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Elek György

"A nagy Kun Kardszag Városa tűz által
esett romlásáról" és a megégett városrész
újjáépítéséről /l 834-1835/

A szakirodalom az alföldi településeknek két alaptípusát ismeri: a régibb,
nagy hagyományú halmaztelepülést, és a 18. századtól nyomon követhető mo-
dernebb, szabályos osztású, utcás telekszervezetet. Amíg a török világ után újból
benépesülő községek az ősibb - eredetileg családonként (hadanként) felépített -
halmaz formát követik, addig a kincstár által telepített községekben a másik, a
hatóság által támogatott, mérnöki osztással szabályozott településszerkezet a jel-
lemző. A hatóság ugyanis a 18. századtól kezdve a modernebb, szabályosan
beépített településforma elterjedését igyekezett elősegíteni, s az újonnan telepített
falvak utcáit és telkeit előre kimérette, a halmaztelepüléseken pedig a gyakori
tűzvészektől elpusztított részek szabályozását rendelte el, azzal a szándékkal,
hogy a további égések után a város más részeiben is ezt a formát valósítja meg.
A várt tüzek azonban elmaradtak, s így egyes települések mai képe a halmaz-
település mellett egy másik településtípus emlékét is őrzi.

A török-tatár-kuruc világ után Karcagra visszatérő lakosok vérségi, rokonsági
szervezetben szállták meg és népesítették be a város területét, vagyis a rokon
nagycsaládok egymás mellé telepedtek, egymás közelében hasítottak ki maguk-
nak portákat az akkor még bőségesen rendelkezésre álló, beépítésre alkalmas
földterületből. A halmazosan települt városrészeket nevezték zugoknak. Györffy
István a századfordulón a következő zugokat írta össze Karcagon: Pernyészug,
Fanzug, Sereszug, Birizlózug, Kis- és Nagyrétoldal, ezeken belül van a Bundizug
és a Nadrágzug. A zugok belsejében a telkek és a házak teljes összevisszaságban
állottak. A közöttük lévő girbegurba utcák mellett számát sem lehetne felsorolni
a zugok mélyébe vezető zsákutcáknak vagy zugutcáknak, melyeknek rendes
utcává alakítására, "kitörésére" csak az 1860-as években került sor. ® A települést
átszelő szélesebb utak a nagyobb városokba vezető országutak /postautak/ és a
csordahajtó utak voltak, melyek a kihajtott csorda növekedésének, illetve fogyá-
sának megfelelően a város belsejében elkeskenyedtek, városszéli végükön pedig
kiszélesedtek.

A városi beltelkek méretére vonatkozóan a karcagi tanács 1775-ben azt a
határozatot hozta, hogy a vagyoni helyzet szerint három csoportba osztott la-
kosság részére 750, 600 és 450 négyszögöl nagyságú porta adandó. 1808-ban
már erősen mérsékelt területű, 450 és 360 négyszögöles portákat állapítanak
meg , de még ezek a telekméretek is túlzottnak tűnnek a későbbi állapotokhoz
képest. A lakosság számának növekedésével és a portának kiosztható földterület
csökkenésével ugyanis a telkek elaprózódtak, annyira, hogy a nagy égés utáni
mérnöki felmérés szerint (1834-ben) már "30 és 35 négyszögöles fundusok is
léteztek". Vagyis igen nagy volt a zsúfoltság. Az egymástól nádkerítéssel
elválasztott telkeken állott a lakóház, valamint az ólak, aklok a jószág számára.
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Az udvaron helyezték el a rakományokat, a szénát, szalmát, a tüzelnivaló leve-
lesganét, a szintén fűtőnek összehordott, kúpokba rakott nádat, de az udvaron
tárolták a trágyát is, melyből nem is egy helyen kerítést hánytak. Az épületeket
náddal fedték, a füst elvezetésére szolgáló, vesszőfonással vagy deszkából készült
szabad- vagy pendelykéményt belülről tehéntrágyával tapasztották ki, hogy ne-
hezebben fogjon tüzet.

