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Ajánlás 

 

 

égen várt könyvet tart kezében az olvasó. Három év-

tizeddel ez előtt vaskos kötet jelent meg Hajdúbö-

szörmény története címmel és számos kisebb írás, 

tanulmány, látott napvilágot azóta is. De egy, a mai tudományos 

ismereteket olvasmányosan, jól, röviden és összefoglalóan meg-

írt munka sohasem jelent meg. Pedig a ma élő generációknak, 

csakúgy, mint a várost éltető utókor embereinek szüksége van s 

lesz arra, hogy ismerjék a várost, megbízható ismeretekkel feltöl-

tekezve, éljék meg koruk minden szépségét és nyűgét. 

A város története jórészt a hajdúság története is, mely meg-

írásra vár. A hajdúk sajátos történeti múltja, a katonáskodó, 

majd kiváltságolt társadalmi helyzetet elérő népcsoport az  élet-

módja, életformája, társadalmi szervezete, nemesi voltát kollektí-

van megélő öntudatos paraszt-polgárság  várost teremtő évszá-

zadainak megismerése az egész magyarság számára is érdekes 

lehet. 

Önmagunk egyre jobb ismerete jelentős mértékben járul hozzá 

a jövő pontosabb beméréséhez, céljaink és feladataink meghatá-

rozásához. A szüntelenül változó jelen látható képe, és az emberi 

múltat őrző gondolat, érzés, emlékkép - lassan változóan - együt-

tesen járulnak hozzá a jövő megteremtéséhez. Ez a munka nem 

előzmények  nélkül  született, de nem is lezárása annak csak egy 

időpontban nyert megfogalmazása a város történetének. Össze-

gezése, summázata és közreadása annak, amit a tudományos ku-

tatás feltárt, s elmondhatóvá tett.  

A közel 600 éve város településtörténete a honfoglalás korába 

nyúlik vissza. A hajdútelepítéssel kezdődő új fejezete pedig egy 

olyan klasszikus városmodell, egy az életmód és védelem diktálta 

szerkezeti elrendezés létrejöttét eredményezte, amely tudományos 

leírása és közzététele óta – a század harmincas évei – az euró-

pai, sőt világatlaszok példatárában szerepel. Ez az érték nyert el-
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ismerést, amikor a Közép-európai Történelmi Városok állandó 

konferenciája tagjává választotta Hajdúböszörményt.  

Az a közösség és település szervező erő, amely kezdetektől jel-

lemzi a letelepült hajdúságot formálta a maga igénye, életformá-

ja, a védelmi követelmények szerint olyanná a várost – amely 

megfelelt a mindenkori társadalmi – közösségi kívánalmaknak 

Hajdúböszörmény úgy vált iskolavárossá, hogy ezzel egyidőben 

a mezőgazdálkodás, az ipar és szolgáltatás széles sprektruma 

nyert honosságot s lett egy önmagát a szellem magasába emelő 

közösség életterévé. A könyv, amelybe az olvasó belelapozhat, 

arról az élniakarásról, az alkotóerőről, a szüntelen tevékenység-

ről, az állandóan megújuló és mégis mindig értéket őrző és ha-

gyományt teremtő közösségről szól, amely az évezred során éltet-

te és karakteresen jellemezhetővé tette ezt a várost.  

 

 

Hajdúböszörmény, 2000. május 2. 

 
 

Dr. Lázár Imre 

polgármester 
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Bevezető 
 

 

 mű születésének értelmét az adta, hogy évtizedek óta hiánycikk 

az érdeklődők számára a város átfogó történeti leírása! Az 1973-

ban ezer példányban megjelent városmonográfia ugyanis egy 

esztendő alatt elfogyott, s azóta sem született meg az újabb várostörténeti 

feldolgozás. Többször szóba került ugyan az akkori mű változatlan for-

mában történő újrakiadása, de ez az ötlet más – más megfontolásból 

ugyan - de mindig lekerült a napirendről. Egyik legnyomósabb érv a vál-

tozatlan formában történő újrakiadás ellen az volt, hogy az akkori mono-

gráfia az érdeklődő nagyközönség számára – szigorú tudományossága 

miatt – nehézkes olvasmány volt, s ráadásul tanulmánygyűjtemény jellege 

miatt mégsem adott átfogó képet a várostörténet egészéről. Hozzá kell 

tennünk, hogy ez egy sokszerzős mű esetében ténylegesen nehezen is lett 

volna megvalósítható. Ráadásul a mű részint felfogásbeli változások, ré-

szint az azóta is folyó tudományos kutatások miatt egyes részleteiben 

meghaladottá is vált.  

A fenti tényleges igények és a jelzett hiányosságok miatt a szerző vál-

lalkozott arra, hogy Hajdúböszörmény város történetét úgy mutassa be, 

hogy az elsősorban a városuk múltja iránt érdeklődő polgárok számára le-

gyen érdekes. A szó nemes értelmében tehát népszerűsítő munka írása 

volt a cél, olyan formában, hogy időrendben követve a város történetét, az 

olvasóban arról végül egységes kép alakuljon ki. Az olvasmányosság mi-

att is szükség volt arra, hogy jelentős képanyag kerüljön bemutatásra, an-

nál is inkább, mert a városunkról történeti értékű képanyagot alig-alig tet-

tek közzé. E szempont indokolta azt is, hogy a tudományos műveknél el-

engedhetetlen szigorú hivatkozási rendszertől eltekintettünk, helyette a 

kötet végén átfogó szakirodalmi összeállítást tettünk közzé.  

Ugyanakkor jól tudjuk azt is, hogy a népszerűsítő munkáknak meg kell 

felelni a tudományosság igényeinek is abban az értelemben, hogy csakis 

történetileg hitelesen lehet és szabad az adott témakört bemutatni.  

Ez az igény a szerzőt kettős feladat elé állította. Egyrészt lehetőleg ki 

kellett küszöbölni a fent jelzett hiányosságokat, másrészt fokozatosan tö-

rekedni kellett arra, hogy az azóta elért tudományos kutatási eredménye-
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ket beépítse a munkájába. Ezt legjobb tudása szerint megtette, támasz-

kodva saját korábbi kutatásaira is. A munka ebben az értelemben tehát tu-

dományosan is új eredmények bemutatását tette lehetővé.  

Jól tudjuk ugyanakkor azt is, hogy az egyszerzős művek a szerző lá-

tásmódján, érdeklődési körén és olvasottságán keresztül születnek, amely 

óhatatlanul bizonyos veszélyekkel is jár. Ennek a lehetőségek határain be-

lül igyekeztünk ellenállni, s a szubjektív értékelésektől tartózkodni, 

ugyanakkor vállaltuk, hogy a mű a szerző történeti látásmódjáról is hiteles 

képet adjon. 

Hosszas töprengés után jutottunk arra az elhatározásra, hogy a város-

történetet 1945-el lezárjuk. Amíg ugyanis a Hajdúböszörmény története 

című tanulmánykötet a korábbi időszakra nézve a szerző számára nélkü-

lözhetetlen volt, addig az 1945 utáni évek bemutatásánál érthető okoknál 

fogva nem volt használható. 

E téren ugyanis további alapkutatásokra lesz szükség, amelyre ebben 

az esetben nem vállalkozhattunk, részint a feladat összetettsége, részint a 

források feldolgozatlansága és relatív hozzáférhetetlensége miatt.  

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra évtizedei ugyanis azt 

is jelentették, hogy a legtöbb döntés nem helyben született, még csak nem 

is a helyi pártbizottságon, hanem magasabb szinteken és olyan mélység-

ben, amelyek az emberek mindennapjait gyakran a legapróbb részletek-

ben meghatározták. Erre az időszakra vonatkozóan tehát a felelősségteljes 

összegzés és számadás időszaka még nem érkezett el, jól tudjuk azonban, 

hogy ez sokáig nem várathat magára, hiszen időben is hosszú szakaszról 

van szó, s olyan folyamatokról, amelyek a ma hétköznapjait még mindig 

sok vonatkozásban jelentősen befolyásolják.  

Szerencsés egybeesése a dolgoknak, hogy a várostörténet a 2000. év-

ben jelenhet meg, ezzel is súlyt adva a városban is folyó megemlékezé-

seknek, erősítve azt az egyébként is naponta tapasztalható szeretetet, 

amely városunk legjobb polgárait településük múltjához köti.  

 

Kérem, fogadják jó szívvel ezt a munkát! 

 

Kelt Hajdúböszörményben, az Úr 2000. esztendejében, a magyar állam 

fennállásának ezredik évében. 

                                                                          A Szerző  
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I 
 

Hajdúböszörmény határának és környékének  

földrajzi viszonyairól 
 

 

ajdúböszörmény mai nagy kiterjedésű határával az Alföld és 

közelebbről a Tiszántúl egyik jellegzetes települése, olyan kis-

város, amely megjelenésében ma is hordozza történetiségét. A 

város határa északon Hajdúná-

nással és Hajdúhadházzal, ke-

leten Hajdúhadházzal, délen a 

ma Debrecenhez csatolt Józsá-

val, nyugaton és észak-

nyugaton Balmazújvárossal és 

Görbeházával határos. Terü-

lete 311 négyzetkilométer, az-

az 31 078 hektár, tehát mint-

egy 58 000 kataszteri hold. 

E hatalmas kiterjedésű te-

rület különböző földrajzi 

adottságokkal rendelkezik. A 

határ keleti részébe belenyúlik 

a Nyírség homokos talaja, s itt 

jelentős az erdőterület is, nyu-

gaton viszont a feketeföld a 

jellemző, amelynek egyes te-

rületein szikes részek is talál-

hatók.  

A Keleti-főcsatornán túl 

mély fekvésű részek, agyagta-

laj, szikes területek, vízfo-

lyások, vízállások, gyepterületek és ligetes részek a jellemzőek. A város 

körül pedig a legjobb mezőségi – hajdúháti vályogtalaj helyezkedik el, 

amely a mezőgazdasági termelés számára kimagasló terméseredményeket 

biztosít.  

H 

A Vidi-ér a pródi gyepen 
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A mai földrajzi viszonyok a földtörténeti időszak újharmada, negyed-

időszaka fejlődéstörténetére vezethetők vissza. Mintegy tízmillió évvel 

ezelőtt az Alföld és a Dunántúl jelentős részének aljzata lesüllyedt, s az 

így kialakuló mélyedéseket a pannóniai beltenger borította el, amely hat - 

hét millió évvel ezelőtt elzáródás révén tóvá alakult. 

Az Alföldön ez a 

beltó a folyók hordaléka 

révén mintegy 

hat-hétmillió évvel ez-

előtt feltöltődött, szá-

razzá vált, s megindul-

hatott az új folyóhálózat 

kialakulása, amely kez-

detben jelentősen külön-

bözött a maitól. 

A földtörténeti új-

harmadkor végefelé még 

csak egyetlen jelentős 

alföldi folyó volt, a Ti-

sza, amely északkelet - 

délnyugati irányban 

Szeged felé tartott. A 

pleisztocén elején, mint-

egy 2, 5 - 2, 3 millió év-

vel ezelőtt megváltozott 

a felszínfejlődés, az ég-

hajlat melegebb és ned-

vesebb lett, ugyanakkor 

bizonyos tektonikai 

mozgások következté-

ben megváltozott a fo-

lyók működése is, s 

megkezdődött a horda-

lékkúpok kialakulása. A 

pleisztocén végének fontos jellemzője, hogy az üledékkúpokon nagyon 

sok folyóvízi homok rakódott le, amely a későbbiekben futóhomokká ala-

kult. Az utolsó jégkorszakban a maitól sokban különböző vízrajzi kép át-

alakult, amelynek hatása követhető a mai domborzatban is. A Nyírségben 

A Tócó-völgy 
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továbbra is a vízfolyások a legjelentősebb felszínalkotó tényezők, noha 

egyre jelentősebb az erős északi szelek felszínalakító munkája. Az Alföld 

északkeleti részében (Bodrogköz, Nyírség, a Hajdúhát északi része) mint-

egy 26 000 évvel ezelőtt, a mainál hidegebb és szárazabb éghajlaton in-

dult meg a futóhomok mozgása, míg az alacsonyabb területeken (a Nyír-

ség északnyugati része, a Hajdúhát északi fele) a homokmozgás csökkent, 

s megindult a löszösödés. A hordalékkúp teraszon, az érmelléki részen a 

lösztakaró kialakulása már korábban, mintegy 35 000 évvel ezelőtt elkez-

dődött, míg a hordalékkúp szegélyén fekvő Hajdúhát déli felében, a 

Würm-jégkorszak folyamán volt jellemző a löszképződés. Az alacso-

nyabban fekvő hortobágyi részeken még a pleisztocén végén is a vízfo-

lyások felszínalakító tevékenysége volt a jellemző, amely a finomszemű 

üledékek révén felszínegyengető-feltöltő jellegű volt, s máig meghatá-

rozza a Hortobágy lapos, egyhangú arculatát. A pleisztocén végén előbb a 

Tisza, majd a Szamos is elhagyta az Ér-völgyet, s ez az Alföld északkeleti 

részének vízrajzát alapvetően átalakította. A beregi síkság süllyedése mi-

att e két folyó folyásiránya megváltozott, délnyugat helyett északnyugat 

irányába fordult, s így a süllyedő Bodrogköz területén a Tisza magához 

ragadta a Kárpátokból lefutó folyókat, s megkezdődött a Bodrogköz 

nagyarányú átalakulása, mocsarasodása, illetve a Nyírség élővíz nélkül 

maradt, s földrajzilag is teljesen elkülönült az északabbra fekvő terüle-

tektől. A Tisza a tokaji kapu áttörése után még nem Szolnok irányába 

folyt, hanem Tiszalök táján délnek fordulva a Hajdúhát nyugati peremé-

nél haladt el, s ezáltal élessé tette a Hajdúhát és a Hortobágy közötti vá-

laszvonalat. Ennek szép és tanulságos emléke a hajdúböszörményi határ 

egyik jellegzetes része, a Kadarcs-meder. Így a Nyírség és a Hajdúhát az 

óholocéntól kezdve domborzati szigetként emelkedett ki, hiszen mintegy 

l0 - 15 méterrel ma is magasabb környezeténél. A Nyírség körüli lápos-

mocsaras területek ezért, és ekkor érték el legnagyobb kiterjedésüket. 

Mintegy 7500 - 5000 év között a Nyírségben egyre nagyobb erdőségek je-

lentek meg a mainál melegebb és nedvesebb időszakban, sőt foltokban a 

Hajdúháton is erdőségek keletkeztek. A Nyírséget és a Hajdúhátat övező 

mocsárvilág tovább terjeszkedett, amelyet a Tisza és mellékfolyóinak 

áradásai tápláltak. 

E földtörténeti fejlődés, a táj földrajztörténeti alakulása nagyon sok 

mindent megmagyaráz, többek között azt is, hogy a honfoglaló magyar-

ság az Alföld északkeleti részében miért éppen a Nyírséget és a Hajdúhá-
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tat érdemesítette arra, hogy elsősorban ott telepedjen le. A legkedvezőbb 

viszonyok ugyanis itt voltak. 

A Beregi - Szatmári síkságot ekkor végeláthatatlan erdők borították, 

amelyet itt-ott mocsár, vízjárta terület szakított meg. Csak a folyóhátak je-

lentettek biztonságos területet, ilyen volt például a Szamos-mente. A Bod-

rogköz szintén vízjárta, mocsaras terület volt, ahol kevés a letelepedésre 

alkalmas hely, s ugyanez vonatkozott a Hortobágy területére is. A hon-

foglalás korában a Nyírség és a Hajdúhát is élesen elkülönült.  

