megfelelően — elsősorban posztókereskedéssel foglalkoztak, s a bécsi kereskedőkkel álltak sűrű üzleti összeköttetésben. Közülük is a leghíresebbel, Henckel Lázárral,
akinek András 1604-ben 1400 darab marhabőrt vásárolt össze Debrecenben és Nagyváradon
(amit azonban Bocskai lefoglaltatott). Mihály pedig 1618-ban azért indított pert társa, Thury
Kalmár János ellen, mert az a bécsiek által leszállított posztók árát nem egyenlítette ki. (Ez a
Thury Kalmár János alighanem Szegedi Márton második feleségének — Thury Kalmár Annának — a rokona s ily módon maga is Szegedről elszármazott lehetett.) Neki más ügyletei is
voltak a Szegediekkel: 1614-ben például két tarcali szőlőt adott el Szegedi Márton idősebb lányának, Annának, Krausz János kassai polgár feleségének. Krauszék később felszámolták
kassai érdekeltségeiket, s Nagyszombatra települtek át. A Szegediek és rokonaik ide s oda
vándorlása Nagyszombat és Kassa között aligha lehet a véletlen műve; a család nyilván ezekkel az „erőátcsoportosításokkal" biztosította saját érdekképviseletét a magyar kereskedelem e
két kulcsfontosságú bázisán.
Mivel a Szegediek végrendeletei és hagyatéki leltárai rendre-sorra ránk maradtak, segítségükkel bepillanthatunk e nagyszabású vállalkozás „műhelytitkaiba" és a családtagok pénzeszacskóiba is. Szegedi András 1609. október 18-án kelt végrendeletének bevezetésében elmondja, hogy amikor Márton bátyjától elvált, a közös kereskedés során szerzett tőke megosztásakor — az ezüst holmikon kívül — több, mint 35 000 forint készpénz jutott neki, „és ebből ez
megnevezött summából állott néköm mind ez ideig való kereskedésemnek fundamentuma".
(Amiből nyilvánvaló, hogy az idősebb testvér része sem lehetett kevesebb.) Bár a Bocskaifelkelés alatt — mivel a fejedelem a bécsi német kereskedők nála levő pénzét lefoglaltatta, mire azok az ő Bécsben levő pénzéből kárpótolták magukat — 7000 forintnyi veszteséget szenvedett, fenti tőkéje az idők folyamán csak tovább növekedett. Boltjában az előző évi leltárkor
22 000 forint értékű árut találtak, de úgy véli, hogy a végrendelet időpontjában ennél többnek
kell ott elfeküdnie (igaz, hogy ennek egy része fia, István tulajdona). Mivel bécsi kintlevősé86

geinek mintegy felét sikerült az árestálás elől megmentenie, 6544 forintja volt Henckel Lázárnál, a híres bécsi kereskedőnél. Házánál — a hadas idők miatt rejtekhelyen — 1000 körmöci
aranyat és 1000 szász tallért dugdosott. A vas fazékban rejtegetett „aprólék ezüstnek" számát
sem tudta, közülük tételesen csak 12 „öszvejáró kupára" emlékezett. Egy utazóládában —
részben hólyagba kötve — 300 tallért, 250 aranyforintot, ezüst poharakat és pártákat tartott,
nyilván mindennapos kiadásai fedezeteként. Tőkéjét az sem apasztotta le különösképpen,
hogy Szántón, Tarcalon és Tályán egy sor szőlőt, szántóföldet és rétet vásárolt, s voltak falusi
részbirtokai is^
Szeged múltjának feledhetetlen emlékű kutatója, Bálint Sándor — jobbadán csak a szakirodalomra támaszkodva is — több tucatnyi debreceni, nagyszombati, kassai és kolozsvári kereskedő, kézműves, deák és egyházi személy szegedi származását bizonyította, illetve valószínűsítette. Ezek száma és a rájuk vonatkozó ismeretanyag a debreceni, a nagyszombati és a
kassai városi levéltár anyagának átrostálásával, úgy tűnik, szinte tetszés szerint bővíthető lenne, s nyilván nem lenne eredménytelen e tekintetben más, korabeli kereskedelmi központok —
például a pártiumi Nagyvárad, a hódoltsági Kecskemét, Nagykőrös és Gyöngyös, sőt talán
Pozsony, Győr és Magyaróvár — töredékes forrásainak átvizsgálása sem. Mivel az ide menekült szegedi ötvösök és maga Kalmár János is anélkül szerepelnek Kecskemét 1559-es összeírásában az „újonnan összeírtak" között, hogy szegedi eredetükről emlités esnék, könnyen elképzelhető, hogy nemcsak az az 51 „új" kecskeméti lakos származott Szegedről, akiknél ezt
jelezték, hanem a jelentős kecskeméti szaporulat java része is.