A hatóság persze előírásokkal, határozatokkal, rendszabályokkal igyekezett
érvényt szerezni bizonyos modernebb településfejlesztési elveknek, de ezekből
a gyakorlatban csak azt valósították meg, amelyik "adott körülmények között a
közösség érdekeinek megfelelt," vagyis tulajdonképpen egy-egy drasztikus be-
avatkozásig mindenütt megmaradt a girbegurba, "zsákutcás, zugos, sok helyen
szinte mondhatnánk ázsiai külsővel bíró város".

A tűzre mindig is nagyon ügyeltek. A városi és kerületi elöljárók egész sor
olyan intézkedést hoztak, amely részben a tűzveszély csökkentését, a tüzek meg-
előzését, másrészt a tűzoltás megkönnyítését célozták. Ma is ismert az éjjeliőrök
/Karcagon 1774-től 3 vachter teljesített szolgálatot/ kiáltása, melyet az esti ha-
rangszó után az utcákon járva minden órában el kellett mondaniuk:

"Hallgass Gazda vigyázóra
Tízet ütött már az óra
A tűzre vigyázzatok
Hogy károkat ne vallyatok..."

Nappal a templom tornyában állott az állandó toronyőr, aki a nappali tüzeket
volt köteles a harang félreverésével jelezni. Az elöljáróság keményen büntette
azokat, akik a "parantsolat ellenére" tilalmas helyen, kertekben, kertek mellett,
istállókban tüzet raktak, vagy rakott szekéren, boglyán, szérűben és az utcán
pipáztak. Huszonöt korbáccsal büntették a gazdaasszonyt, ha az udvarra locso-
latlan, tüzes pernyét öntött ki. (Ha a pernyében már nem volt parázs, de nem
locsolták meg, a vétkes 6 korbácsot volt kénytelen elszenvedni? 1768-ban a
Nagykunság minden községében elrendelték, hogy a tűzoltáshoz "minden hor-
dóban vagy kádban víz, mely kapitány víznek neveztetik, kemény büntetés alatt
tartasson..." 1770-ben a jászkun kerületek gyűlésén mondták ki, hogy "minden
Hellységben Csákják vagy Horgok készíttessenek" a tűzoltáshoz. 1773-tól a köz-
ségeket víztartó szekerek állítására kötelezték. 1776-ban a kapitányvíz mellé
minden házhoz lajtorja készíttetését javasolták. 1800-ban Kisújszállás városa,
mivel "más jól rendelt városokban számos példát látni a tűz oltásokban", vízi-
puskát vásárol. Egy hasonló szerkezetről a karcagi nagy tüzet megörökítő vers
is megemlékezik:

"Míg edjet (ti. házat) megtartott vízzel a makhina
Akkorra száznak is a pernyéjét hattá..."

Na igen! Ha a sűrű rendelkezések, a vétkesek kemény megbüntetése, a sza-
bályok betartatása ellenére egyszer fellobogott valahol a tűz, és nem sikerült
nagyon gyorsan megfékezni és eloltani, akkor kíméletlenül végigsepert a városon,
és jobb esetben is házak tucatjait tette hamuvá, rosszabb esetben pedig egész
városrészeket hamvasztott el. Arra, hogy nemegyszer megtörtént ilyen, jó példa
a karcagi Pemyészug elnevezése, amely egy hasonló esemény emlékét őrzi.
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Úgyszintén Karcagon hallottam azt a szólást, amit a sorsába beletörődő emberre
mondanak: "megszokta, mint Nádudvar az ígíst".