Hajdúböszörmény irányából, ha a Nyírség felé tekintünk, ma is jól ér-

zékelhető az erdővel borított Nyírség nyugati pereme. A város nyugati ha-

tárának meghatározó jellemzője a Hajdúhát déli részének mintegy húsz 

kilométer széles löszterülete, amely Józsa irányában, alföldi viszonylat-

ban jelentős felszíni emelkedéssel is járt, s amely a Csege-halomnál 165, 

7 méter tengerszint feletti magasságot ér el. A Hajdúhát déli része a Hor-

tobágy síkja fölé 15 - 60 méterre magasodik, amelybe a Würm-

jégkorszakban völgyek vágódtak be, amelyek részben nyugat felé, a Hor-

tobágy irányába, részben pedig dél felé tartanak. A hajdúböszörményi ha-

tárban a legjelentősebb közülük a Vidi-ér, a Brassó-ér, a Tócó-völgy. A 

növényföldrajzi kutatásokból ma már biztosan tudjuk, hogy a Hajdúhát 

eredeti állapotában sem volt igazi sztyeppterület, helyenként ugyanis 

pusztai cserjések, tatárjuharos tölgyek tarkították. A lösztakaró szemcse-

összetételét tekintve átmenetet képez a száraz térszíni lösz és az alföldi ár-

téri lösztakaró között, s ezért iszap- és agyagfrakciót is tartalmaz. A Tisza 

Árvíz a Réten. 1940. Háttérben a Maghy-tanya. A határ e része ilyen 

lehetett az árvízrendezés előtt 
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szabályozása előtt a Hortobágy a folyó árterületéhez tartozott, s az asztal-

laphoz hasonlatos sík terület mindig kapott vízutánpótlást, s ezért hatal-

mas, ingoványos területek alakulhattak ki, a magasabb részeken pedig 

szikesek és ligeterdők helyezkedtek el. A hajdúböszörményi határ egy ré-

szére - Bagota például - a Hortobágy földrajzi jellemzői vonatkoznak. A 

földrajzi környezet természetesen hat az adott település társadalomtörté-

neti fejlődésére is, noha ez a történelmi fejlődés különbözőfokain más és 

más súllyal esik latba.  

Hajdúböszörmény földrajzi helyzetét a Hajdúhát, a Nyírség és a Hor-

tobágy találkozásának hármasságában határozhatjuk meg. A környék víz-

rajzi viszonyai pedig egyértelművé teszik, hogy Böszörmény belterülete 

beleesik abba az észak-déli tengelybe, amely az árvizektől mentes volt, s 

amely Tokaj irányába biztonságos utat biztosított az északi - északkeleti 

Kárpátok felé. 

A határ legmagasabb pontja, a Csege-halom 



NYAKAS MIKLÓS: HAJDÚBÖSZÖRMÉNY A MÚLÓ IDŐBEN 

 
16 

 

 

 

II 

 

1 

 

Hajdúböszörmény határának története a magyar 

honfoglalásig a régészeti leletek tükrében 

 
 

 

 fent vázolt földrajzi jellemzők érthetővé teszik, hogy a táj 

kezdetektől fogva alkalmas volt az ember megtelepedésére. A 

városhatár vízfolyásai, a Brassó-ér, a Vidi-ér, a Süldős-ér, a 

Szőke-ér, a Horgas-ér, a Hollós-ér stb. partjai, a kisebb - nagyobb kiönté-

sek, erdős, ligetes részek halban - vadban gazdag területe, természetes vé-

dettsége érthetően vonzotta a régi korok embereit. Külön előnye volt a 

tájnak szigetszerű kiemelkedése, amely érthetővé teszi, hogy beleesik ab-

ba a kereskedelmi útvonalba, amely az ásványokban, fémekben bővelke-

dő északi tájakat összekötötte a sóban gazdag erdélyi medencével. A vá-

roshatár legrégibb régészeti leletei az újkőkor (neolitikum) emberéhez 

köthetők, s amelynek népét a kultúrájára jellemző vonaldíszes kerámiáról 

vonaldíszes kerámia népének nevezzük. Egyik telepüket a Keleti-

főcsatorna építésénél bolygatták meg, de a Réten, a Kadarcs partján, a fel-

színen ma is találhatók rájuk jellemző vonaldíszes kerámiadarabok, kova-

szilánkok. A körülbelül Kr.e. a 4. évezredben megtelepülő népességnek 

tehát jelentős telepe lehetett itt. 

Az újkőkor későbbi szakaszának egyik csoportját a Herpály-

csőszhalminak nevezett népesség alkotta. Jól iszapolt, vékony falú edé-

nyeiket vörös alapon, fekete csíkozással díszítették. A hajdúböszörményi 

határban a legjellegzetesebb telepük a pródi halom, amelyen 1882-ben 

Rommer Flóris és Hampel József végeztek ásatásokat. 

A leletanyag azt bizonyítja, hogy a népesség életmódja hasonlatos volt 

a többi neolit (újkőkor) kultúra népéhez. 

Kr. e. 2600 körül települt meg környékünkön a rézkor korai szakaszá-

hoz sorolt bodrogkeresztúri kultúra népe. A rájuk jellemző kerámiák, ob-

A 
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szidián pengék, átfúrt, nyeles buzogányok 

Zelemérről kerültek elő. A rézkor középső 

fázisához tartozó tiszapolgári kultúra né-

pességének is kimutathatók nyomai Haj-

dúböszörmény határában, Zeleméren, 

akárcsak a rézkor utolsó szakaszát képező 

péceli kultúráé.  

A Kárpát-medencei rézkor két első ré-

gészeti kultúrájának, a tiszapolgári és a 

bodrogkeresztúri kultúrának emlékei kör-

nyékünkön a Kr. e. 2550-től keltezhető le-

letekben maradtak ránk. Jellemző kerámi-

ák, obszidián pengék, átfúrt nyeles kőbu-

zogányok kerültek elő elsősorban 

Zeleméren, de más hajdúböszörményi 

határban lévő lelőhelyeken is. Ugyanígy 

ismerjük a város határából a rézkorunk 

utolsó időszakára jellemző péceli-badeni kultúra leleteit is. Kr.e. 1900 kö-

Rézkori edény. Déri Múzeum 

A "böszörményi kincs” darabjai.( színes kicserélni) 
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rül a bronzkor első periódusát jelentő népesség áramlott a Kárpát-

medencébe, s ez a nagy, indogermán szétvándorlás kezdete volt. A késői 

bronzkor (Kr.e. 1100 - 600 közötti időszak) pompás emléke a világhírű 

„böszörményi kincs”, amely a Csege-halomnál 1858-ban került elő, s a 

leletegyüttes eredetileg húsz bronzkardból, hat nagy bronz edényből és 

két bronz sisakból állt. Egy része a Magyar Nemzeti Múzeumban, másik 

része a debreceni református kollégium múzeumában látható, néhány da-

rab pedig elveszett. Kisebb bronzkori leletegyüttes a Homokkertben is 

előkerült. 

A korai vaskor második szakaszának (Kr.e. 600 - 400) idején nyugatról 

harcias népesség érkezett hazánk területére. Lándzsákkal, pajzsokkal, 

kardokkal, sőt páncéllal is fel voltak fegyverkezve, s halottaik fölé hal-

mokat emeltek. A népességet ezért a halomsíros kultúra népének nevez-

zük. Közelebbről meg nem határozható helyről, a Keleti - főcsatorna épí-

tésénél került elő Hajdúböszörmény határában leletanyaguk. 

A halomsíros kultúra népét Kr. e. a 4. században hazánkba érkező kel-

ták igázták le, akik velük össze is olvadtak. A kelták megjelenése a Ti-

szántúlon a Kr.e. 3. század végén és a 2. században a sztyeppei eredetű 

szkíta kultúra végét is jelentette. Hajdúböszörményben a Fehértói úton 

került elő kelta temető. A kelták fazekassága és ötvösművészete magas 

színvonalat ért el, sőt a fazekaskorong feltalálásával ezt az iparágat for-

radalmasították. A Tiszántúlon a Kr. e. 1. században új nép jelent meg, a 

dákok. A Hajdúsági Múzeumban a Keleti - főcsatorna mellől és a dorogi 

úti téglagyár területéről vannak dák leletek. A dák leletanyag hamarosan 

összeolvad az Alföldre érkező szarmata-jazigokéval. Ez a harcias, nagyál-

Kos alakú áldozati edény 

Vidről. Hajdúsági Múzeum 

Római edény. "Terra 

sigillata". Déri Múzeum. 
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lattartó, de a földművelést is ismerő nép a római birodalom ádáz ellensé-

ge volt, bár kereskedtek is velük, sőt utánozták a birodalom egyes termé-

keit, így például az úgynevezett vörös színű „terra sigillata” edényeket. 

Vidről került elő a formájában páratlan szarmata kos alakú áldozati 

edény. A vidi határrészen, a mai Vid belterületén amphora formájú, vas-

tag falú, szürke színű gabonatároló 

edény került elő, de a felszíni leletek is 

azt bizonyítják, hogy ezt a területet tar-

tósan megszállva tartották. 

A szarmaták az egyre erősödő ger-

mán nyomás ellen kénytelenek voltak a 

rómaiak segítségét kérni. Országuk vé-

delmére római hadmérnökök irányítása 

mellett hatalmas földsánc-rendszert épí-

tettetek a Kr.u. III. század végén. A 

földsánc nyomvonala ma is követhető. 

A hajdúsági nép ezt Csörsz-ároknak 

vagy Ördög-ároknak hívja, s nyomvo-

nala kimutatható Hajdúböszörmény mai 

határában is. Az árokrendszer nem tudta 

feltartóztatni a germánok benyomulását 

a római birodalom területére, s ezzel új 

korszak vette kezdetét a táj történetében 

is. 

Mindenekelőtt megváltozott az etni-

kai összetétel. Az új jövevények a ger-

mán gepidák voltak, akik a Felső-Tisza 

vidékét szállták meg, míg a nyugati gótok (vizigótok) Dacia területét, 

amelyet a rómaiak kénytelenek voltak kiüríteni. Miután a szarmaták épí-

tette Csörsz-árok nem bizonyult hatékony védelemnek, az ellenállás meg-

szervezésével a Körösök vonalánál próbálkoztak, de sikertelenül. A Ti-

szántúl urai a gepidák lettek, s a szarmaták visszaszorultak a Duna-Tisza 

köze déli részére. 

A gepidákat hamarosan egy másik germán nép, a hun uralmat elismerő 

keleti gótok törték meg, s a gepidák is kénytelenek voltak elismerni a hun 

birodalom fennhatóságát. Attila halála után az alávetett népek fellázadtak 

és az ismeretlen fekvésű Nedao folyó mellett megverték Attila fiainak 

A vidi gabonatároló edény 

Hajdúsági Múzeum 
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hun seregét, s kiűzték őket a Kárpát - medencéből. A gepidák ezzel a Ti-

szántúl tényleges urai lettek, sőt a történelemben először és utoljára mint-

egy száz éven keresztül a Kárpát-medencében a germán törzsek túlsúlya 

dominált. 

567-ben azonban Attila hunjaira emlékeztető, félelmetes nomád népes-

ség érkezett, Baján kagán avarjai, akik megsemmisítették a gepidák or-

szágát és a Kárpát-medence urai lettek. Az ún. korai avarok emlékanyagát 

eléggé jól ismerjük, bár magának az avar birodalomnak a népi összetéte-

léről már kevesebbet tudunk. A sok népet összefogó kaganátus nagy több-

ségét a belső-ázsiai eredetű avarok és pontusi (ukrajnai-dél-oroszországi) 

eredetű kuturgur-bolgárok adták, de az ezek közötti műveltség- és szo-

kásbeli különbségeket kevésbé ismerjük. A birodalom élén a kagán állt, 

alatta több részfejedelem és főméltóság volt, így a tudun, a jugurus és a 

tarkán. 

Egymáshoz való viszonyukat sem ismerjük, de az előkerült egyes sírok 

gazdagsága nagy hatalmat engednek feltételezni. A vezéri sírokban arany-

nyal díszített kardokat, tegezeket, gazdag lószerszámot találhatunk, a női 

sírokban pedig a granulációval díszített fülbevalók a legkiemelkedőbbek. 

Hajdúböszörményben Erdős Imre tanyájánál került elő egy gazdag női 

sír, amelynek mellékletei sajnálatos módon egyetlen fülbevaló kivételével 

elvesztek. A megmaradt darab - a 7. század elejére keltezhető - gúla alakú 

csüngő arany fülbevaló a korai avar leletek kiemelkedő darabja. 

Zelemérről is ismert egy - a VII. század elejére keltezhető arany fülbevaló 

pár. 

Avar pikkelypáncél. Déri Múzeum 
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A 7. század hetvenes éveiben új népcsoport költözött a Kárpát- meden-

cébe. A népmozgást ezúttal történeti forrásokkal is tudjuk bizonyítani. A 

pontusi bolgár birodalom felbomlásakor Kuvrat bolgár kán negyedik fia, 

Kuber költözött népével együtt Pannóniába. E népmozgalom a Tiszántúl 

területét is érintette! Ugyanebben az időben jelenik meg az úgynevezett 

griffes-indás műveltséget hordozó késői avar népesség, amely a legjel-

lemzőbb régészeti leletéről, a griffes vagy indás díszítésű, öntött bronz 

övveretről kapta a nevét. Mindenestre a griffes-indás ún. késői avarnépes-

ség olyan műveltségbeli különbségek hordozója, amely új etnikum megje-

lenését jelenti. A László Gyula által megfogalmazott, úgynevezett kettős 

honfoglalás elmélete is ezen alapul. E szerint ugyanis a késői avar népes-

ség nagy része tulajdonképpen magyar nyelvű lenne, s a Kárpát - meden-

cébe való betelepülése azonos Kovrat negyedik fiának, Kubernek és nép-

ének beköltözésével. Ez a népesség folyamatosan élt tovább - az avar bi-

rodalom széthullása ellenére - Árpádnak és népének a honfoglalásáig, s 

örömmel csatlakozott testvéreihez. Ez az elmélet ugyan nem bizonyítható, 

de nem is cáfolható olyan könnyen, ahogyan eleinte gondolták.  

Mindenesetre ma már bizonyított, hogy a késői avar népesség jelentős 

csoportjai megérték a magyar honfoglalást. 

Környékünkön sajnos nincs egyetlen hitelesen feltárt avar temető sem, 

sem a korai, sem pedig a késői korszakból, így nem tudjuk megmondani, 

hogy milyen volt a települési rendszerük a környékünkön. 

Az avar birodalmat Nagy Károly több hadjáratban törte meg, s 796-ban 

a frank hadsereg egészen a Tiszáig nyomult előre. A végső bukást azon-

ban a belháborúban meggyengült avarság a bolgároktól szenvedte el. A 

szintén törökös kultúrájú és nyelvű, de hamarosan elszlávosodó bolgár bi-

rodalom élére 804-ben a harcias Krum kán került, aki az avarok ellen lá-

zadó szlávoknak sietett segítségére, s ezzel végső csapást mért az avarok-

ra. Dél-Erdély a bolgár kánság érdekszférájába került, vidékünkön pedig - 

egészen a Tiszáig - bizonyíthatóan bolgár érdekeltség alakult ki. Nem tud-

juk azonban megmondani, hogy nagyobb bolgár telepekkel is számolnunk 

kell-e vagy pedig csak katonai helyőrségekkel. 

Mindenesetre tény, hogy a magyarok a honfoglaláskor nem lakatlan te-

rületet szálltak meg, de hogy milyen összetételű volt az itt talált népesség, 

az nehezen dönthető el. 

Hajdúböszörményben és környékén nincs nyoma annak, hogy jelentős 

szláv népesség élt volna itt. Pród neve ugyan szláv eredetű, de mint sze-
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mélynévből lett helynév, a jellegzetesen magyar helynévadási szokást kö-

veti.  