De jutott az 1552 után megfutott szegediekből más, kisebb helyekre is. Az akkortájt Padovában és Peruggiában tanuló Szegedi Kőrös Gáspár családját — apját, Vén Szabó Jánost,
anyját, Perzselt Zsófiát, s Ferenc és Menyhárt nevű fiútestvérét — Nagykállóban találta fel
Balassa Zsigmond. Sárospatakon 1570-ben 4 „piscator zegediensis"-t vettek fel az urbáriumba — ezek a tizedjegyzékek szerint egyébként búza- és borterméssel is rendelkeztek —, akikről
a kutatás megállapította, hogy nemcsak „szegedi módra" halásztak, hanem származásukat tekintve is szegediek voltak. Eszerint az elmenekült szegedi halászokat — lévén, hogy, szemben
az 1552-es állítólagos 700-as létszámmal, 1585 és 1588 közti három évben már csak 50, 95, illetve 102 halászt talált Szegeden a török összeíró — itt, a Felső-Tisza-vidéken kell keresnünk.
A fenti példákból jól látható, hogy a szegediek új lakóhelyükön nem megtűrt idegenként,
hanem felettébb otthonosan viselkedtek, s nem egy vonatkozásban a maguk képére formálták
a befogadó közösség arculatát. Ha az ö-ző nyelvjárást nyilván nem is lehet mindenütt oly
mechanikusan a szegediek felbukkanásához kötni s egyben a szegediek jelenlétét bizonyító
érvnek tekinteni, mint azt Bálint Sándor tette, nagyon is valószínű, hogy Szeged szétrobbanásának tényleg óriási szerepe lehetett e nyelvhasználat körének kiterjesztésében. Kivált ott, ahol
más adatok is igazolják a szegedi bevándorlóknak a városigazgatásban, a városi kancellária
gyakorlatának kialakításában és a céhek életében játszott kiemelkedő szerepét. így például
Debrecenben, ahol valóban bizonyítható, hogy az ispotály szegedi származású ispotálymesterek felügyelete alatt nyert „demokratikusabb" szervezetet, ahol a városi jegyzőkönyvet 1570
és 1576 között egy neve szerint szegedi származású nótárius vezette, s ahol az ötvösök — akiknek céhlevelét, a vargák és a szűcsök artikulusaihoz hasonlóan, szegedi tájszólásban írták — a
szegediek beözönlésével együtt tűnnek fel nagyobb számban. Debrecenre általában is ráillenek
Bálint Sándornak az ispotályreformmal kapcsolatos szavai: a kedvező helyzete miatt alaposan
felduzzadt óriás mezőváros a társadalmi autotómia iránt fejlettebb érzékkel rendelkező szegediek befolyására vált, külső és belső tekintetben egyaránt, városiasabbá.
Aligha lehet a véletlen műve, hogy ekkortájt szerte az országban, sőt azon kívül is — kivált Debrecenben, Kassán és Kolozsvárt, de Münchenben és Varsóban is — oly sok ötvös viseli a Szegedi nevet. Ha e kérdés vizsgálatában a Szegedről elszármazottak hagyatékainak azon
tanúságát is értékesítjük, hogy azok szemmel láthatólag nagy előszeretettel viseltettek a kis
arany és ezüst tárgyakban testet öltött nagy értékek iránt, úgy nem elképzelhetetlen, hogy a
gazdag szegedi polgárság igényei a középkor végi Szegeden különösen magas színvonalra fejlesztették ezt az iparágat.