"Ezernyóltzszáz utánn harmintz negyedikbe
Egy szomorú példa történt hejségünkbe
Kardszag Újszállása vala oj nagy tűzbe
Hatszáz tizennyóltz ház a' mejbenn megíge
Azonn kívül pedig sok alkotványokat
Megszámlálhatatlan apró jószágokat
Nem lehet leírni ezeknek számokat
Azt a' sok iszonyú erős nagy károkat

Minden úttza bé tőit szörnyű jajgatással
Mert az Úr sijjetett e' szörnyű romlással
Minden fele ígett a tűz ropogással
Mej miatt volt a' Nép sűrű sikoltással

A' nagy lángok egymást sűrűn felváltották
Az Emberi szívet majd el olvasztották
A' félelem között sárgultak az ortzák
Mert még sokakról is leégtek a ruhák
Szegények mert nehezen hagyták
A' mit fel kaphattak a' hátokonn horták
Jaj már ide égünk tsak azt kiáltották
Házi bútorukat szegények siratták

Sok Szegény és Árva ezt holtig sirattya
Mert meg ígett házát láttya föld porába
Hogy azt fel építtse nintsen benne módja
Törőlgeti szemét könnyeit húlatja
Kilentz Malom esett a' szélnek torkába
Ezeket is a' Tűz mindet felprédálta

Katholikusoknak megígett temploma
Mejj az ecklézsiát gyászbann bontotta
Meghagyott még az Úr két felszentelt házat
Mejbenn öszve gyűjti a' megrémült nyájat

Ez a' dolog történt Május holnapjába
Szinténn vége felé huszonharmadikba..."

- így verselte meg később a szerencsétlenséget egy karcagi históriás , bár
emlékezetével még a mai napig is találkozhatunk. Fennmaradt egy olyan ha-
gyomány is, amely szerint már a költő-garabondiás: Csokonai Vitéz Mihály is
megjósolta egyik ittjártakor, hogy 1831-ben döghalál (kolera) fog pusztítani Kar-
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cagon, 1834-ben pedig 'Tűzi veszedelem". (Igen sajnálatos, hogy ez az előre-
jelzés csak jóval később lett köztudomású.) De lássunk egy hivatalos iratot Illéssy
János nagykun kapitány kezéből, aki még aznap Karcagra érkezett és a "rettenetes
égésnek világánál" a következőket írta a Jászkun Kerület elöljáróinak:

"Tekintetes Nemes Kerületek!
Szomorú ugyan a tárgy, melyről tudósítást teszek, de kötelességem hozta

magával azt a' Tekintetes Kerületekkel sietve közölni:
Karczag Várossá lángba van borulva, az ma délutáni fél órakor, bizonyos

Benesovszki nevű lakos udvarán volt kazal nád meggyulladván, az irtóztatóan
dühösködött szélben oly rémítő pusztítással borította lángokba a' Várost, hogy
rövid idő alatt a' Rkatholicum Templom, több Malmok, 's hozzá vetve legalább
két ezer darab különféle Épületek ma estére már hamuvá váltak. Leégtek ezek
mind, 's a' kiknek Épületjeik meggyúladtak, azoknak mindenek, mik az Épüle-
tekben találtattak, tűz által megemésztettek. A' szélvész dühösködik most is, de
úgy látszik, hogy a város három negyedrésze - mert egy negyedét bizonyosan
teszi az elégettség - meg fog maradni. A' jajgatás, sírás 's kétségbe esés hangjai
verdesik a' levegőt, azon Embereknek jajjai, kiknek bent a' Városban már sem-
mijek se maradt. Ezek mind Éhei hálással küszködnek, tsak egyszeri betevő
falatjok se maradt, és rajtok volt öltözetjeik nagy része is láng prédája lett.

Mindenütt tűz lángok világítják meg a' Várost. Szívrázó 's borzasztó minden,
merre tekint az Ember.

Mind ezen pusztulás közepette vigasztalás az, hogy Ember egy sem veszett
el, mert a gyermek ágyas asszonyokat és kis gyerekeket is hirtelen ki szedték
az égő Épületekből, de a' személyeken kívül minden vagyon hamuvá lett - Városi
Köz Épületek két malmon kívül meg maradtak.