A késő-avar folyamatosság erősen valószínűsíthető, de ezt érdemben 

csak alapos régészeti feltárásokkal lehetne bizonyítani. 

 

 

 

Avar övveret. Déri 

Múzeum 



A HONFOGLALÁSTÓL A TATÁRJÁRÁSIG 

 23 

 

 

 

III 
 

A magyar honfoglalástól a hajdúk letelepítéséig 
 

1 

 

A honfoglalástól a tatárjárásig 
 

 

 

 korai középkor államférfiainak és történetíróinak Európa kele-

ti határát a Duna vonala jelentette, s ami azon túl terült el, az az 

avar pusztaság nevet kapta. A magyarokról először 862-ben 

emlékeznek meg, s utána egyre gyakrabban. A szórt adatok azt bizonyít-

ják, hogy a magyar törzsszövetség már évtizedekkel a honfoglalás előtt 

tudatosan törekedett arra, hogy kiismerje a Kárpát-medence hatalmi vi-

szonyait, s ennek fényében is mondhatjuk, hogy a honfoglalás nem ötlet-

szerű és kényszerszülte tett volt, hanem tudatosan átgondolt, s előre ki-

számított katonai-politikai lépés. A magyar törzsek 895 őszén jelentek 

meg a Kárpát-medencében, s 900 - ig azt teljes egészében birtokba vették. 

A korábbi nézetekkel szemben ma már tudjuk, hogy a honfoglaló ma-

gyar társadalom erősen tagolt, sok vonásában a feudális államiság kiala-

kulásának irányába mutató fejlődés jegyeit hordozta. Az előkelő és a kö-

zépréteg temetői régészetileg kimutatható módon jelentősen különböztek 

a köznépi temetőktől. A köznépi temetőkre a nagy sírszám és szegényes 

leletanyag a jellemző, a sírmellékletek elsősorban földművelésre utalnak. 

A köznépi temetők elsősorban a Dunántúlról ismeretesek, amelyre máig 

nem sikerült elfogadható magyarázatot adni. A különböző elméleteket 

azonban jelentősen módosíthatja az, hogy újabban a hajdúdorogi határban 

nagy sírlétszámú, a honfoglalástól a 13. századig felmenő temetőt tártak 

fel. Hajdúböszörmény határában sajnos ilyen jellegű, gondos régészeti 

feltárás nem történt, de azt tudjuk, hogy a mai nagy kiterjedésű határban 

számos kisebb-nagyobb honfoglalás kori és kora Árpád-kori település lé-

tezett, s az ezekhez tartozó temetőkből viszonylag jelentős anyag is előke-

A 
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rült. A hajdúböszörményi határban előkerült leletek legszebbjei a honfog-

lalók közép- és vezetőrétegének anyagá-

hoz tartoznak, de nem hiányoznak a köz-

népi temetők sem.  

A köznépi temetők leletanyagai közül 

említenünk kell a Hajdúböszörménytől 

nyugatra, a polgári útfélen, az ún. hármas 

útnál a Kis Bene tanyánál előkerült öt da-

rab S végű hajkarikát. Itt ugyanis egy ős-

kori halom bolygatásakor Árpád-kori so-

ros temető sírjait találták meg. A sírok tá-

jolása délnyugati-északkeleti volt. 

Ugyancsak köznépi temetőnek minősít-

hetjük a pródi halom 1882-ben történt 

megásásakor előkerült S végű hajkarikát. 

Ugyancsak e temetőből származott az a 

nyolc Árpád-kori S végű hajkarika, ame-

lyet 1925-ben vásárolt Zoltai Lajos a 

debreceni múzeum számára Forgách Fe-

renc juhász feleségétől. Maghy Zoltán 

pedig 1935-ben ajándékozott a Déri Mú-

zeumnak egy innen származó, Árpád-

kori fejes gyűrűt. Köznépi az a kis sírlét-

számú, S-végű hajkarikákkal is jelzett 

temető, amely nemrégiben került elő a 

Vidi-zugban, s amelynek anyaga még 

nincs közölve. 

A középréteghez tartozó temetőből 

származik az a leletanyag, amelyet 1901-

ben vásárolt a Nemzeti Múzeum Somossi 

Béla hajdúböszörményi polgármestertől. 

A leletek pontos előkerülési helye és az előkerülés körülményei sajnos 

nem ismertek, de az bizonyos, hogy legalább egy férfi és női sírra buk-

kanhattak. Valószínűsíthető a lovas temetkezés is, amely a magyar sírok 

esetében mindig részleges. A női sírból gyöngyfüggős fülbevalók, ezüst 

lemezből készült karperec, füles félgomb és oldalszáras zabla került elő, 

míg a férfi sírból ezüst övveretek és talán kengyelpár. 

A vidi honfoglalás kori lovas 

sír 
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Fontosabb ennél az a leletegyüttes, amelyre 1925-ben a vidi pusztán 

bukkantak. Lelőhelye a régi polgári út északi oldalán, a nánási-

balmazújvárosi út keleti felén, Erdős Imre tanyája melletti domb. Magá-

nyos férfisír, tájolása északnyugat - délkeleti. A sírban részleges 

lótemetkezésre (lókoponya, lábcsontok) bukkantak, s a harcos fegyverei-

re, szablyára, fokosra, késre, két darab körte alakú kengyelre, oldalszáras 

zablára, öt nyílcsúcsra, csontlemezes íjra tegezzel. A sír mellékleteihez 

tartozik még a honfoglaló férfisírokban ritka ezüstlemezes karperec, két 

aranylemezke a szemgödörben, szív alakú áttört veret, két darab, áttört 

végű bronzlemez, és egy ezüst fejű vas szögecske. 

A honfoglaló magyarság középrétegéhez tartozó leletek zárt tömbben a 

Tiszántúlon, főleg a Felső-Tisza vidékén és a Kisalföldön kerültek elő. 

Györffy György szerint e területek az ún. dukátushoz, azaz a trónörökös 

herceg uralmi területéhez tartoztak, s lakói a magyarsághoz csatlakozott, 

döntően török fajú és nyelvű népek voltak. Történeti forrásaink ugyan 

csak a kabarokat említik, de helynévi vizsgálódások nyomán más népek is 

kimutathatók, így például a barszil (Bercel) és a bolgár (Bolyár). A hon-

foglaló magyarság etnikai összetétele és társadalmi szerkezete pedig azon 

a területen alakult ki, amely szomszédos volt e törökös népek szállásterü-

letével. Nevezetesen tehát Magna Hungáriában és környékén. Németh 

Gyula kutatásaiból tudjuk, hogy a mai Baskíria nyugati szélén, az egykori 

Magna Hungáriában helynevekben 

magyar törzsnevek őrződtek meg, s azt 

is tudjuk, hogy Julianus barát az első 

magyar asszonyra Magna Bulgariában 

bukkant, aki szerint a többi magyarok 

(Magna Hungaria) onnan két napra 

laktak. E területen - Tankajevkában - 

sikerült olyan temetőt feltárni, amely-

nek jellegzetessége a halotti szemfedő 

szokása, amely viszont a vidi temetke-

zésnél is előfordul. Több más szem-

pontot is figyelembe véve azt mond-

hatjuk, hogy általában a leletanyag és 

a temetkezési szokások oly nagyfokú 

azonosságot mutatnak, hogy fel kell 

tételeznünk az etnikum azonosságát 

vagy közeli rokonságát is. S ekkor 

A vidi szemfedő lemezkék. Haj-

dúsági Múzeum 
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feltehetjük a kérdést - kik voltak Hajdúböszörmény első honfoglalás kori 

lakói? A vidi pusztai leletek - a halott szemüregében talált aranylemezkék 

és a temetkezési rítus - a volgai bolgárok felé vezetnek. Feltehető tehát, 

hogy környékünkön a volgai bolgárokból kiszakadt, s a magyarsághoz 

csapódott töredék telepedhetett meg. E szempontból szinte perdöntőnek 

mondható városunk Böszörmény neve. A böszörmény név ugyanis a régi 

magyar nyelvben közszó volt, s eredetileg a mohamedánok magyar neve. 

Latin nyelvű forrásaink ismaelitáknak vagy szaracénoknak emlegetik 

őket.  

Érdemes eltűnődni azon is, hogy az egykori Magna Hungariától nem 

messze, a rokon udmurtok (vottyákok) egyik jellegzetes népcsoportja, az 

eredetileg szintén törökös eredetű beszermánok, akik ma is az udmurtok 

egyik jellegzetes etnikai csoportját jelentik. A beszermán név ugyanolyan 

gyökerű és jelentésű, mint a magyar böszörmény szó. 

Ugyancsak döntő fontosságú Anonymus adata, aki szerint „Bular 

(Bulgária) földről nagyon sok izmaelitával jöttek némely fölötte nemes 

urak; Billa meg Baks..”. Arab források szerint is eleven kapcsolat volt a 

 Hajdúböszörmény-Téglagyár. Az Árpád-kori Böszörmény helye 
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magyarországi bolgár mohamedánok és az arab világ között. Még 1220-

ban is találkoztak Aleppóban ott tanuló magyarországi mohamedánokkal. 

Bizonyosnak mondható, hogy a Böszörmény névben a 10. század eleji 

település neve maradt fenn, amelynek az ide telepített iszlám hitű nép-

elemek, a böszörmények adtak nevet. A később az ország pénzügyi – 

gazdasági életében jelentős szerepet játszó népesség egymás mellett élhe-

tett a honfoglaló magyarsággal. A felbecsülhetetlen történeti adatokat 

rögzítő Váradi Regestrum a pereskedő nyíri izmaelitákat három helyen is 

említi (1215., 1219., 1222. években), s két esetben a mai hajdúböszörmé-

nyi területen, illetve a határban fekvő vagy azzal szomszédos Cégényben 

és Salamonban lakókat. 

Györffy György joggal tételezi fel tehát, hogy a nyíri izmaeliták köz-

pontja Böszörmény volt.  

Kérdés azonban, hol volt az a település, amely a 10. század végén a 

Böszörmény nevet kapta? A városkörnyéken végzett terepbejárások nega-

tív volta, valamint az a tény, 

hogy a mai belváros területéről 

Árpád-kori lelet nem került elő, 

csak egyetlen lehetőséget enged 

feltételezni. Hajdúböszörmény 

Árpád-kori előzménye az a 

nagykiterjedésű település volt, 

amely a mai Téglagyár terüle-

tén található, s amelynek egy 

részét ma már lefedi a jelenlegi 

város is. 

A hajdúböszörményi tég-

lagyárak és agyagkitermelő he-

lyek környéke több mint hatvan 

éve ismert régészeti lelőhely, s 

a népvándorlás korától kezdve 

a tatárjárásig kerülnek innen elő 

leletek. Sajnálatos, hogy egyetlen ásatástól eltekintve itt érdemleges régé-

szeti feltárás nem történt. Eltekintve az itt előkerült népvándorlás kori le-

letektől, megállapíthatjuk, hogy bár az itt előkerült Árpád-kori anyag jó-

részt szórvány, a leletanyag mégis egységes, s nagyrészt a 12. századból. 

és a 13. század első feléből származik, amely feltehetően egybeesik a falu 

virágkorával is. Egészen korai, l0. századi leletanyagot itt sem sikerült 

Cserépbogrács a Téglagyár területéről 

Hajdúsági Múzeum 
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azonosítani, de ez esetlegesen származhat a szakszerű régészeti feltárások 

hiányából is. A leletanyag nagy része egyébként cserépbogrács töredék, 

amely abból is származik, hogy a kunyhók kemencéinek aljazat tapasztá-

sát a törött, használhatatlanná vált töredékekből rakták ki. Előkerültek 

azonban ép darabok is, illetve sok esetben sikerült a cserépbográcsokat 

összeállítani. A falu a leletek tanúsága szerint a Téglagyár utcától Hajdú-

dorog felé mintegy két- háromszáz méterre terjedt, s legnagyobb része az 

Északi-lucernás területére esett, de a nyugati oldala nem érte el a Tiszalök 

- Debrecen vasútvonalat. A déli részen az egykori település határa nem 

határozható meg pontosan, mert itt érintkezik a mai belterülettel. 

Legdélibb lelet a Fazekas Gábor körút és a Szabadhajdú utca találkozásá-

nál került elő, de valószínűsíthető, hogy a településnek nem ez volt a 

legdélibb határvonala. A település maga tehát nagy kiterjedésű, jellegze-

tesen szórt, az Árpád-korra jellemző típusú volt, amelyen belül nem sike-

rült eddig különböző történeti rétegeket kimutatni, noha nyilvánvaló, 

hogy valamennyi ház egyszerre nem volt lakott. 

Sajnos, az 1979-ben végzett ásatás feldolgozása részleges, az ásatás 

folytatása is elmaradt, de az előkerült leletanyag azt bizonyítja, hogy gaz-

dag településsel állunk szemben. Az egyetlen, akkor hitelesen feltárt ház 

leletanyaga ugyanis nagyszámú fémtárgyat, többek között egyenes, nyu-

gati típusú kardot, lándzsahegyet, ollót és egyéb fémtárgyakat, így például 

Árpád-kori edények. Hajdúsági Múzeum 
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ásópapucsot tartalmaz, amely a kor értékrendje szerint nem mindennapi 

gazdagságra enged következtetni. Mindez azt bizonyítja, hogy az izmaeli-

ta-böszörmények, akik Árpád-kori forrásaink szerint kereskedelemmel és 

pénzügyletekkel is foglalkoztak, valóban tehetős emberek lehettek. 

Az 1979-ben feltárt ház leletanyagának felső határa a 13. század köze-

pe, s minden jel azt bizonyította, hogy hirtelen pusztulásnak, pusztításnak 

esett áldozatul. A katasztrófa nyilvánvalóan a tatárjárással hozható össze-

függésbe, hiszen a sorsdöntő muhi csata színhelye Böszörménytől nem 

esett távol.  

Az izmaelitákat már Kálmán király rendelkezésére áttelepítették, s szi-

gorú intézkedéseket hoztak ellenük.  

Ezeknek jó része azonban nem ment át a mindennapi életbe, s gazda-

sági szerepük a 13. század derekáig töretlen. A tatárjárás után azonban az 

általuk lakott települések csak nevükben őrizték tovább emléküket. A 

mohamedán izmaelitákról, böszörményekről a tatárjárás után történeti 

forrásaink ugyanis többé nem tesznek említést, s így szinte bizonyos, 

hogy olyan vérveszteséget szenvedtek, amely az etnikum beolvadásához 

vezetett.  

Az Árpád-kori Böszörmény falu sem épült fel többé. Az egykori falu-

helyet üresen hagyták, s az 

egykori faluhatár legdélibb 

pontjától egy kilométerre, 

délre új települést, s új – im-

már biztosan római katolikus 

- templomot építettek. Ennek 

papja szerepel a 14. században, 1333-ban, 1334-ben és 1335-

ben, a pápai tizedjegyzékben. 

Böszörmény mai határában egyébként az Árpád-korban 

számos falu állott. Írásos forrásaink is sokat emlegetnek, de 

még többet lehet azonosítani a régészeti terepbejárások segít-

ségével, noha nyilvánvaló, hogy valamennyit nem sikerült 

fellelni. Az eddigi eredményekből is úgy látszik, hogy a kör-

nyék településhálózatának sűrűsége megfelel az Alföldön 

szokásosnak, azaz mintegy három - négy kilométerre állott 

egy-egy település, bár bizonyos, hogy valamennyi nem volt egyszerre la-

kott. Ilyen névtelen, nem azonosítható település volt az, amelyet 1972-ben 

Nagypród-Köveshalmon tártak fel. Pontosabban a település templomát, 

amelyről bizonyosan mondhatjuk, hogy a kisméretű, patkó alakú szenté-

Kétélű, egyenes 

kard az 1979-es 

ásatás anyagából. 