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Jellemző vonásként emelhetjük továbbá ki a szegedi „diaspóra" és a reformáció helvét
(kálvini) irányzata közti szoros kapcsolatot, mondhatni: összefonódást. A helvét irányzat
„pápája", Méliusz Juhász Péter egyik munkájának előszavában különösen azoknak a „jámbor és keresztyén" kalmároknak a támogatásáról szólt nagy elismeréssel, akik „Debrecenben,
Szombatban, Kassán és Váradon laknak". Az viszont adatszerűen is igazolható, hogy e városokon belül — a korábban uralkodó ágostai (lutheri) irányzattal szemben — elsősorban éppen
a szegedi származásúak karolták fel a társadalmi törekvései tekintetében radikálisabb kálvinizmust. A legtöbbet, úgy tűnik, jó ismerősünk, Pap Benedek tette e téren. Az úgyszintén szegedi származású kassai tőzsérrel, Szőcs Ferenccel együtt ő harcolta ki, hogy Kassa városa
1557-ben a kálvinizmus egyik magyarországi úttörőjét, a szegedi születésű Szegedi Gergelyt
válassza meg magyar lelkészévé. Nem tudhatni, hogy vajon Pap Benedek szorgalmazta-e
1560-ban Huszár Gál magyaróvári nyomdász-prédikátor Kassára hozatalát, tény azonban,
hogy mind a Kassára költöztetés, mind pedig — az ott hitelvei miatt fogságra vetett — Huszár
kiszabadítására indított akciók költségeit ő előlegezte meg a városnak, s valószínűleg ő támogatta Énekeskönyvének megjelentetésében is. Többek között neki ajánlotta két, Wittenbergben készített zsoltárátdolgozását a másik szegedi eredetű prédikátor-költő, Szegedi Lőrinc is.
Joggal feltételezhető, hogy Szegedi Gergely éppen Papnak kívánt örök emléket állítani a 112.
zsoltár parafrázisának e — szinte önálló betétet alkotó — bensőséges soraival:
„Sok nyomorultaknak volt ő táplálója,
Tudja, micsoda az ő hivatalja,
Háznépére szorgalmatos gondja,
Hogy szükségeket senki ne mondhassa.
Pusztaságáról ő szentegyházának,
Nagy szűk voltáról az hű tanítóknak
Fő gondot visel, hogy maradékainak
Mennyekben gyűjtsön kincset fiainak,
Az szegényeknek nagy gondját viseli,
Szomjúhoznia nem hagyja, éhezni,
Istennek akar jó sáfára lenni,
Csak azért akar mindennel jól tenni.
Parancsolatját az Istennek hogy féli,
Véres verítékkel az kenyeret eszi,
Marháját adja igazán és veszi,
Azzal jószágát szaporává teszi.
Isten beszéde nála nagy gazdagság,
Az keves jószág nála nagy sokaság,
Békével lakás nála nagy uraság,
De nagy szegénység nála háborúság.
Keresztyénség héjában nem hányja,
Az kiben az hit magát kimutatja;
Héjában való keresztyénnek mondja,
Kiben gyümölcsét az hit nem mutatja."
(Szegedi egyébként e zsoltárt Papnak ajánlotta.)
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A Szegedről elszármazottaknak a helvét reformáció terjesztésében játszott, kiemelkedő
szerepét mi sem bizonyíthatja ékesszólóbban, minthogy Szegedi Gergely Énekeskönyvében
még további három szegedi — Szegedi Kis István, Szegedi Lajos és a fentebb említett Szegedi
Lőrinc — zsoltárátültetései is helyet kaptak.
Nem sokkal maradtak a református egyház támogatásában Pap Benedek mögött a Nagyszombatban, illetve Kassán élő Szegedi családtagok sem. A XVI. század végén apja, Szegedi
Márton volt a nagyszombati kálvinisták vezéralakja. 1598-ban — másokkal, egyebek közt,
egy másik Szegedi nevű férfiúval — ő emelt szót az erősödő rekatolizáció ellen, a szabad vallásgyakorlat érdekében. Tevékenységére Miksa főherceg figyelmét is felhivták, aki elrendelte:
ha bebizonyosodnék, hogy nemcsak lakóhelyén, hanem általában Pozsony és Nyitra megyék
területén is bujtogat a katolikusok ellen, lázadás címén fogják perbe.