Első kötelességünknek tettük a' boldogtalan szerentsétlenek felsegélése mun-
káját - Erre most az egész Nagy Kun Megyét nyomban felszólítom, azután a'
Károk jegyzéke fog telyesíttetni -, melyekről majdan Tudósításomat hivatalosan
megteszem.

Addig is pedig hivatalos Tisztemnek tartom a' Tekintetes Kerületeket aláza-
tosan meg kérni: hogy ezen szomorú Esetet a' két rokon Megyébe hírül tévén
több Polgár Társainkat is keresztényi segedelemre felszóllítani méltóztassanak.
Minden a' mit adhatnak, 's adnak a' Lakosok, olyan lesz ezeknek, mint az va-
lóságos Éhei halónak egy falat, 's a' meztelennek egy öltözet, mellyel testét
betakarja.

Többi kegyességekben ajánlott tartozó tisztelettel
vagyok alázatos szolgája
Illéssy János
kapitány
Karczag, 23 május éjfélbe 1834." / l ü /

A tűzvésznek tahát összesen 2000 épület, közte 618 lakóház esett áldozatul.
Elpusztult a római katolikus templom, kilenc malac - ebből kettő a város tulaj-
dona. A későbbiekben elkészített kárösszeírás szerint a lakosság "csak könnye-
dénn számítva 434.500 Vfrtokra betsűlt károkat vallott..."' ' Az épületek mellett
a vagyontárgyak, aprójószágok, élelem elvesztése - (egy családot öt fővel szá-
mítva) - több mint háromezer lelket érintett. A nagykun kapitány elsőként az ő
segélyezésükről gondoskodott. Körlevélben hívta fel a kerület községeit, a kör-
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nyező vármegyéket és a földesurakat az égett lakosok "megsegéllésére". A legelső
adakozó Madaras városa, 1834. május 25-én 100 kila (5400 liter) búzát ajánlott
fel a megkárosodott lakosok "felsegéllésére 's fogyatkozásainak pótlására". A
karcagi bírák köszönettel vették az adományt, és egyidejűleg a más helyekről
érkező küldemények "rendes feljegyzés mellett lejendŐ által vételére Böjti István
úr és Eskiitt Elek János ő kegyelmek ki neveztettek." ' l A továbbiakban, mint
Illéssy János írja, a felszólításnak "igen nagy következése lett". Nemcsak a nagy-
kun községek, hanem a Jász- és Kiskun Kerületek lakosai is "reménségen felül
küldöttek adakozásaikat, melyek számát nevelte az idegenből érkezett adomány
... (és ez a) Segedelem képes vala a temérdek számú 's több mint 600 család
ideiglenes szükségét észrevehetően pótolni".'J l Bár Karcag város elöljárói egy
hónap múlva úgy határoztak, hogy "mindezenn Jói-tévőknek nevei adakozása-
ikkal együtt, kik a' minapi nagy égés által kárt vallott Lakosok részére Segedelmet
küldöttek vagy személlyesenn által adtak, a' Közönséges Újság Levelekbenn
nyilvánosíttassanak 's jótéteményeikért mindnyájoknak méltó köszönet tétes-
sen" - az említett újság hiányában azonban csak néhány adakozót ismerünk:
Kisújszállás városa 500 fit; Halas, Majsa, "Kiss Kun Szt Miklós" és Szabadszállás
városok együtt 1122 fit 31 kr és 74 darab ruhanemű; Kis Kun Laczháza közönsége
70 frt; Túr városa 200 Vfrt, valamint 11 köböl és 1/4 véka (1188 liter) búza és
ugyanennyi árpa.' Az érkező adományok a városgazda kezéhez és felügyelete
alá kerültek, aki jegyzés szerint, "alkalmatosán" osztotta ki a rászorulóknak,
mert csak azok részesültek segélyben, akiknek mindene elégett. Még a "jobb
birtokosok, 's Vagyonosabbak" részét is a legszegényebbeknek adták. "A kiosztás
mértéke alapult más részről egy egy Háznépnek számán is." A téli kenyérnekvaló
megszerzését igyekezett biztosítani az elöljáróság akkor, amikor a nyári munkák
kezdetén felszólította a tűzkárt nem szenvedett gazdákat, hogy munkásaikat
"egyedül helyből a' szerentsétlenek közül válasszák, mely szerint ezek is érde-
melhessenek magoknak Élelemre valót." / !