Hajdúsági Múze-

um 
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lyű, torony nélküli templom környékünk legkorábbi falusi templomai kö-

zé tartozott. Építési idejét a 11. és 12. század fordulójára tehetjük s az 

előkerült kerámiaanyag jellegzetesen a 13. és a 14. század fordulójáról 

való. Valószínű tehát, hogy ez a település sem élhette túl a tatárjárást. A 

templom körüli temetőből 

előkerült sírok melléklet nél-

küliek, amely nem feltétlenül 

a keresztény szokásrend kö-

vetkezménye, hanem valószí-

nűen a tényleges szegénység 

jele, s így nem kizárt, hogy 

nem is tulajdonképpeni falu-

val, hanem prédiummal ál-

lunk szemben, amely a 11. és 

12. században a magánföldes-

úri házi mezőgazdasági üze-

met jelentette, ahol 10 – 12 

család a földesúr munkaesz-

közeivel dolgozott. Lakosai 

rabszolga, szolga állapotúak 

voltak.  

Az írásos forrásokban 

egyébként legkorábban Pród 

neve bukkan fel, amely szere-

pel a százdi apátság 1067-ben 

kelt alapítólevelében. A falu 

temetője és temploma a pródi halmon volt a régi Karap-tanya közelében, 

s a falu helyét pedig a pródi telek elnevezés őrzi. A másik kora Árpád-

kori település az előbb már említett Salamon, amelynek a helyét a város-

erdőben, a „salamoni szántók” nevű részen kell keresnünk. A Váradi Re-

gestrumban az 1222. évi esetnél szerepel, amikor Elias és Peter nyíri iz-

maeliták salamoni emberekkel perlekedtek. Itt a keleti részen 

Szentdemeter falu és határának egy része terjedt át a mai hajdúböszörmé-

nyi határra. Ma erdőség. A közelben lévő Telekhalom nevű földrajzi rész 

szintén régi faluhelyet sejtet. 

Böszörmény nyugati határrészén találhatjuk Bagotát, amely feltehetően 

12.-13. századi település. A falu egykori teljes belterülete a böszörményi 

A Nagypród-köveshalmi Árpád-kori 

templom 
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határban van, a falu nyugati határának egy része azonban ma már Polgár-

hoz tartozik. 

Hetven falu helyét terepbejárással sikerült azonosítani. Eszerint a Kele-

ti főcsatorna mellett, az úgynevezett Gargya-tanyánál található, ahonnan 

l0 - 12. századi cserépanyag került be a Hajdúsági Múzeumba. 

Vid középkori templomát H. Fekete Péter tárta fel. Helye a pródi lege-

lő északi részén, a nánási határhoz közel található, s a Köves-halom őrzi 

emlékét. Feltételezhető - bár nem bizonyos - hogy a -telek nevű részek 

korai faluhelyek emlékét őrzik. 

Így például 10 -11. századi településre enged következtetni a Brassó-ér 

és a Brassó-telek elnevezés. Sajnos, a korai birtokviszonyokról keveset 

tudunk. Magának Böszörménynek a neve sem bukkan fel a tatárjárás 

előtt, s ez erősen valószínűsíti azt a feltevést, hogy mint a nyíri izmaeliták 

központja, királyi vagy hercegi birtok volt. Nevéből és régészeti leleteiből 

következtetve kora Árpád-kori település Zelemér is, noha tatárjárás előtti 

írásos nyomát nem ismerjük. 

A mai hajdúböszörményi határban korai említésű, írásos helynév alig 

van. Egyedül Pródról tudjuk biztosan, hogy a százdi apátságot alapító 

Aba nemzetségbeli Péter ispán 1067-ben az apátságnak adományozta, de 

bizonyosan nem tartozott az Abák ősi birtokai közé, hanem István-kori 

vagy esetleg későbbi adomány lehetett. 

A szomszédos Demeteren tudunk még az Örsúr nemzetség birtoklásá-

ról és a Gutkeled nemzetségéről is. Mindenesetre feltűnő a terület írásos 

névanyagának szegényessége, amely azzal magyarázható, hogy a korai 

Vid középkori templomának alaprajza 
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Árpád-korban e rész a dukátushoz tartozott, s így birtokviszonyait nem vi-

tatta senki. 
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Böszörmény a 11.-12.- szd.- ban feltehetően egyutcás település 

volt az észak - déli kereskedelmi út mellett 
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Hajdúböszörmény és környékének története 

a tatárjárástól a török hódoltságig 

 
 

 

oha - amint láthattuk - a tatárjárás előtt a mai hajdúböszörmé-

nyi határban írásos források csak két falut - Salamont és Pródot 

- említik, a későbbi írásos adatok és a régészeti leletek fényé-

ben azt mondhatjuk, hogy a magyar falurendszer kiteljesedésének idő-

szakára, a 13. század első felére a tényleges faluvá fejlődés útjára kilenc 

település lépett. Nevezetesen Pród, Salamon, Vid, Böszörmény, Zelemér, 

Szil, Bagota, Hetven és a közelebbről nem ismert Süldős-ér melletti falu. 

Pród, Szíl, Bagota és Hetven - úgy tűnik - a fejlődésben visszamaradtak, s 

talán a kezdetben is inkább praediumok - korai földesúri gazdasági tele-

pek - , mint igazi falvak voltak. 

A tatárjárás során településeink egyébként is szinte biztosan elpusztul-

tak. Ezt elsősorban azzal bizonyíthatjuk, hogy a 15. századi forrásokban 

többször szerepelnek a Pródegyháza, Videgyháza, Szilegyháza, 

Hetvenegyháza elnevezések, márpedig tudjuk, hogy a tatárjárás után fel-

bukkanó -egyháza, -telke elnevezésű településnevek a ténylegesen falu 

nélkül maradt egykori egyházas települések vagy falvak elnevezései.  

Bagota egyébként először 1310-ben szerepel okleveles adatban a 

Gutkelednembeli Báthoryak és Szakolyiak osztozkodásakor. Vid (Wyd) 

1313-ban bukkan fel, amikor a Gutkeled nemzetség majádi főága Egyed-

monostori ágából származó Dorog unokáinak birtokai között említik. 

1325-ben Pród a Balog-Semjén nemzetségbeli családok birtoka. Zelemér 

falura 1332-ből van először adatunk, amikor a Gutkeledek Majádi főágá-

ból származó és a Báthoryakkal közös őstől eredő Zeleméri család Mihály 

nevű tagjának birtoka. A falu egyébként személynévi elnevezésű, s így 

feltehetően a nemzetség egy Zelemér nevű tagjának nevét hordozza, aki 

valószínűen a 10. század végén élhetett. Egyébként a falu személynévként 

már a 13. században szerepel, 1265-ben például így; Zeleméri (Zelemery) 

fia Gergely. Szil falu Bagotával és Vidmonostorával közös osztályos le-

N 
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vélben szerepel 1355-ben a Báthoryak és a Rakamaziak osztozkodásakor. 

Hetven (Hetwen) falu bukkan fel legkésőbb írott forrásokban, 1441-ben, 

mint a debreceni uradalom ré-

sze. 

Böszörmény felbukkanása 

fogósabb kérdés, részint azért, 

mert pontosan közszói jelen-

tése és etnikumjelző mivolta 

miatt az Árpád-kori Magyar-

országon több Böszörmény 

nevű település létezett, részint 

azért, mert az előfordulás 

csak nagy körültekintéssel 

vonatkoztatható a mi Bö-

szörményünkre.  

Az 1973-ban napvilágot látott 

városmonográfia eredményeit 

Módy György a következőkép-

pen módosította. Böszörmény el-

ső okleveles említése 1248-ban történt, ekkor Nagyböszörmény néven a 

Csegéről idevezető úttal kapcsolatban. Királyi birtok az 1300-ban Bö-

szörménytelek néven feltűnő telepü-

lés, Ákos nembeli Ernye bán 1272 

előtt szerzett birtoka. A helynév mu-

tatja, hogy a falu a tatárjáráskor el-

pusztult. 1302-ben a még királyi ké-

zen lévő részét adományba kapta 

Borsa nembeli Beke, Ernye bán uno-

kájának férje. A Borsák lázadása 

után 1317-ben lett Debreceni Dózsa 

birtoka. 

Az újjátelepült falu fejlesztése a 

Debreceni család idejére esik, s első-

sorban Dózsa nádor érdeme. Ezért 

érthetetlen, hogy Károly Róbert 

1325-ben miért vette el Böszörmény-

től a vásártartás jogát, mivel az sértette Kállói Egyedfia Iván Kálló nevű 

Krisztus Pantokrator. Francia munka. 

14. szd. Előkerült Böszörményben. Hajdú-

sági Múzeum 

A keresztutca feltehető kialakulása. Bö-

szörmény a 13. században. 
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falujában lévő vásárt. Mindkét esetben heti vásárról volt szó! Pontosan 

ebben az évben lett ugyanis Dózsafia Jakab szabolcsi főispán és megfor-

dult nála maga a király is. A rendelkezés azonban valószínűen vagy nem 

ment át a valóságba, vagy pedig lényegesen nem akadályozhatta Böször-

mény fejlődését, amely a legjobb úton volt a mezővárosi fejlődés útján.  

Említettük, hogy a falu szerepel a pápai tizedjegyzékekben is. 1333-

ban, 1334-ben és 1335-ben a Szent Péter tiszteletére szentelt egyházban 

Péter (Petrus de Bezermen) nevű papja húsz garasnyi összeget fizetett. A 

fizetett összegből a település lélekszámára is következtethetünk, s azt 

mintegy 320 -340 lélekre tehetjük. 

1389-ben Zsigmond Váradon kelt oklevelével kivette a Debreceni Ist-

ván és Debreceni László birtokain élő jobbágyokat az ország bíróságainak 

hatásköréből, s ezzel a Debreceniek földesúri joghatósága - iurisdictioja - 

teljessé vált. Ez értelemszerűen Böszörményre is vonatkozott. Egyébként 

Zsigmond király 1389. május ötödikén Böszörményben oklevelet adott ki 

(in villa Bezermeny), amely a település viszonylagos jelentőségére utal, 

ugyanakkor a „villa” szó használata azt mutatja, hogy a település változat-

lanul falu és nem mezőváros. A mezőváros latin elnevezése ugyanis 

oppidum. 1397-ben Zsigmond ismét járt a településen, amely ekkor to-

vábbra is falu (villa). 

1404-ben a Debreceni család férfiágon kihalt, s így a hatalmas debre-

ceni uradalom a koronára szállott, Böszörmény is. A böszörményi határ 

többi településéről a 15. században a következőket tudjuk. Salamon az 

1332. évi felbukkanása után többé nem szerepel, valószínűen a természe-

tes pusztásodás során néptelenedett el, amely országos tendencia volt, s 

gazdasági folyamatokra vezethető vissza. 

Zelemér az előbb említett oklevélben szerepel, s ekkor leírják a Sala-

monnal közös határát, a Zelemérhez tartozó szántóföldeket, legelőt és az 

erdőt is. Zelemér birtokosai továbbra is a Gutkeled nemzetségbeli 

Zelemériek, s mivel Zelemér volt a család ősi, osztatlan birtoka, itt állott 

kúriájuk is, s ők építették a falu későgótikus templomát is. A falu szerepel 

a pápai tizedjegyzékben is. Papja mindössze hat garast fizetett, s ez azt 

bizonyítja, hogy jóval kisebb lélekszámú település volt, mint Böször-

mény. Ennek ellenére plébániája jelentős hely volt, nyilván a család rang-

jára való tekintettel is; 1347-ben papja esperes, aki egyházi átok alá vette 

a nagykállói, tótkállói és a kállósemjéni telepeseket. A Zelemériek ez 

időtájt sokat pereskednek, amely a kor birtoklástörténetének és jogviszo-

nyainak ismeretében korántsem meglepő. Az egykori hatalmas Gutkeled 
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Böszörmény a 15. szd. elején. Ekkor ala-

kulhatott ki az ovális forma. 

birtoktestből a család ugyanis a perek sorozatával igyekezett magának 

részbirtokokat biztosítani. Az egyik perhalasztó döntésből például tudjuk, 

hogy Zeleméri János fia László 

1347-ben részt vett Nagy Lajos 

király nápolyi hadjáratában. 

A birtokpereket természetesen 

az ellenérdekű, rokon családok is 

folytatták, amelynek során magá-

nak Zelemér falunak a birtokjoga 

is kérdésessé vált. 1358-ban 

ugyanis a váradi káptalan a király 

parancsára határjárást és tanúki-

hallgatást tartott Zeleméren, 

amelynek során megállapították, 

hogy a falu kétségtelenül 

Zeleméri Péter nagyapjáé, Mihá-

lyé volt saját birtokként. A perek 

sorozatából a család végül anya-

gilag megerősödve, tekintélyben 

növekedve került ki, s ez kihatott magára Zelemér településre is. Mária 

királynő Zeleméri Péter fiai - Mihály mester és László mester - részére 

Zeleméren vásártartást engedélyezett, s biztosította a kereskedők szabad 

mozgását. A váradi káptalan ugyancsak utasítást kapott, hogy Mihályt és 

Lászlót iktassa be Zelemér, Szilegyház, Cseketelke és Etelaka birtokába 

és ez utóbbi birtok vámjába. 

Az 1355-ben felbukkant Szíl tehát ekkor - 1394-ben - Szilegyháza né-

ven Zelemér tartozéka, amely azt bizonyítja, hogy a 13. században már 

biztosan faluvá fejlődő település a tatárjárás után többé igazából nem 

éledt fel, s valószínűen néhány családnak otthont adó késői pusztabirtok 

lehetett.  

Önálló egyháza sincs, hiszen nem szerepel a pápai tizedjegyzékben. 

Valószínűen ugyanez vonatkozhat az említett Cseketelke és Etelaka bir-

tokra. 

Bagota 1355-ben együtt szerepel Vidmonostorával és Szil birtokkal, 

mint a Rakamaziak és a Báthoryak közös birtoka. Bagota ugyanúgy 

praedium lehetett, mint Szíl, s valószínűen nem volt egyháza sem. Vid 

tartozékának számított, akárcsak Szíl Zelemérnek.  
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Az okleveles adatokból kitűnik, hogy Vid a 14. században több 

Gutkeled-nembeli család birtoka. Igazi falu volt, s nagyméretű templomát 

a 13. század közepén földesurai építhették. Az 1355. évi Vidmonostora 

név jelezheti a falu pusztásodását, vagy azt, hogy a parochiális egyház 

mellett a Gutkeled nemzetség alágának monostora volt itt.  Az 1393. évi 

Videgyháza név mindkét felfogásba beleillik. A 15. század végi és az 

1402. évi Vidtelke mindkét felfogásba beleillik. Dózsa unokái néptelen 

birtokot kapcsoltak uradalmukhoz 1370 körül. A falu az 1420-as évekre 

feléledt.  

Amikor a Diószegi család kihalt, Zsigmond az összes birtokot - köztük 

Videgyházát is - Albisi Dávid mester zólyomi ispánnak és apjának, Már-

tonnak adományozta. Nyilván csak részbirtokról lehetett szó. Ugyanakkor 

tudunk arról is, hogy Viden részbirtokaik vannak a Czudaroknak (1415) 

és a Kállayaknak (1430) is. 

Pród birtoklástörténete változatos. 1325 előtt a Balog-Semjénbeli 

Kállayak és Semjéniek kezén volt. A Kállayak 1325 után Pród föld felét 

birtokolták. A harmadik rokon család, a Biri-ek is részt kértek Pródból, s 

az országbíró 1342-ben a perlekedő feleket a birtokaik új megosztására 

utasította. Ekkor a falvak határát megjárták, határaikat leírták, s a korábbi 

pereskedők között megosztják. Pródnak egyháza nincs, legalábbis a pápai 

tizedjegyzékben nem szerepel, s ezért minden valószínűség szerint ez 

időben Pród pusztabirtok. Népessége is jelentősen csökken, s korábbi bir-

tokosaitól elkerülve 1405 és 1410 között szorosan kapcsolódik Böször-

ményhez, illetve a debreceni uradalomhoz. Egyébként így került a Bö-

szörmény és Hadház között fekvő Szentdemeter falu is a debreceni urada-

lomhoz.  