Szegedi Mártont és öccsét, Andrást nyilván elsősorban a vallásukat ért üldöztetések vitték a Bocskai vezette Habsburg-ellenes felkelés táborába. Márton nem kevesebb, mint 4000
forintos kölcsönnel támogatta Bocskai törekvéseit, András pedig — Kassa város követeként
— lehetőséget nyert rá, hogy többször is beleszóljon az országos politika alakításába. Az
1605. november—decemberi korponai országgyűlésen, amelynek a Habsburg uralkodóval való megbékélés feltételeiről kellett döntenie, a megjelentek egy csoportja a Habsburg-ház detronizálása és az egyik német fejedelem magyar királlyá választása mellett szállt síkra. E csoport, amely maga mögött tudhatta a hajdúk fegyvereit is, jobbára az északkeleti vármegyék és
Erdély követeiből állott, hangadója azonban éppen a három főnyi kassai követség tagjaként
megjelent Szegedi András volt, akit követ- és harcostársa Bocatius János főbíró gazdag, nagy
tekintélyű és buzgó kálvinista magyar polgárként jellemzett. Bár e követelést a követek többsége — így Kassa másik két követe is — elutasította, Szegedi továbbra is bírta polgártársai bizalmát, sőt a mozgalom lezárulta után sem esett bántódása. A Bocskaihoz küldött 1606-os követségben éppúgy ő képviselte Kassa városát, mint a Mátyást megkoronázó 1608-as pozsonyi
országgyűlésen, és a felső-magyarországi megyék ez év júliusi kassai részgyűlésén, s mindeközben a Graffenambt nevű hivatalt is betöltötte.
Ebből a hatalmas vagyonból — akárcsak egykor Pap Benedeknek — jócskán tellett a református deákság és irodalom ápolására-támogatására is. Végrendeletében az alábbi összegeket hagyta vallási és kulturális célokra:
Alvinczy Péternek 10 aranyat
Imre magyar prédikátornak 5 aranyat és 2 hordó tályai bort
Fábián papnak 1 hordó bort
A „tót" papnak 1 hordó bort
Az iskola magyar és „tót" deákjainak 20 forintot
A német deákoknak 10 forintot
Az ispotálynak 20 forintot.
Mindezen kivül a Németországban tanuló magyar deákok támogatására rendelte azt a 350 forintot, amellyel Mágóchy Gáspár tartozott neki. Márton bátyja — aki úgyszintén 1609-ben
kelt végrendeletében 1000 forintot legált a külhoni protestáns ifjak tanulmányaira — még rajta is túltett. Házánál nevelkedett, majd az ő költségén került német szóra a késmárki iskolába
Szepsi Csombor Márton, aki 1620-ban színes, ma is élvezhető beszámolóban adta közre
nyugat-európai peregrinációjának tapasztalatait és élményeit (Europica varietas). Ennek Angliáról szóló fejezetét egykori késmárki iskolatársának, Szegedi András István nevű fiának,
Monoki Sebestyénnek és a fentebb már többször emiitett, szegedi származéknak, Thury Kalmár Jánosnak ajánlotta. Szegedi István egyébként maga is pártfogolta a magyar deákok külhoni iskoláztatását; 1625. december 3-i végrendeletében 500 forintot hagyott e célra.
A családot Nagyszombatban képviselő Szegedi Gáspár nem kevesebb, mint 23 aranyat, 2
tallért és 47 dénárt áldozott Szenei Molnár Albert nyugati peregrinációjára, aki azzal viszonozta nagylelkűségét, hogy Postilla Scultetica című könyvét a nagyszombati helvét községnek,
azon belül elsősorban Mezőszegedi Gáspárnak, Imádságos könyvecskéiéi (Heidelberg, 1621)
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pedig Gáspár feleségének és nővérének ajánlotta: „Az nemes, tiszteletes és istenfélő Echi Orsika aszszonnak, Mezőszegedi Gáspár uram kedves házastársának, ismét az tiszteletes és nemes
Szegedi Anna aszszonnak, Krausz János uram istenfélő házastársának, Szegedi uram szerelmes húgának, az nagyszombati ecclesiában kegyes életnek és tökéletes tisztaságnak jó hírrel,
névvel tündöklő tükörinek, nékem keresztyéni szeretettel tisztelendő aszszonyaimnak." A meleg hangú ajánlás nem is tévesztette el célját; amikor 1624-ben Molnár Keresztyéni Religio című művének kiadására kellett a pénz, egy bizonyos — nem családhoz tartozó, de a neve után
ítélve minden bizonnyal szegedi származású — Szegedi Boldizsárral együtt, Gáspár uram ismét a zsebébe nyúlt, ahol is még ugyancsak szép számmal csilingelhettek az aranyak.