A nagykun kapitány 1834. május 28-ra "a' jövendőben ne talán történhető
(tüzeknek) rendetlen útzák 's építések regulátiója által lehető gátlása, de egy-
szersmind népes és nevezetes ki terjedésű varosnak is csinosítása felett leendő
értekezés 's szükséges Tanácskozás végett Karcagra rendelte a kerület községe-
inek vezetőit, mert a' mostani megállapodások 's Végzések töbnyire használtatni
fognak és alkalmaztatni más Városokban is, melyekben előbb utóbb ne talán
hasonló újrendezés történend". A tanácskozáson a következő határozatokat hoz-
ták:

"lör ... elegendő Földmérők hívattatván ... a' Város mostani fekvése papirosra
tétessék - melly nélkül valamint a' többi Városok, úgy Karczag is szűkölködött
- az Utszáknak és Ház Telkeknek új rendbe vételére javallat tétessék..."

"2or ... megengedtetett ideiglen az elégett Házak lakhatóvá tétele, úgy azom-
ban, hogy az így felépülendő Ház az újrendezést semmi tekintetben nem vál-
toztathatja..."

"3or Az Épületeknek Náddal való fedése úgy az Udvaroknak is Náddal való
kerítése - melyek az égésnek közelebb is legnagyobb terjesztőinek lenni tapasz-
taltattak - végképpen eltiltatott, 's e' helyett a' Vagyonosabbak, vagyis már 10
lántz azaz 20 köblös földbirtokúak kivétel nélkül tseréppel, a' Szegényebbek
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pedig gyékénnyel fedhetik házaikat 's egyébb épületeiket - az Épületeket az
Udvaroknak tsupán egyik oldalába szabad lesz tenni, kéményeket tsak téglából
készülteket szabad emelni..."

"4er Elrendeltetett bizonyos Summának (50.000 fit - E. Gy.) fel költsönzései,
mely egyrészben a pénz nélkül szűkölködők (részére) hitelbe kiadassák, más-
részben építésre való fának szerzésére fordíttassék, ezen felül a' tégla és tserép
égetésre, mellyekből temérdek mennyiség kívántatik, használtassák..."

"5ör Más városokból is elegendő Mesterek hozattassanak..."
"6or Az Égetteknek közadójoknak elengedése eránt a T. Kerületek megke-

restessenek..."
"7er... A Malmok egyedül kólábokra, és tserépre építtethetnek..."
"8or ... (a Városháza körül lévő porták, mivel nagyon veszélyesek a középü-

letekre, a város udvarához csatoltassanak)
"9er A' Közönségnek lelkes gondoskodására bízatott oly módokról gondos-

kodni, ne hogy ennyi szerentsétlenségre jutottak kivándorlásra vetemedjenek, és
ezzel a' Város Népetlenedését eszközöljék...(!!)/18/