Mint említettük, a Debreceni család kihalta után az uradalom a koroná-

ra szállott. Valamikor a 14. század legvégén Böszörmény mezővárosi 

rangot kaphatott, de ennek pontos időpontját nem ismerjük. A korábbi fej-

lődésből azonban a település rangjának emelkedése nem meglepő. Min-

denesetre tény, hogy Zsigmond király 1410-ben kelt oklevelében olyan 

formulát használ Böszörmény esetében, amely csak a civitasok és mező-

városok esetében volt szokásos, ahol a település élén bírák és esküdtek ál-

lottak. A konkrét eset egyébként az volt, hogy Zsigmond megparancsolja 

a böszörményieknek, hogy Kállói Lökösfia Miklós jobbágyát, akit Sem-

jénből erővel magukhoz költöztettek, adják vissza, s a hatalmaskodásért 

elégtételt adjanak. 
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Zsigmond 1410-ben Debrecent zálogba adja Baliczki Andrásnak, de 

arról nem történik említés, hogy a zálogbaadás a debreceni uradalom tar-

tozékaival történt-e? 1411-ben viszont 

Debrecent minden tartozékával, mezővá-

rosokkal, falvakkal és pusztabirtokokkal 

együtt Lazarevics István szerb despotának 

adományozta, s a váradi káptalan a 

birtokbaiktatást 1411 szeptemberében el is 

végezte. A birtokok közt szerepel Böször-

mény (Bezermen) mezőváros vámjával, 

Bagota (Bagata), Hetven (Hethwen) és 

Vidmonostora. 

Nincs miért feltételezni, hogy Zsig-

mondnak oka lett volna a koronára szállt 

debreceni uradalomhoz 1406 után tizen-

négy (!?) újabb tartozékot csatolni. Ugyan-

is az 1405 – 1406. - évi birtokbecslések és 

a leánynegyed kiadásakor felvett illetve 

más oklevelekben szereplő birtokokhoz 

képest ennyivel többet sorol az 1411. évi birtokbaiktatási oklevél. Bagota 

az 1360-as években néptelenedhetett el, s így került az uradalomba, mint 

Böszörmény tartozéka. Hetven a 14. századra néptelenedhetett el. Határa 

előbb Pród, majd Böszörmény része lett. A debreceni uradalomba inkább 

Böszörménnyel együtt Debreceni Dózsa korában, vagy 1370 után, Viddel 

együtt került Böszörmény tartozékaként. Zelemér a 15. században tovább-

ra is az ősi, birtokos család kezén maradt, ahogyan az egyértelműen kide-

rül a rokon családok szűnni nem akaró peres irataiból. 1413-ban Zelemér 

tartozékaként említik Szilegyházát (Zyleghaz), az ugyancsak már említett 

Cseketelkét, Etelakát, Füzes, Maladon és Tegye (? ) pusztabirtokokat. 

A birtokperek végtelen sorozata természetszerűen hozta magával a 

korra oly jellemző hatalmaskodásokat, erőszakos cselekedeteket. A kor 

jogszemléletére vet fényt a következő eset. 1406-ban, amikor Zeleméri 

Mihálynak megítélik a Kisvárdaiaktól neki járó tartozást, az ítéletet ki-

egészítették azzal, ha a Kisvárdaiak adósságukat nem adnák meg, akkor a 

Zelemériek azt a Kisvárdaiak jobbágyain is behajthatják. 1416-ban pedig 

Zeleméri László deákot, a debreceni királyi sókamara ispánját testvére, 

Mihály eltiltja zeleméri részbirtokának használatától. László ugyanakkor 

a rokon Kisvárdaiak jobbágyain hatalmaskodik, viszont alkamarásának, 

A gótikus templom a 18. 

szd. végén 
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Literáti Lászlónak Zeleméren részbirtokot adott. A viszontválasz nem ma-

radt el! Literáti László ekéje elől négy ökröt raboltak el, Zeleméri Lászlót 

pedig karddal a házáig kergették. A család egyre magasabbra került a tár-

sadalmi ranglétrán, országos tisztviselő is kerül ki közülük. 

Bizonyos, hogy Lazarevics átvette a hatalmas debreceni uradalmat, így 

Böszörményt is. A Zsigmonddal 1426-ban történt szerződés viszont azt is 

lehetővé tette, hogy Lazarevics unokaöccse, Brankovics György örökölje 

magyarországi birtokait. S valóban! Amikor Lazarevics István 1427 nya-

rán meghalt, akkor Brankovics György örökség címén került a birtokok 

tulajdonába. Az 1433-ban, a leleszi konventhez írt egyik oklevélből bizo-

nyosan tudjuk, hogy Brankovics a debreceni uradalmat, így Böszörményt 

is ténylegesen átvette. 

Tudjuk azt is, hogy ebben az időben - tehát a szerb despoták - birtoklá-

sának korában - Böszörmény jelentős helynek mondható, hiszen vámos 

hely és mezőváros. 

A szerb despoták birtoklása kapcsán érdemes itt szólnunk Böszörmény 

görögkeleti, majd pedig görög katolikus vallású lakosságának eredetéről. 

A böszörményi „rác” kérdés, amelyre később még visszatérünk, ugyanis 

részben ide vezethető vissza. A helyi görög katolikusok történeti hagyo-

mánya szerint a fenti esztendőben - tehát 1427-ben - jött .ide „valamely 

Brankovics György Ráczok fejedelme Angyelia nevezetű feleségível és 

Lázár nevű fiával”. A hagyomány úgy tartotta, hogy Brankovics Böször-

ményben görögkeleti templomot is építtetett, sőt a felesége is itt hunyt el 

és itt is temették el. Úgy tudták, hogy arról a templomról van szó, amely 

később a reformátusoké lett, akik falait kibővítették és tornyot is építettek 

hozzá. Ez így ugyan nem áll, mert a Bocskai téri templom nyilvánvalóan 

római katolikus volt, de magának a templomépítésnek a tényét ezzel nem 

tagadhatjuk. Módy György és utána Sasvári László szerint is területünk 

első délszláv lakói Brankovics földesurasága alatt jöhettek ide, kisebb 

részben a birtokok igazgatására, igazából azonban a török elől menekül-

vén, mint ahogyan Lazarevics és Brankovics is miattuk volt kénytelen el-

hagyni hazáját. E szempontból perdöntő a tokaji uradalom falvainak 

1565. évi összeírása, amelyben megjegyezték, hogy Dorog, Varjas, Pród 

és Vid lakói sem kilencedet, sem tizedet nem adnak, mert Zsigmond ki-

rály idejében egyetemleges felmentést kaptak a fenti adók megfizetése 

alól. Jól tudjuk, hogy egyetemleges felmentést a dézsmafizetés kötelezett-

sége alól csak azok kaphattak, akik nem tartoztak a római katolikus egy-
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házhoz, így tehát a felsorolt falvak lakosságának döntő többsége már a 15. 

században a görögkeleti vallást kellett hogy kövesse.  

Ez az adott korban pedig csak a délszláv etnikummal hozható össze-

függésbe. Böszörmény pedig azért nem szerepel a fenti felsorolásban, 

mert a mezőváros nem tartozott a tokaji uradalomhoz. 

Böszörmény népességének egyharmada 1549-ben rác-nak volt jelölve 

és az 1566. évi dézsmajegyzékben felvett 49 kereszténypénzt fizető közt a 

görög szertartású egyház híveit is megtaláljuk. Az adott évben dézsma he-

lyett a rossz terméssel rendelkezők, a görög egyház tagjai és a mesterem-

berek fizették, az ún. kereszténypénzt. 

Azt nem tudjuk megmondani, hogy mekkora lehetett az a délszláv né-

pesség, amely Brankovics idejében telepedett le városunkban, de feltehe-

tően nem volt nagy létszámú, s így könnyen beolvadtak a magyar ősla-

kosságba. Tapasztalatból tudjuk, hogy a vallási hovatartozás nagyon sok 

szempontból erősebb a nyelvhez való kötődésnél is, s így az is bizonyos, 

hogy a nyelvcserén átesett népesség gö-

rögkeleti vallását továbbra is megőrizte, 

s magját képezte annak a későbbi görög 

katolikus kisebbségnek, amely az évszá-

zadok folyamán még több hullámban is 

érkezett, s amely ma is a város lakossá-

gának mintegy egytizedét adja. 

Brankovics György iránt a bizalom, 

azért mert nem egyértelműen foglalt ál-

lást a török birodalomhoz fűződő kap-

csolatait illetően, megingott. Hűtlensége 

miatt Ulászló előbb Munkács várát tarto-

zékaival, majd pedig Világos várát tarto-

zékaival, elvette tőle. A debreceni urada-

lom – közöttük Böszörmény is- egyelőre 

birtokában maradt. Tudjuk azt is, hogy 

Hunyadi János - ekkor már Magyaror-

szág kormányzója - 1445. április tizen-

negyedikén Böszörményben járt, s itt ad-

ta ki azt az oklevelét, amellyel Munkács 

városát, mint saját birtokát szabad királyi városi rangra emelte. Ez mint-

egy előjele volt annak, hogy a szerb despota birtokai Hunyadi kézre ke-

rülnek. 

Hunyadi János (1407/9 – 

1456), Böszörmény földesura 
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Brankovics Györgyöt 1448. július végén árulásban bűnösnek találták, s 

valamennyi magyarországi birtokát elkobozták. A készülő török-magyar 

összecsapásban ugyanis a szerb despota népe vélt érdekeinek védelmében 

- a török mellé állt. A szerencsétlen kimenetelű rigómezei csata (1448) 

után a Szendrő várába húzódó Hunyadi Jánost Brankovics fogságba ejtet-

te, s olyan egyezséget erőszakolt ki tőle, amely szerint unokája, Cillei Er-

zsébet a kormányzó fiához, Mátyáshoz megy feleségül, ő maga pedig 

visszakapja valamennyi magyarországi birtokát. Közöttük természetesen 

a debreceni uradalmat Böszörménnyel együtt. Hunyadi a tőle kényszerrel 

kivett ígéret alól 1450-ben a pápától felmentést kapott. 

A Brankovics-birtokok 1448 és 1450 között ténylegesen Hunyadi János 

kezére kerültek hadiköltség megváltás címén. Ekkortájt egy összeírásból 

tudjuk, hogy Hunyadi Jánosnak Böszörményben 120 jobbágyportája volt, 

amelyből a mezőváros népességére következtethetünk Bizonyos szorzó-

számok használatának és nagyságának jogosságát ugyan sokan, vitatják, 

de kellő körültekintéssel és értékeléssel mégis értékes adathoz juthatunk. 

E szerint, ha az ötös szorzót alkalmazzuk, akkor Hunyadi János portáin 

mintegy hatszáz lelket számlálhatunk. 

Tudjuk azonban, hogy Bö-

szörményben a Hunyadi-porták 

mellett másoknak is voltak rész-

birtokaik, ezeknek nagyságát 

azonban nem ismerjük, de bizo-

nyosan nem közelíthette meg 

Hunyadi János portaszámát. 

Mindezt beszámítva nem alapta-

lan az a vélekedés, amely szerint 

Böszörmény ekkori lélekszáma - 

a porták alapján számítva - elér-

hette a hét – nyolcszáz főt. Te-

kintettel arra, hogy egyetlen kö-

zépkori összeírás sem töreke-

dett a lélekszám pontos megha-

tározására, hanem csak az adó-

zás nagyságrendjének rögzíté-

sére, az összeírásokból mindig maradtak ki olyanok, akik vagy nem vol-

tak adófizető-képesek vagy pedig kiváltságokat élveztek. Így a fenti adat-

Böszörmény a 15. szd. 2. felében. A 

központi tér létrejötte. 
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ra huszonöt százalékot számítva Böszörmény akkori teljes lélekszámát 

mintegy ezer főben adhatjuk meg. 

Ez már jelentős nagyságrend volt, s a fejlődés lendületét nyilván nem 

csak a természetes szaporulat, hanem a beköltözések is növelhették. 

Egyre több jel utal ugyanis arra, hogy ebben az időben Böszörmény 

már nemcsak mezőváros és vámszedő hely, hanem a debreceni uradalom 

jó néhány birtokából álló kisebb részének központja is. Szilágyi Erzsébet 

ugyanis 1462-ben utasította debreceni és böszörményi vámosait, hogy a 

bártfai kereskedőktől ne szedjenek vámot, és tudjuk, Böszörményben 

állandó uradalmi tisztjei voltak.  

Böszörmény és a hozzátartozó falvak és prédiumok (pusztabirtokok) 

mindig Szabolcs megyéhez tartoztak, Hunyadi Mátyás rendelkezésére 

azonban Biharhoz csatolták, nyilván gyakorlatias okokból. Valószínűen 

arról lehet szó, hogy az uradalom központja, Debrecen, mindig is Bihar 

megyéhez számítódott, s így egyszerűbbé válhatott magának az 

uradalomnak az irányítása is. 

Bizonyos adatok óvatos visszavetítésével és értelmezésével kísérletet 

tehetünk Hajdúböszörmény jellegzetes település-szerkezetének és néhány 

szembeötlő városszerkezeti vonásának az értelmezésére. 

Györffy István alapvető munkájában máig megnyugtató módon tisz-

tázta a város jellegzetes település-szerkezetének, a kétbeltelkes, ólaskertes 

vagy kertes településtípusnak az alapvető funkcióját és szerepét. E telepü-

léstípus kialakulására azonban megnyugtató választ nem adott. Meglátása 

szerint a hajdúvárosok mint védelmi helyek a korabeli magyar várak be-

rendezkedésének mintájára épültek ki, s ettől csak annyiban tértek el, 

amennyiben bizonyos gazdasági - elsősorban állattenyésztő szerepet is el-

láttak. A magyar vár külső öve, a katonaváros ezek szerint azonos lenne a 

hajdúmódra települt alföldi kertes városok ólaskertes övezetével. Zseniá-

lisan sejtette ugyanakkor, hogy ezt a vártípust nem a török világ szülte, 

hanem az már megvolt a török világ előtti magyar falvakban is, védelmi 

rendszerré viszont a török világ tette. A magyar vár mintájára épült haj-

dúváros hármas védelmi övezetből állott. A belső város a korabeli magyar 

végvárak belső várának felelt meg, amelynek közepén az erődített temp-

lom állott fallal és sarokbástyákkal ellátva.  
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Az újabb kutatásokból azonban egyértelműen kiderült, hogy ez a típus 

fő vonalaiban már a hajdúk idetelepülte előtt kialakult, az erődtemplomot 

is beleértve.  

Amennyiben az építész szakember alak-

tani elemzését is figyelembe vesszük, úgy 

ma már a következőket valószínűsíthetjük. 

Hajdúböszörmény a tatárjárás utáni újratele-

püléskor feltehetően egyutcás település volt 

az észak-déli kereskedelmi út tengelyében, 

amely a 13. század végére feltehetően ke-

resztutcás rendszerűvé alakult, amelynek a 

tengelye a mai Bocskai-téren lehetett, s 

amelynek a közepén bizonyosan ott lehetett 

az a templom, amely a múlt század végén 

átépített gótikus templom elődje volt, s 

amelynek Péter nevű papját név szerint is 

ismerjük. 