Ahogy a szegedi menekültek felléptek új lakóhelyükön, ahogy rányomták a maguk bélyegét a befogadó közösség gazdasági, társadalmi és szellemi arculatára, ahogy azt hellyel-közzel
a maguk képére formálták át, ahogy közülük egyesek — a hányattatások és a károsítások dacára — kisvártatva a felvidéki és tiszántúli polgártársadalom meghatározó elemei közé nyomultak, ahogy a távolsági kereskedelmi kapcsolataikat átmentették, illetve megszervezték —
mindez a kibocsátó közösség egykori, immár szétforgácsolódott erejét is — vagy talán elsősorban azt — jellemzi. Kivált, hogy ez a fajta diaszpóraalkotó képesség, meglepő módon, csak a
szegediekre jellemző. Buda, Pest és Székesfehérvár szétszéledt lakói lényegében anélkül illeszkedtek be új lakóhelyük közösségébe, hogy annak életvitelében észrevehető változásokat
okoztak volna.
Történetírásunk a távolsági kereskedelem szervezésébe és üzemeltetésében jeleskedő szabad királyi és bányavárosokat tekinti a magyar polgárosulás és tőkeképzés elsőrendű műhelyeinek ; az őstermelő mezővárosok ebbéli szerepéről rendszerint a korlátozó tényezőket hangsúlyozva, némelykor egyenest lekicsinylően szól. Szeged, mint említettük, a szabad királyi városok sorába tartozott, gazdasága azonban az őstermelésre — a környékbeli puszták kiterjedt
nagyállattartására és a szerémségi bortermelésre — épült, s polgárai, úgy tűnik, inkább csak a
budai és pesti nagykereskedők felhajtóiként-kiszolgálóiként kapcsolódtak bele a legfontosabb
magyar exportcikk, a szarvasmarha forgalmazásába. Jogállása dacára tehát Szeged gazdasági
mentalitása — de egyben társadalmi szerkezete is — inkább a földesúri joghatóság alatt élő
mezővárosokéhoz hasonlított; azokéhoz, amelyek közül Szegednek csak nemrégiben sikerült
— időközben vissza-visszaesve — kiemelkednie.
Most mégis azt kell tapasztalnunk, hogy Szeged gazdasága könnyebben állta a háborús
idők sűrű megpróbáltatásait, mint a többi török uralom alá jutott — s ráadásul gazdasági és
társadalmi struktúráját tekintve sokkalta városiasabb — egykori szabad királyi városé. Önmagában ez még éppenséggel nem lenne különösebben meglepő, hiszen a vegyes lakosságú
Buda, a német polgárság tömeges páni menekülése révén, eleve nagyobb vérveszteségeket
szenvedett a török megszálláskor, mint a csaknem színmagyar Szeged. Az azonban már minden logikus várakozást megcsúfol, hogy a szétszóródott szegediek, szinte megérkezésük pillanatától kezdve, legott önálló arculatú, expanzív gazdasági, társadalmi és kulturális erőként
tűnnek fel a királyi Magyarország és Erdély őket befogadó városaiban. Jóllehet e szabad királyi városokat (Nagyszombat, Kassa, Nagyvárad stb.) közvetlenül nem érintette a török előrenyomulás, és szervesen kiformálódott gazdasági szerkezete és kereskedelmi kapcsolatrendszerük is sértetlen maradt, a betelepülő szegediek nemcsak állták a versenyt ezek „őslakosságával", hanem egy sor fontos gazdasági és városigazgatási funkciót el is hódítottak tőlük.
Szeged — és a részben éppen a szegediek odamenekülése révén felemelkedett Debrecen —
példája azt jelzi, az őstermelő mezővárosok egyikében-másikában a XVI. század elejére már
kialakult egy olyan kereskedőréteg, amely ugrásra készen állt, hogy a távolsági kereskedelem
irányító pozícióit átvegye, s amely ekkortájt rendelkezett is az ehhez szükséges kapcsolatok90

kai, tapasztalatokkal és — nem utolsósorban — tőkével. Mindebből nyilvánvaló, hogy történetírásunk városfejlődési modellje alapos felülvizsgálatra szorul — ez a szegedi diaszpóra történetének legnagyobb, a helytörténeti kereteken messze túlmutató tanulsága.
*

Az itt közölt tanulmány mutatvány a Szeged-történeti monográfia várhatóan 1983-ban
megjelenő I. kötetéből. A téma iránt érdeklődők e kötetből tájékozódhatnak majd a tágabb
összefüggésekről és a forrásanyagról.
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