Ezen intézkedések után a városba rendelték a Jászkun Kerület négy geodétáját,
akik június 6 és szeptember 29 között előbb térképet készítettek a városról,
külön felmérve a tűzben kiégett részt, majd azon javaslatot tették a telkek és
"Utszák regulátiójáról", hogy: "igen tsekély terjedésű telkek találtatnak, melyek
mint megannyi Tűzfészkek, ezentúl 200 négy szög ölesnél kisebb Telek senkinek
se adassék, a' mostaniak annyira kipótoltassanak... a' Telkek hossza egyformaság
végett is 25 ölesre határoztatott, szélességben legalább 8 ölnek ... az Utszák 10
öles szélességűek legyenek, a' legtöbb Utsza pedig, mely az egész Város hosszán
végig megy, azért is, hogy a' Marhákat minden Utszáról erre, 's ezen végig
szokták kihajtani, 15 öles szélességben metszessék ki." l

Az egymásra merőleges utcák kimérése és az egymás mellett, pontos telek-
méretekkel kiosztott porták létesítése a régi hadas településrend felszámolását
jelentette. Az utcának kijelölt területen minden épületet le kellett bontani. Hal-
lottam, hogy még a tetejüket vesztett, de falaikban kifogástalan házaknak sem
kegyelmezett a mérnöki vonalzó, ami természetesen nagy felzúdulást keltett az
egyébként is elkeseredett emberek között. Még az energikus és szigorú Illéssy
János is azt írja, hogy "leg féllelmesebb része a' Rendezésnek úgy mint a régi
Városi Telkeknek 's Utszáknak, új formában való ki osztása" volt, pedig igye-
keztek e legkedvezőbben eljárni. Az új telkeket lehetőleg azon a tájon kapták
a gazdák, ahol házuk azelőtt is állott /valószínűleg az egy környéken élő nagy-
családra gondolva/, illetményét mindenkinek kiadták, és a kipótolt négyszögölek
árát 10 év alatt kellett kifizetniük. ^ f A tanács még ugyanazon év októberében
összeíratta, hogy "a kárt vallott Lakosok közül az ujjonti ki mérés szerént kinek
adatott több vagy kevesebb Ház hely 's mennyivel? a többségnek vagy keve-
sebbségnek négyszögöle miképpen fizettessen Permig a többet nyert Lakósok
részéről a Város Cassájába, mint a vesztést Szenvedetteknek a Város Cussájából?"
A telkek négyszögölének megváltását a redemptusok részére 15, az irredemp-
tusokra nézve pedig 30 kr-ban határozták meg. A kapott, illetve elvett területek
nagyságáról készült "Laistrom" elveszett, de egy későbbi bejegyzésből ismerjük
a befizetendő összegeket: míg a lakosokat a 200 négyszögölre kiigazított por-
táknál a területtöbbletért összesen 5094 frt 30 kr terhelte, addig a területvesz-
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teségért, vagvis a régi porta megkisebbítéséért 188 frt 18 kr-t kellett kifizetnie
a városnak. ^

Végtére is: "Az új Utszák közül az, mely a leghoszszabb, 's 1200 öl
hosszúságú, szélességben 15, a többiek 10 öl szélességitek, kettőn kívül, melyek
(mivel kevés telekre van róluk bejárás - E. Gy.) 7 öl szélességűre ítéltettek." A
telkek kimérésénél és a házak újjáépítésénél a következő szabályokat állapították
meg:72

"lör Hogy minden Lakosnak egész illetménye kiadassék, még pedig a'
mennyiben lehetséges azon a tájon, hol eddig feküdött.

2or 200 négyszögölesnél kissebb Telkeket kiadni meg nem engedtetik, kisebb
Telkek a' Város végin húzandó új soron adatnak ki pótolt 200 négyszögölben

3or Valamint az új Utszák, úgy minden Telek egyenes szögben mérettek ki
- A' Házak 's más Épületek is tsak egyenes szögben építtethetnek

4er Tapasztaltatván, hogy az alatson Épület ablakok 's ajtók az egésségnek
mily veszedelmesek; ez okból kihirdettetett, hogy Épületek fele magassága -
annál is inkább mivel a vájog épület mindig nyomakodik - 10 lábnyi, az ajtófél
magassága 6 lábnyi, az ablak belső világossága pedig legalább 2 lábnyi magas-
ságú legven, a' ki pedig ezen rendelés ellen vétene, annak épülete le-
rontatik m /