A négy sugárút - az Újvárosi út, az Isko-

la utca, a Kossuth utca és a Petőfi utca - 

körül, de még a belső városmagban íves 

vonalvezetésű, mégpedig a városközpontot 

megközelítőleg körkörösen ívelő utcák találhatók. Kialakulásuk időpontja 

nehezen határozható meg, bár erősen valószínű, hogy szoros összefüg-

gésben állnak a város térbeli növekedésével. E körkörös, íves úthálózat 

képezte alapját a belső városmag kialakulásának, amelynek nagysága a 

hajdúk idetelepülésének időpontjára véglegesen kialakult. 

Kathy Imre hipotézisének alapját az 1782-ben készült Bekk Pál-féle 

térkép adja, illetve az a tény, hogy egy-egy város legkonzervatívabb tele-

püléstörténeti elemét pontosan az úthálózat vonalvezetése jelenti. Az épü-

letek ugyan meghatározott időközönként kicserélődnek, de a telekosztás, 

s ezzel összefüggésben az úthálózat vonalvezetése megőrződik. Bizonyo-

san a hajdúkor előttre tehető a mai Bocskai tér kialakulása is. Az 1580-ból 

származó dézsmajegyzék ugyanis felsorolja azt a négy keresztutcát, ame-

lyek a város szerkezeti vázát adták, s amelyről a fentiekben említést tet-

tünk. E szerint megnevezték a Debrecen utcát (Debrechen Wcza), Erdő 

utcát (Erdeo wcza), az Egyház utcát (Egyház wcza), és a Rác utcát (Ratz 

wcza), amely sorrendben azonosítható a mai Kossuth Lajos utcával, a Pe-

Szilágyi Erzsébet (? – 

1483), Mátyás anyja, Bö-

szörmény birtokosa 
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tőfi utcával, az Újvárosi útnak a régi városmagon belül lévő szakaszával, 

illetve az Iskola utcával. 

Tudjuk, hogy a 14. század végén Böszörmény mezőváros, vásártartó 

hely és vámszedő állomás is. A vásár helye csakis a négy keresztutca ke-

reszteződésében lehetett, ahol a templomnak is kellett állnia, illetve az 

erődfalnak, amelyre később még visszatérünk. Ebből következik, hogy a 

jelenlegi Bocskai tér kialakulásának legalábbis első szakasza erre az időre 

tehető. A térszerkezet a Hunyadiak földesurasága alatt tovább módosult. 

Feltételezhetjük tehát, hogy a négy keresztút metszéspontjában a Bocskai 

tér elődjét tudatosan alakították ki, részint a vásártartás miatt, részint pe-

dig az erődfal építésekor. 

A mai Bocskai téren álló református templom közvetlen középkori 

előzményét ugyanis nagy valószínűséggel a Hunyadiak alatt építhették, 

mint ahogyan a templomot övező erődfalat is. A rendelkezésünkre álló 

adatok szerint ugyanis az 1791-ben felújított, akkor barokkos jegyekkel 

ellátott templom gótikus jegyeket hordoz, egyhajós, sokszögzáródású, 

keletelt szentéllyel, s falai támpillérekkel tagoltak. Magyarországi, a fe-

rences hagyományokból kifejlődött stílussal állunk szemben, amely olyan 

késő gótikus alkotásokra jellemző, mint a kolozsvári Farkas utcai temp-

lom, vagy a nyírbátori. A böszörményi templom ez utóbbival mutat feltű-

nő rokonságot, s ezért joggal gondolhatjuk, hogy építésük is közel egy 

időben történhetett. A nyírbátori templom építési idejét ismerjük (1479 - 

1488), s ezért a böszörményi templom építését a Hunyadiakhoz kell köt-

A Bocskai téri 

templom a 15. századi 

átépítés után. Jól lát-

szik a templomtesttől 

függetlenül épült to-

rony alaprajza 
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nünk, annál is inkább, mert a környék templomerőd-rendszerének a kiépí-

tése szintén a 15. század második felére tehető. 

Külön fejtörést jelent a templomtorony építésének ideje, mert szemmel 

is látható, hogy maga a torony nem tartozik a templomtesthez. Győrffy 

István pedig határozottan állítja, hogy a torony maga eredetileg külön ál-

lott a tulajdonképpeni templomtól. Szerinte hajdú őrtorony volt, mint a 

nagyszalontai csonkatorony vagy a dorogi templom őrtornya, amelyre 

még 1858-ban emlékeztek. A böszörményi templom tornya - U. Szabó 

Sándor közlése szerint - egy ölnyire állott a templomtól, s a toronyőr 

számára körkörösen sé-

tálója volt. Később azon-

ban a tornyot összeragasz-

tották a templommal. 

Kathy Imre szerint a to-

rony régibb magánál a 

templomnál is. Szerinte 

Lázár deák (Lazarus, 

Eleazarus) 1528-ban 

Ingolstadtban kinyomta-

tott, de már 1514-ben el-

készített térképe jól jelzi 

magának a templomnak a 

tornyát is. Feltételezi, 

hogy a templomtorony 

eredetileg nyolcszögletű volt, s a Debreceni család építkezéséhez köthető, 

s jelenlegi feltűnően vastag falát akkor nyerhette, amikor a nyolcszögű 

templomtornyot köpenyfalazással négyszögűvé tették. 

Külön kell szólnunk az 1864-ben lebontott erődfalról, amelynek építési 

idejét a 15. század második felére, tehát a Hunyadiak földesurasága idejé-

re tehetjük, akárcsak a hajdúdorogi és a hajdúszoboszlói erődfalakét, ahol 

ezt régészeti feltárással is bizonyították. A falak építése nyilván a várható 

török veszéllyel állt összefüggésben, hiszen a földesúr, Hunyadi János 

ennek komolyságával mindenkinél jobban tisztában lehetett. Egyébként 

Lázár deák fentebb már említett térképe egyértelműen jelzi a templom 

erődített voltát. A böszörményi templom erődfaláról képi ábrázolás ugyan 

nem maradt ránk, de alaprajzi vonalvezetését ismerjük. A templomkerítés 

négyszögletű volt, fala egy méter vastag és két és fél méter magas lehe-

tett, lőrésekkel ellátva. Három kapuja s egy sarokbástyája volt, s akik az 

Böszörmény temploma Nánás és Debrecen 

közt Lázár deák térképén. 16. szd. 
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1864-es bontásban részt vettek, azt mondták, hogy anyaga terméskőből 

rakott. Meg kell említenünk, hogy a város legrégibb temetője - középkori 

szokás szerint - a templom körül, tehát a templom kerítésén belül volt. 

Szilágyi Erzsébet - Mátyás király anyja – Debrecen és Böszörmény 

földesura 1476-ban egyébként zálog címén a következő Böszörményhez 

tartozó birtokokra tartott igényt: Bagota (Bagotha), Salamon, 

Hetvenegyháza (Hetveneghaza), Pródegyháza (Prodeghaza), Videgyháza 

(Videghaza). Mintha lassan körvonalazódna a mai böszörményi határ!  

Érdemes itt rövid kitérőt tennünk egy érdekes kérdés miatt. 1476-ban 

Böszörmény tartozékaként elősorolt birtokok közt szerepel Móregyháza. 

A birtok már egy 1355. évi osztályoslevélben felbukkan Vid, Bagota és 

Szil mellett, Mór (Moorh) birtokként említik. Amennyiben nem személy-

névi eredetű, akkor a mór (maurus, szerecsen, szaracén, mohamedán) je-

lentésű magyar közszóból származik, s ebben az esetben egy újabb bö-

szörmény telep emlékét őrzi. Itt kell visszautalnunk a török eredetű Bras-

Egykori falvak és pusztabirtokok a mai határban 
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só szóra, illetve helynévre, amely viszont azt erősíti, hogy a környék bö-

szörményei török nyelvűek vagy legalábbis kétnyelvűek voltak. 

Zelemér és tartozéka Szil(egyháza) a Hunyadiak alatt sem került a deb-

receni uradalomhoz, tehát Böszörménytől is független falu volt, s a 

Zeleméri családból származó Zeleméri 

Kamarás, a Derzsi és a Parlagi családok 

birtoka, amely egyébként a perek végtelen 

sorozatához. s az azokat természetszerűen 

kísérő hatalmaskodásokhoz vezetett. 1460-

ban például Derzsi Balázs erőszakkal fog-

lalta el Zelemért kétezer forint kárt okozva, 

erre válaszul viszont a Zelemériek verették 

meg a Derzsiek egyik jobbágyát, s földjét is 

elfoglalták. Egyébként a Zelemériek egy-

mással is sűrűn perlekedtek. 1478-ban pél-

dául Zeleméri Mihály foglalta el Zeleméri 

Kamarás Benedek részbirtokait. 1489-ben 

Zeleméri Mihály Sziltelek (Ziltelek) nevű 

praediumának nagy részét fogták önkénye-

sen eke alá, azt bevetették s rétjét is leka-

szálták. Zeleméri Mihály erre Parlagi An-

talné majorosát a saját szántásából kiverte. 

Az ősi családi birtoknak - Zelemérnek - az újrafelosztása a rokon csa-

ládok között 1496-ban megtörtént. A falu fele Zeleméri Mihályé maradt, 

másik felét pedig négy egyenlő részre osztották s ebből három rész szin-

tén Mihályé lett, a fele rész egynegyede pedig Zeleméri Derzsi Péter és 

Balázs hét fiának tulajdonába került. A faluhoz tartozó erdőt is megosz-

tották Zeleméri Mihály és Zeleméri Kamarás László fiai között egyenlő 

arányban. A perek és hatalmaskodások ezzel azonban nem értek véget, 

sőt új hatalmi tényező fellépte tette bonyolulttá azokat. Corvin János - 

Mátyás király házasságon kívül született fia - mint a debreceni uradalom 

új birtokosa, megpróbálta a debreceni uradalmat az ősi zeleméri határ ro-

vására nagyobbítani. Zeleméri János 1499-ben az országbíró elé vitte pa-

naszát, amely szerint négy évvel korábban Corvin János Balmazra vagy 

más néven Újvárosra való jobbágyaival erőszakosan elfoglaltatta az ő 

zeleméri birtokához tartozó, de Újvárossal határos szántóföldjeit és kaszá-

lóit, Füzes, Etelaka és Maladon prédiumokkal együtt. Corvin János 

egyébként a korábbi Hunyadi-uradalmakat, így a debreceni uradalmat 

 

Mátyás király. 1443 – 

1490. 
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1484-ben kapta meg nagyanyjától, Szilágyi Erzsébettől annak végrendele-

te alapján, s ezt a végzést Mátyás király is megerősítette. Érdekes, hogy a 

debreceni uradalom tartozékainak felsorolásakor nem találjuk Böször-

ményt, s a többi hozzátartozó kisebb falvakat, pusztabirtokokat, Pródot és 

Vidmonostorát kivéve. A jelentős mezővárosnak és tartozékainak a hiá-

nya nem lehet véletlen, s ezért azt kell feltételezni, hogy Böszörmény és 

kisebb tartozékai - 1484-től Mátyás király haláláig (1490) – a korona ke-

zelésében maradtak.  

Ezt erősíti, hogy Corvin János Mátyás király halálakor megkapta Bö-

szörményt, amelyet a többi Hunyadi-uradalommal együtt azonban, hiszé-

kenységéből adódó pénzhiánya miatt, apja halála után vagy eladott vagy 

elzálogosított. Mátyás egyetlen fia később ugyan pereskedett birtokai 

visszaszerzéséért, de csak részleges eredményeket ért el. Egyébként ha-

marosan, fiatalon elhunyt. A herceg halála után a debreceni uradalom és 

Böszörmény további sorsa véglegesen elvált. Az uradalom előbb Szath-

mári György pécsi püspök, majd Szapolyai János és György kezére ke-

rült, akik az uradalmat jórészt együtt igazgatták a tokaji uradalommal.  

Maga Böszörmény pedig közvetlenül Corvin János halála után az 

ecsedi Báthory Miklós birtoka lett. Ennek 

pontos magyarázatát nem tudjuk adni, de az 

újabban felmerült adatok fényében bizonyos 

dolgokat valószínűsíthetünk. 

Így például nyomatékosan ki kell emel-

nünk, hogy bár Böszörmény és a terület nagy 

része a Hunyadiak debreceni uradalmához 

tartozott, korántsem szokatlan módon más, el-

sősorban régtől itt birtokos vagy azokkal ro-

kon családoknak is voltak részbirtokaik az 

adott területen a Hunyadiak egész birtoklása 

alatt. 

 Elsősorban a Parlagiak, a Zelemériek és a 

Derzsiek voltak ily módon érdekeltek. A Par-

lagiak ráadásul növelték is részüket akkor, 

amikor Parlagi Antal feleségül vette Zeleméri 

László lányát, Mártát, akinek böszörményi 

hozománya is volt. E házasságból hat gyermek 

született ugyan, de férfiágon a családot egye-

Corvin János, Bö-

szörmény földesura. 

1473 –1504. Saját kezű 

aláírásával 

Corvin János, Bö-

szörmény földesura. 

1473 –1504. Saját kezű 

aláírásával 
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dül László vitte tovább, negyedik fiú, Bartolomeus viszont az ecsedi Bá-

thory Hresulát vette feleségül. 

A Báthoryak birtoklására tehát itt lelhetjük az első magyarázatot. Tud-

juk azt is, hogy Báthory Hresula asszony, mint özvegyasszony - a néhai 

Parlagi Miklós és Ferenc - Rácz Böszörmény és Magyar Böszörmény ne-

vű, illetve más falvakban fekvő birtokrészeit zálogba adta Báthory And-

rásnak, Báthory Györgynek és Báthory Miklósnak, amely zálogösszeget 

ugyan visszafizetett, de amely ügylet úgy látszik, további jogi igények 

támasztására nyújtott lehetőséget. Ezt bizonyítja, hogy amikor 1589. au-

gusztus huszadikán a leleszi konvent II. Rudolf beiktatóparancsának hite-

les másolatát adta ki, amely szerint Parlagi György lányainak adomá-

nyozza a néhai Parlagi Bartolomeus Magyar és Rácz Böszörmény nevű, 

Szabolcs megyei egész birtokait, illetve más falvakban fekvő részbirtoka-

it, mert erre nézve Parlagi László és Parlagi Bartolomeus a váci káptalan 

előtt testvériesen egyezséget kötött, amelyet I. Ferdinánd is jóváhagyott, a 

Böszörmény a deb-

receni uradalomban. 

15., 16. szd. 
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beiktatásnak mindkét Böszörményre vonatkozóan Báthory István ország-

bíró ellentmondott. 

Mindenesetre tény, hogy a Báthoryak lettek a század végére Böször-

mény földesurai, amelynek birtokába tulajdonképpen részben házasodás, 

részben pedig zálogbavétel útján jutottak. 

Vid és Pród időközben a Szapolyaiak kezére került, s mindkettőt a to-

kaji uradalom részeként tartották nyilván 1517-ben. Az 1520. évi urbári-

umban együtt szerepel Doroggal és Varjassal Pród egész birtok (Prood 

possesio) és Vid részbirtoka (Vid portio). 1531-ben viszont Zelemér a 

debreceni uradalom tartozéka. Szapolyai János nem sokkal a királlyá ko-

ronázása után az Ártándyaknak adományozta a debreceni uradalmat, de 

azok tragikus sorsa (hűtlenség, fej- és jószágvesztés) után az uradalom új-

ból uralkodói kézre került. 1531-ben az özvegy és gyermekei kegyelem-

ből több, korábban nem az uradalomhoz tartozó birtokot, így Zelemért is 

visszakapták. Az Ártándyak minden jel szerint Zeleméren csak portiot 

(részbirtokot) mondhattak magukénak, ugyanis a század derekán is tu-

dunk arról, hogy az ősi tulajdonos családok - a Zelemériek, a Derzsiek és 

a Parlagiak leszármazottai- ugyancsak birtokosok. 