5ör A' szomszéd udvarára ablakot hagyni nem szabad, az ilyeneknek igen
sok rósz következései vágynak

6or Minden Teleknek tsak egyik oldalán lehet építeni, úgymint az Utszától
kezdve azon oldalon, mely már kijeleltetett - 25 ölesek lévén átaljában a Telkek,
ily hosszúságban elegendő Épület elfér, minden Telek másik oldala a' szomszédé,
belső végén pedig építeni nem szabad, mert így ismét össze-vissza lennének az
Épületek.

7er Minden Háznak véggel kell az Utszára lenni, 's kivált Utszára mentül
nagyobb ablakokkal

8or Mihelyst az idő engedi - az Utszák két felől élő fákkal beültettessenek
egyenes sorba sinór mellett

9er A' Telkeket semmi esetben nem lehet rövidebbekké tenni, hanem hossza
mindeniknek örökké 25 öl maradjon.

10. Malmok közül... (Illéssy János) tsupán kettőt hagyott bent a' Városban,
... ezeket is tsak azért, mivel szintén a város végin vágynak, az eránt tehát, hogy
lehessen é akár a közönségnek, akár más Lakosoknak saját belső Telkéji Malmot
építeni? És ha igen, úgy mitsoda feltétel alatt? Ez szerént szükség lesz Ő Császári
Királyi Fő Herczegségéhez folyamodni.

11. Fa zsindelyek ugyne meg nem engedtettek, mert a' szomorú tapasztalás
azt mutatta, hogy a gyúladást leginkább előmozdította a' Rkatholicum Temp-
lomnak tetejéről szél hordta sindely, melyet a' szélvész ötszáz ölnyi távolságra
is elragadván, a Nádtetőhöz mintegy szegezte, úgyhogy legtöbb gyúladást az
okozott. Azomban kenteién a Tudósító felfedezni, hogy minden Tilalom ellenére
is a' Rkatholicum Templom teteje ismét fa zsindellyen készült el, 's tartani lehet
tölle, hogy a' Rendszabályok ilyen példa által erejekből ki vetkeztetnek". Arról
is értesülünk, hogy a nagykun kapitány "már ... kidolgozta a' meg nem égett
részek szabájozását is; ahoz azomban, mint az Épületekre végre fennállókhoz
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nem nyúlhat felső engedelem nélkül". A tűzvészek azonban elmaradtak, s így
nem volt lehetőség a városrendezés folytatására.

Még a május 28-i gyűlésen határozat született, hogy a város nagyobb összeget
kölcsönözzön a lakosok részére. Ennek megfelelően május 30-án a tanács el-
rendelte: "hirdettessen meg..., hogy mivel a Város az Építések könnyíthetősége
végett kölcsön Summát lessz kenteién a Lakosok számára fel venni - tehát azok,
kiknek illy kölcsönn vételre szükségek lenne, a Summa mennyiségének feladá-
sával magokat jelentsék". A pénzt kölcsönzők számát nem ismerjük, de
Illéssy János "a Lakosoknak kiosztandó úgy tégla, tserépsindely. Szálfák 's Desz-
kák vételére Húsz ezer ezüst forintok a' Város neve 's Hitele alatt Száztól 5 fr
kamatra" kölcsönadandó összegről ír, ám ugyanakkor a tanács a Kerületekhez
küldött kérelmében az égett lakosok adójának 3 évi elengedéséért instáll.

Mivel az építkezéseken rengeteg téglára és cserépre van szükség, Sós Péter
senátor felügyeletével külön pénzalapot létesítenek e célra. Bár már júniusban
két új cserépvető mestert fogadnak, "előre lehet látni, hogy a Város /a/ Lako-
soknak - Tégla és Cserép Szükségeit a maga majorkodásából meg nem fogja
győzni, meg kérettetni rendeltettek a szomszéd Kisújszállás, Kunhegyes, Madaras
Várossainak Érdemes Elöljárói az eránt, ha valyon adhatnának-e? és mi áronn"?
A nagykun városok képviselői kijelentették, hogy "nyerekedés nékűli áron le-
hetőképpen szolgáltatnak az Égetteknek tserepet." A más városokból vásárolt
építőanyag mennyiségét nem ismerjük, de a városi téglavetőktől ez év végéig
76 karcagi lakos (az égett gazdák 12 százaléka) összesen 91.900 téglát (ké-
ménynek, ill. házalapnak), 55.400 kéménynek való téglát, 250 darab "félhold"
téglát, 97.700 lapos és 995 darab görbe cserepet kért magának "illendő áron
adatni". Valamennyi kérést teljesítik, a téglának ezre 10 frt, a lapos cserépnek
ezre 12 frt, a görbének darabja 4 kr volt. Az építkezések a következő esz-
tendőben is folytatódtak. A tanács ekkor Mándoki András helybeli cserépvető
mellett egyezséget köt "Debreczen Városbeli Érdemes Polgár Ttes Somogyi Gá-
bor úrral is a' végett, hogy ... minél előbb felállítandó épületbenn fent említett
czélra mentői nagyobb mennyiségbenn Cserepet vettessen, égettessenn..."
Főként a városgazda számadásaiból tudjuk, hogy az épületfát a Tiszánál, az
építkezésekhez szükséges szeget, meszet, nádat, szalmát (utóbbiakat téglaége-
téshez) a helyi és környékbeli nagyobb vásárokon szerezték be.

Azt sajnos nem tudjuk, hogy mikorra fejeződött be az újjáépítés, vagy mikorra
álltak talpra a tűzkárt szenvedett gazdaságok, de a tanácsjegyzőkönyvekből ki-
tetszik, hogy házépítési célzattal vagy "kenyérbeli szükségből" sokan kénytelenek
voltak tőkeföldjeiket eladni.

"... ezenn nagy munkát, úgy mint a' megégett nagy résznek új formába öntését
kivinni, 's az előforduló minden akadályokat legyőzni ily sok kérdéssel telyes
munkálatban, milyenre a' Kerületekben példa nem találtatik..." Illéssy János
nagykun kapitány személyes irányítása és felügyelete alatt vitték végbe, aki "evé-
gett más minden foglalatosságát felfüggesztvén Lakását Karczagra által tette, 's
mind addig, míg tökéletesen be nem végezte ... folyvást Karczagon
maradott."' Az elvégzett munkáról jelentést küldtek József nádornak is, aki
az 1835. év márciusában "Illéssy János úr által ... tett minden Intézeteket nem
kevés észre-vétellel helybe hagyvánn 's munkálódásainak tellyes meg elégedését
jelentvénn: ezenn nagy Fontosságú Tárgynak ki vitelét továbbra is Szorgalmatos
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IgSságú felügyelésére bízni kegyesenn méltóztatott..."/MA v á r o s déin^ati részének

Karcag város elöljárói voltak az újjáépítés idején:
Főbíró: Varró János
Tanácsnokok: Böjti István, Lakatos István, Nagy Gáspár, Láposi Sigmond,

Szarka Jósef, Szilágyi István, Sós Péter, Tót János
Nótárius: Csató Gergely, Kacsó Beniámin, Benedek László
Esküdtek: Sós Mihály, Őrsi András, Sántha György, Laczka Ferentz, Nagy

József, Elek János, Kerekes István, Csőreg Gergely.
A református hitközség vezetője Daróczi Mihály lelkész, a katholikus lelkek

pásztora Barta János plébános volt.

A város délnyugati részének képe a nagy tűzvész előtt és napjainkban
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