A mohácsi csatavesztés, amelynek az igazi nagyságát a kortársak sem 

fogták fel, környékünkön változásokat nem okozott, sőt egyelőre még 

Buda török kézre kerülte (1541) sem. 

Az 1526-ban illetve 1527-ben bekövetkezett kettős királyválasztás 

azonban igen, olyan értelemben, hogy a birtokos földesurak hovatartozá-

sától függően került a terület a magyar királysághoz, illetve az ekkor még 

keleti magyar királyságként meghatározható, formálódó erdélyi fejede-

lemséghez. Ez értelemszerűen komoly veszélyeket hordozott a jobbágy-

ság számára is. 1536-ban enyingi Török Bálint lett Debrecen földesura, 

aki Szapolyai pártjára állt, s Böszörmény földesura, Báthory András szin-

tén a nemzeti király, I. János egyik legerősebb tiszántúli támasza volt. 

Szapolyai halála után azonban (1540) Báthory András átpártolt I. Ferdi-

nándhoz, s ez egyben azt is jelentette, hogy Szabolcs megye egészben, 

Szatmár megye pedig részben a bécsi udvart ismerte el. A hatalmi viszo-

nyokat megerősíteni látszott, hogy Serédi Gáspár 1540-ben Tokaj várát is 

elfoglalta I. Ferdinándnak. 

A kor legnagyobb formátumú politikusa, Fráter György Buda eleste 

után (1541) az ország egyesítését tűzte ki célul immár nem a Szapolyai-

ház, hanem a Habsburgok fősége alatt. Ez a kortársak számára sokszor 

rejtélyes és érthetetlen lépések sorozatát eredményezte. Településünk föl-



A TATÁRJÁRÁSTÓL A  TÖRÖK HÓDOLTSÁGIG 

 51 

desura - Báthory András - részt vett az 1543-as derecskei országgyűlésen, 

amelyet Fráter György hívott össze, amely az erdélyi állam megszervezé-

sét célozta. E lépése összefüggésbe hozható a török 1543-as tiszántúli 

hadjáratával, amely az itteni Ferdinánd-párt bomlását segítette elő. Ezért a 

tiszántúli nemesség szinte egységesen vett részt a Fráter György által 

1545-ben Debrecenbe összehívott gyűlésen is. 

Fráter György - miután fő vonalaiban megszervezte és megerősítette 

Szapolyai János örökségét -, 1551-ben elérkezettnek látta az időt arra, 

hogy a Habsburg - hatalmat elismerve, Erdély átadásával egyesítse az or-

szágot. A komor végkifejlet – Fráter György meggyilkolása - ismeretes, s 

tudjuk, hogy ez a lépés 1552-ben a török bosszuló hadjáratát váltotta ki, 

amelynek során Szolnok török kézre került.  

Ezzel a térség hatalmi viszonyaiban és Böszörmény helyzetében is me-

rőben új helyzet állott elő, amelyet csak súlyosbított Gyula 1566-ban tör-

tént eleste. Térségünk, s ezzel Böszörmény is bekerült a török hódoltság 

övezetébe. 

Böszörmény gazdasági viszonyairól és társadalmáról ebben az időben - 

források hiányában - szinte semmit sem tudunk. Tekintettel arra, hogy a 

15. század elejétől kezdve mezőváros, élén bíró állott esküdtjeivel egye-

temben, mint ahogyan azt Zsigmond fentebb említett oklevele közvetetten 

bizonyítja is. Jellege mezőgazdasági, s egészen biztosan szilárd telekrend-

Szarvasmarhák térségünkben jelezve Zsámboky Magyarország térképén. 1579. 
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szer alakult ki, ahogyan arról a Hunyadi János alatt keletkezett forrásunk 

megemlékezik. Ez különben a többi vizsgált településünkre is áll. 

A hódoltsági övezetbe való kerülés előtt - 1543-ban -Szabolcs megye 

dikális összeírása szerint Böszörményben hatvanhét porta volt, Viden 

harminc, Zeleméren húsz, Pródon pedig tizenhárom. A conscripció a por-

taszámon kívül csak a bírákat, s esetleg a zselléreket tünteti fel.  

Az 1549-ben készült dikális összeírás már következetesen feltünteti az 

adómenteseket is. Böszörményben ekkor Báthory Andrásnak kilencven-

két portája volt, Kassyth Miklósnak négy. Viden ötvennégy portát írtak 

össze, földesura pedig Serédi Gáspár huszonnyolc portával, Horváth 

Márk tizenhárom portával, Aszatalnok János öt portával, Erdőhegyi János 

és Guthy Péter egyaránt három - három portával és Balogh György két 

portával. Zeleméren negyven portát írtak össze, s ebből özv. Parlagi Lász-

lónéé huszonöt porta, Kamarási Jánosnéé hat porta, Kamarási Miklósé 

négy porta, a Derzsi családé négy porta, Zeleméri Lászlóé pedig egy por-

ta. 

Pród huszonnégy portával osztatlanul Serédi Gáspáré. Tulajdonképpen 

tehát közvetlenül a tényleges török pusztítás előtt már csak Zeleméren ta-

lálhatjuk meg az ősi birtokosokat. 

Nem tudjuk azt sem, hogy ténylegesen lakott-e Böszörményben olyan 

földesúri officiális (uradalmi tiszt), aki számára esetlegesen majorsági bir-

tokot kellett kiszakítani, és aki jelenlétével korlátozhatta a jobbágyközös-

ség relatív autonómiáját. Böszörmény és tartozékainak igazgatása ugyan 

Debrecenből történt, de a jelek szerint a 15. században az uradalmon belül 

Böszörmény alközpont szerepét töltötte be, s így nem kizárt, hogy a föl-

desúr tisztje jelen lehetett a városban. 

Aligha tévedünk, ha azt véljük, hogy az állattenyésztés a mezővárosban 

kiemelkedő jelentőségű volt.  

E tekintetben a közeli Debrecen példájára hivatkozhatunk, amely a 16. 

században a kortársak szemében virágzó marhatenyésztéséről és főleg ke-

reskedelméről volt nevezetes. Az állattenyésztés fő ága ugyanis a marha-

tenyésztés volt, azé a szürke marháé, amelyet a környékünkön (talán) a 

kunok honosítottak meg, s amelynek a kivitele a nyugati piacokra a 15. 

század második felében példátlan méreteket öltött. E konjunktúrából Bö-

szörmény aligha maradt ki. 

Oláh Miklós esztergomi érsek említ egy Bíró Gáspár nevű gazdag 

marhakereskedőt, akinek 10 000 eladó ökre volt és óriási készpénz va-

gyona. Bíró Gáspárt sokáig debreceni polgárnak vélték, de ma már tud-
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juk, hogy nádudvari illetékességű volt. Nádudvar nagyságrendje és fej-

lettsége pedig semmivel sem volt előbbre, mint Böszörményé. 
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Böszörmény a török hódoltság övezetében 

1552 - 1609  

 
 

 

 török okozta pusztítás, a gazdasági hanyatlás és bizonyos fej-

lődési irányzatok bemutatása előtt feltétlenül szót kell ejtenünk 

arról a nagy szellemi áramlatról, amely a térség arculatát máig 

alapvetően meghatározza. A reformációról van szó, amely átformálta. a 

magyar társadalmat és közgondolkodást, a kultúrát és az irodalmat, s 

amelynek legerősebb bázisa éppen a Tiszántúlon volt. A reformáció sike-

rét alapvetően a magyar társadalom belső viszonyai tették lehetővé, amely 

ezer szállal kötődött római katolikus vallása révén a nyugati kultúrkörhöz, 

de gyors terjedését elősegítette az a hatalmi vákuum is, amelyet a török 

hódoltság jelentett. 

Közismert, hogy a reformáció első magyarországi áramlatát német ha-

tásra a lutheri irányzat jelentette, de az is tény, hogy a magyar lutheránu-

sok magatartása már Luther Márton életében sem volt dogmatikusan me-

rev, különösen az úrvacsora megítélése körüli vitában. Ez a dogmatikai 

értelmezés eredményezte, hogy a lutheri tanok követésének szabadabb 

felfogása a német reformáció követőit akaratlanul közelebb hozta a helvét 

irányzathoz, amely Magyarországon az 1550-es években egyre határozot-

tabb arcélt öltött. A svájci reformációnak Bullinger és Kálvin nézeteihez 

közelítő változata eredményezte, hogy a magyarországi reformáció két 

nagy áramlata - elsősorban a németek körében győzedelmeskedő lutheri 

és a magyarok közt egyre nagyobb rokonszenvnek örvendő svájci - a 16. 

század második felében hitvallásilag és egyház-szervezetileg is elkülö-

nült. A helvét (kálvini) irányzat győzelme Kálmáncsehi Sánta Márton, 

Szegedi Kis István, Thuri Farkas Pál és elsősorban Melius Péter tevé-

kenységéhez fűződik. 

A Debrecenben tevékenykedő Melius legnagyobb érdeme a tudatos 

gyülekezetépítésben teljesedett ki. A katolikus egyház ekkor véglegesnek 

hitt meggyengülése eredményezte, hogy Melius generációja már egyre 

kevésbé számíthatott átállt katolikus plébánosokra és szerzetesekre, s ép-

pen ezért a protestáns lelkészek hiánya egyre égetőbb problémát jelentett. 

Melius szeme előtt ezért belső meggyőződésből is, de az objektív tények 

hatására is olyan gyülekezet képe lebeghetett, amely a Bibliára alapozva, 

A 
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a személyes-en és a gyülekezet által közösen értelmezett isteni ige szel-

lemében tevé-keny-kedik. 

 Nem véletlenül válasz 

totta az 1563-ban megje-

lent válogatott prédikációi-

nak címlapjára Pál apostol-

nak a korinthus- 

beliekhez írt első leveléből 

a következő idézetet: 

„Mindnyájan prófétál-

hattok és taníthattok, hogy 

mindnyájan tanuljunk és 

épüljünk”. A Szentírás tan-

tételét ezzel az egyszerű 

ember kezébe tette le, 

amely korántsem volt ide-

gen a 16. századi magyar 

reformáció gondolatvilágá-

tól. Gondoljunk itt Sztárai 

Mihály iskoladrámájára, Az 

igaz papság tükörére, 

amelyben Borbás falusi bí-

ró világi foglalatosságának 

gyakorlása közben az 

evangélium igazságát hir-

deti. 

Böszörmény mezőváros 

jobbágytársadalmát a 16. század derekán e gondolatok bizonyára élénken 

foglalkoztatták, hiszen a tiszántúli reformáció központja, Debrecen immár 

századok óta a térség központja volt. A reformáció szellemisége többek 

közt azért is volt óriási jelentőségű, mert a katolikus egyház merev réteg-

ződésével szemben a gyülekezetek kezébe adta a pap megválasztásának a 

lehetőségét, egyben biztosítva azt a jogot is, hogy évente dönthettek arról, 

megtartják-e prédikátorukat vagy pedig elküldik. Amennyiben a gyüleke-

zet képzett lelkipásztort nem tudott magának megnyerni, jogukban állott 

laikust is meghívni, akinek aztán a zsinat előtt kellett tudásáról tanúságot 

tenni. Ez az eset azonban általában csak a kisebb, szerényebb anyagi lehe-

tőségekkel bíró gyülekezeteknél állott fenn. A reformált egyház fenntartá-

Melius ajánlása a kereskedő és "áros" 

népeknek. A Krisztus közbenjárásáról való 

prédikációk. Debrecen, 1561. 
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sáról, anyagi szükségleteinek a fedezéséről az volt a kortársak általános 

véleménye, hogy a jövedelem tizedét nemcsak a magánszemély, hanem 

az állam is köteles megadni, s ez azt jelentette, hogy a református prédi-

kátorok örökölték a középkori plébániák azon jogát, hogy a tizedszedők-

től megkövetelhetik az általuk beszedett dézsma bizonyos hányadának, 

negyedének (quarta), nyolcadának (octava) adását. A dézsmások rendsze-

rint elismervényt kértek a település papjától az átadott termékmennyiség-

ről, amelyet rendszerint a dézsmakimutatás végéhez csatoltak. Szerencsés 

esetben e forrástípus bevonásával s annak gondos elemzésével feltérké-

pezhetjük a református eklézsiákat és papjaikat. 

Így sikerült azonosítani Böszörmény első református lelkipásztorát, aki  

 

a dézsmásnak, Kutasi Péternek adott elismervényt arról, hogy a dézsma 

nyolcadrészét (octava) átvette. Tatár Istvánnak hívták (Stephanus Tatár 

Pastor Ecclesiae Christi in Beöszörmény). Tehát nem Csatár (Tsatár), 

ahogyan az eddigi történeti irodalom tudta. A név pontos azonosítása 

azért fontos, mert az első böszörményi református lelkipásztorról így több 

értesülést tudhatunk meg. Nevezetesen azt, hogy Melius közvetlen munka-

társa és esperes volt, aki tevékenyen vett részt a Tiszántúl egyéb területein 

is a református hit terjesztésében.  

Azt nem tudjuk, hogy Böszörményben volt-e mellette egy második pap 

vagy sem. A város nagyságrendje, jelentősége és Tatár István személyes 

elismertsége esetleg ezt is feltételezhetővé teszi. A korabeli latin nyelvű 

terminológiából tudjuk, hogy a református papok esetében a presbiter cím 

minden felszentelt papot megilletett, míg a pastor ecclesiae általában a te-

Böszörmény első református lelkipásztora, Tatár István el-

ismervénye Szabolcs megye dézsmajegyzékében. 1574. 
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lepülés első papját jelentette, a másodpap eleinte a diaconus, predicator, 

capellanus, ecclesiastes, symnista vagy collega néven működött, míg a 

rangban egyenlő lelkipásztorok esetében a minister vagy a concionator 

elnevezést használták. Tatár István a pastor ecclesiae megjelölést használ-

ta, amely a település első papjára utal, bár ezzel nem vehetjük bizonyí-

tottnak a másodpap meglétét. 

A helvét irányzathoz egyébként a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl csat-

lakozott először, s az különösen fontos volt, hogy Debrecen 1562-től kál-

vinista lett. Nagyvárad viszont még egy darabig a katolicizmus erős bás-

tyája maradt, de az 1560-as évektől kezdve a Tiszántúlon a katolikus egy-

ház szervezeti élete hosszú időre megszűnt. 

A Debrecenben, 1567 februárjában megtartott zsinat a magyar refor- 

mátus egyház szervezeti élete szempontjából hosszú időre maradandót al-

kotott. A tiszántúli egyházmegyék, mint az egykori főesperességek utódai 

a következők lettek! Máramarosi, ugocsai, beregi, szatmári, nagybányai 

vagy aranyosmedgyesi, szilágyi vagy krasznai, közép-szolnoki vagy 

nagykárolyi másképp ecsedi, szabolcsi vagy nyíri, érmelléki vagy diósze-

gi, bihari vagy váradi, debreceni, nagykunsági vagy mezőtúri, amely ké-

sőbb a heves-nagykunsági nevet vette fel, a makói vagy Körös-Maros-

közi, illetőleg a békési, zarándi vagy borosjenői, sármelléki illetőleg (be-

rek) böszörményi. Az 1560-as éveken Melius Péter és a helvét irányzat 

számára immár nem is a katolicizmus, hanem a János Zsigmond erdélyi 

fejedelem hathatós támogatását élvező unitárius, Dávid Ferenc - féle 

irányzat volt a legveszélyesebb János Zsigmond személyes jelenlétében 

1569. október húsz és huszonötödike közt Váradon Melius és Dávid Fe-

Melius sírköve. Zoltai L. után 
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renc közt nyilvános hitvita zajlott, amelyen részt vettek mindkét tábor 

legszámottevőbb képviselői is. Tudjuk, hogy a váradi hitvitán részt vett a 

böszörményi ref. lelkész, esperes Tatár István is Melius oldalán. 

Visszatérve Böszörményre és vizsgált településeinkre 1554-ben - tehát 

két évvel Szolnok eleste után - már portaszám csökkenést állapíthatunk 

meg. Ebben az évben ugyanis a dikális összeírások tanúsága szerint Bö-

szörményt, mint Báthory András birtokát hetvennégy portával írták össze, 

Viden - amely Serédi Benedek birtoka - hat portát találtak, Pródon, amely 

ugyancsak Serédi Benedek birtoka, húsz portát jegyeztek fel, míg 

Zeleméren huszonnégyet, amelyből huszonkettő özvegy Parlagi László-

néé, egy a Derzsi-famíliáé, egy pedig Zeleméri Lászlóé. 

Az ok nyilvánvalóan az, hogy 1552 után Szabolcs és Bihar megyék 

nyugati része a töröknek hódolt övezet lett. Az állandó török portyák és 

rajtaütések ráébresztették e térség lakóit, hogy a magyar király - I. Ferdi-

nánd - képtelen megvédeni őket, s saját jól felfogott érdekükben is kény-

telenek voltak valamilyen egyezségre jutni az új, félelmetes ellenséggel. 

Varkocs Tamás váradi kapitány már 1552 decemberében azt írta 

Castaldónak, hogy sok falu titokban már behódolt a töröknek. Nyilvánva-

lóan elsősorban azokon a helyeken, amelyeknek természeti viszonyai a 

rejtőzködést, a gyors menekülést nem tették lehetővé. A bihari Sárrét vi-

lága erre például alkalmas volt, de a mi térségünk nem. Polgárt és 

Szentmargitát 1554-ben már töröknek hódolt helyek között jegyezték fel, 

s a következő évben már Böszörmény és Újváros is a hódolt helyek kö-

zött van. 1566-ban pedig Pródot és Videt is a kétfelé adózó helyek között 

jegyezték fel. 

A behódolás ugyanis nem azt jelentette, hogy az adott hely ezután csak 

a töröknek adózik, hanem azt, hogy az új hatalomnak is a békesség fejé-

ben. A királyi Magyarország és a magyar földesurak ugyanis továbbra is 

igényt tartottak a hódoltsági területek állami, egyházi és földesúri adójára. 

Így alakult ki a két, sőt Erdélyt is számbavéve háromfelé adózó széles 

sáv, amely mindvégig jellemző a török hódoltság másfél századára, s 

amely mérhetetlen nehézségeket jelentett az ott élőknek. Mindenestre 

tény, hogy ez a gyakorlat eredményezte azt, hogy a török hatalmat a ma-

gyar joggyakorlat törvényesnek sohasem ismerte el, hanem olyan 

kényszerszülte állapotnak, amelynek előbb-utóbb vége kell, hogy legyen. 

Ez az állapot egyben a magyar államiság bizonyos fokú gyakorlati to-

vábbélését is jelentette. 
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Böszörmény, Vid és Zelemér népességéről és gazdasági helyzetéről vi-

szonylag hű képet kaphatunk Szabolcs megye első, ránk maradt dézsma-

jegyzékéből, 1566-ból. E szerint Böszörmény földesura ecsedi Báthory 

Miklós, akinek néhány portája Viden is volt, ahol egyébként Kállay 

Albert és Valkai Miklós voltak a földesurak. Zelemér egyetlen földesura-

ként a dézsmások Zeleméri Lászlót jelölték meg. 

A felbecsülhetetlen értékű összeírást Balogh István dolgozta fel, 

amelynek alapján értékes következtetésekhez jutunk vizsgált településeink 

gazdálkodásáról és népesedési viszonyairól. 

Böszörményben a rovók harminchét dézsmafizetőt írtak össze. A ke-

reszténypénzt fizetők száma negyvenkilenc, akik öt vagy hat dénárt fizet-

tek. Ez utóbbiak általában a társadalom legszegényebb rétegéből kerültek 

ki, akiknek nem volt tizedelésre alkalmas termékük, de ide számították az 

iparosokat és - amint már korábban jeleztük - a görög egyházhoz tartozó-

kat is. 

Viden harminchat adófizetőt írtak össze, ebből tizenkilencen keresz-

ténypénzt fizetnek. Zelemér kisebb volt Vidnél, tizenöt főt írtak össze, s 

ebből nyolcan csak kereszténypénzt fizettek. 

A kor általános szokásának megfelelően Szabolcs megyében is általá-

ban sarlóval arattak, ahogyan a középkorban általában mindenütt, s a tör-

ténelmi Magyarország peremvidékein egészen a huszadik századig. A bú-

zát és a rozst kévébe kötötték, míg a zabot és az árpát rendre vágták és 

boglyába rakták. A sarlóval aratott gabonát természetben megdézsmálták, 

míg a kaszált gabona után a jobbágy holdanként hat dénár váltságot fize-

tett. A dézsmajegyzék felvilágosítást ad az egyes gabonafajták mennyisé-

gére és a betakarítás módjára is. Kiderült például, hogy az intenzív gabo-

natermelő helyeken egyre inkább előtérbe került a sokkal hatékonyabb, de 

nagyobb szemveszteséggel járó kaszás aratás. Tehát ezeken a helyeken az 

eszközváltás pillanatát figyelhetjük meg. 

Böszörményben, 1566-ban például a beszedett búzadézsma 66/1 kepe 

volt s 67, 5 hold után kellett váltságot fizetni, rozsból egy kepét, árpából 

6/6 kepét adtak. Zeleméren ez az arány a következő volt. Természetben 

beszedtek 11 2/3 -ad kepét, és hét hold után kellett váltságot fizetni. Vi-

den ez a következő: természetben 24/1 kepe és 12, 5 hold kaszált búza és 

21/2 kepe árpa volt a dézsma. 

Általában elmondhatjuk, hogy az egész Nyírségben a kenyérgabonák 

közül a búza volt a legfontosabb, a rozs csak másodlagos szerepet játszott. 

Az árpa és a zab termesztése esetleges, kisebb mennyiségű. 
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A dézsmajegyzék adataiból következtetni lehet a népesség számára is. 

Tudjuk jól, hogy az összeírás csak a dézsmaköteles háztartások számát 

adja meg, ezért a népesség tényleges meghatározásához bizonyos korrek-

ciókat kell végrehajtani. 

Például biztosan kimaradtak az összeírásból a nemesek, a földesúri 

cselédség, a majorsági cselédek, taksások és a kuriális (nemesi természe-

tű) telken ülő zsellérek is, amennyiben nem műveltek jobbágytelket vagy 

annak töredékét, tehát dézsmaköteles földet. A lélekszámra vonatkozó 

becsléseket tehát csak nagy körültekintéssel lehet elvégezni, s a kapott ér-

téket mindig kellő óvatossággal kell fogadni. Balogh István számítása 

szerint egyébként Böszörmény lélekszáma 1566-ban 430 fő volt, míg Vi-

den 230-an laktak, Zeleméren pedig csak 75-en. 

Módy György ezeken a becsült értékeken bizonyos igazítást hajtott 

végre, s úgy látta, hogy Böszörmény lakossága elérhette a 480 főt. Még ez 

a szám is azt bizonyítja, hogy a mezőváros népességnövekedése megtor-

pant, s a településnek annyi lakosa sincs, mint amennyi a 15. század kö-

zepén lehetett. 

Gyula eleste (1566) után a török hódoltság előretörése felgyorsult, s 

térségünk az állandó hadakozások színtere lett. Közrejátszott ebben a 

Habsburg-országrész és a keleti magyarság királyságnak nevezhető, ké-

sőbb az erdélyi fejedelemséggé alakuló államalakulat hatalmi rivalizálása 

is. 1564-ben például Németi Ferenc tokaji várkapitány foglalta el Báthory 

Miklós több birtokát, közöttük Böszörmény mezővárost is.  

Különösen nagy károkat okozott az 1566/7. évi hadjárat, amikor a Já-

nos Zsigmond (II. János) segítségére küldött tatár segédcsapatok végig-

dúlták az egész Nyírséget, több tízezer rabot elhajtottak, s virágzó falvak, 

mezővárosok sorát égették fel. A Tokajnál táborozó fejedelem kénytelen 

volt ellenük fegyveresen is fellépni, s a böszörményi határban ütött rajtuk 

és szétverte őket. Egyébként a tatár segédcsapatok Böszörményt már 

1555-ben annyira elpusztították, hogy a dézsmaszedők kénytelenek voltak 

a várost az adófizetés alól mentesíteni. Zelemért pedig 1553-ban hasonló 

okok miatt egész lakossága elhagyta. A tokaji váruradalom tartozékainak 

1564. évi urbáriumában különben Pródot és Videt mint egész birtokot 

(Prod integer, Wid integer) találhatjuk. Ekkor Pródon harminchét egész 

telkes jobbágyot írtak össze, négy zsellért és huszonnégy elhagyott telket. 

A pródi jobbágyok földúri cenzusa a következő volt; Szent Márton napján 

egy forint, a zselléreké pedig harminc dénár. A következő évben Pródon 
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ötvenhárom egész telkes jobbágyot írtak össze, az elhagyott telkek száma 

három volt. A falu élén egyébként három bíró állott. 

Az előbb említett 1566. évi Szabolcs megyei dikajegyzékben Pród tíz 

portával szerepel. 1565-ben Viden a tokaji uradalom összeírói kilenc 

egész telkes jobbágyot és egy bírót írtak össze. 

Az a tény, hogy egy-egy település bizonyos összeírásokból kimaradt, 

nem jelenti azt, hogy ténylegesen néptelen lett volna, hanem csupán azt, 

hogy a pusztulás olyan méretű volt, hogy a települést az adott évre adó-

mentessé kellett nyilvánítani. A tokaji váruradalom 1570. évi összeírásá-

ban Pród mint egész birtok szerepel negyvenöt telkes jobbággyal, két bí-

róval az élén. Az elhagyott telkek 

száma nyolc. Vid ekkor már csak 

mint részbirtok szerepel kilenc 

telkes jobbággyal és egy bíróval 

az élén. Vid, Varjas, Dorog és 

Szegegyház lakosairól megje-

gyezték, hogy rácok (rasciani) és 

azt is, hogy a töröknek is adót fi-

zetnek. 

Érdemes vizsgálódásainkba 

bekapcsolni a török összeírások 

(defterek) adatait, amelyet az 

egykorú magyar összeírásokkal 

összevetve értékes adatokhoz jut-

hatunk. A szolnoki szandzsákhoz 

tartozó debreceni nahie 1572/3. 

évi fejadó defterében Videt 

(Vidház) nyolcvannégy házzal és 

egy templommal írták össze, 

Pródon pedig tizennyolc házat 

rögzítettek a tulajdonosok nevei-

vel együtt. Böszörmény és 

Zelemér ebben a defterben nem 

szerepel, de a hadházi fejadó 

jegyzék megjegyezte; „Bátor 

Miklós kertje utáni bérlet Bö-

szörmény városban”, s ez a mi városunkra vonatkozik. Böszörmény ekkor 

ugyanis Báthory Miklós birtoka. 

A zeleméri templomrom első, ránk maradt 

ábrázolása. Vasárnapi Újság. 1860. 
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A török összeírás adatait összevethetjük az ugyancsak ebből az évből 

származó Szabolcs megyei portális- és dézsmaösszeírásokkal. Ezek sze-

rint Böszörményben ötven, Viden tizennyolc, Zeleméren ugyancsak ti-

zennyolc, Pródon pedig tizenhárom portát találtak. A dézsmajegyzékben 

viszont csak Böszörmény szerepel huszonöt dézsmaköteles háztartással. 

1571-ben Böszörményben ötvenegy, Viden tizenöt, Pródon tizenhárom, 

Zeleméren pedig tizenegy portát találtak. 

Amennyiben a fenti összeírások adatsorait összevetjük, úgy azt talál-

juk, hogy a török hódoltsági övezetbe kerülés óta a népesség folyamatos 

csökkenésének a tényét állapíthatjuk meg. Böszörményben majdnem a fe-

lére csökkent a lakosság, legalábbis annak adófizető része, Viden egy-

harmadára, Zeleméren pedig egynegyedére. Érdekes módon Pród népes-

sége viszonylagos stabilitást mutat. A tokaji váruradalom 1581. évi urbá-

riuma a vidi részbirtokon (Wyd portio) hat egész telkes, négy féltelkes 

jobbágyot és egy zsellért írt össze, s az uradalomhoz tartozó rész élén egy 

bíró állt. Terheik a következők; cenzus Szent Márton napkor évente négy 

forint, karácsonykor pedig Tokajba kellett szállítani egy hízott disznót. 

Kilenceddel ugyancsak Tokajnak tartoztak, amelyet a tavaszi és az őszi 

gabona után számítottak. Robottal Nánásra szolgáltak, de a szénát min-

denütt kaszálniuk kellett, ahol azt az uradalmi intéző szükségesnek tartot-

ta. A makkon hízott disznó után viszont a kilenced kötelezettsége nem 

terhelte őket. 

Ezt az urbáriumot összevetve a korábbról ismertekkel, megállapítható, 

hogy a jobbágyi terhek fokozatosan nőttek. Kérdés, mennyiben hozható 

ez összefüggésbe a lassú elnéptelenedéssel. 

Mindenesetre az bizonyos, hogy a különböző szempontú, de mindig az 

adóztatás bizonyos fajtájának végrehajtására szolgáló összeírások adatait 

nagy körültekintéssel és forráskritikával kell kezelnünk. Például az 1582. 

évi dikális összeírás a vizsgált településeink közül csak Böszörményt és 

Videt említi. Az előbbit negyvenkilenc portával, az utóbbit pedig nyolc 

portával írták össze. Ugyanebből az évből dézsmajegyzék is rendelkezé-

sünkre áll, amelyben Böszörményben 195 adózót, Viden pedig húszat ír-

tak össze. 

Itt csak egészen röviden utalhatok bizonyos terminológiai akadályra. A 

porta, noha Károly Róbert idején ténylegesen jobbágygazdaságot jelen-

tett, az idők folyamán egyre inkább elszakadt eredeti jelentésétől, s hova-

tovább az állami adóegység eszmei alapját jelentette. A porta ebben az ér-

telemben tehát nem azonos a jobbágyportával, a jobbágygazdasággal. E 
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szempontból a dézsmajegyzék adatai állnak közel a valósághoz, hiszen itt 

ténylegesen az egyes jobbágyháztartásokat vették adóztatás alá. A jelen-

tős számbeli eltérés tehát ezért van a két összeírás között. 

A dicátor - tehát az adóösszeíró - 1589-ben mind a négy településünket 

mint hódolt helyeket jegyezte fel, 1593-ban Böszörményt pedig mint nép-

telen helyet említették. 

Az 1591-ben kezdődött, de igazán véres háborúvá csak 1593-ban váló 

úgynevezett tizenötéves háború Magyarországra általában, tágabb térsé-

günkre pedig különösen soha nem látott mértékű pusztulást hozott. A há-

ború tétje az volt, ki lesz Magyarország egyedüli ura. A török birodalom 

és a Habsburgok ezért minden katonai erejüket mozgósították, s az ország 

évente a reguláris és különösen török részről az irreguláris seregek felvo-

nulási terepe volt, amely az ország népének eddig soha nem látott szenve-

dést és pusztulást hozott. Különösen a török birodalom segédcsapataiként 

felvonuló krimi tatárok okoztak mérhetetlen károkat és szenvedéseket.  

Térségünkre a legnagyobb csapást pontosan a krimi tatárok 1594. évi 

dúlása, pusztítása jelentette. Az 1598. évi dikajegyzék Zelemért fel sem 

tünteti, Vidnél megjegyezték, hogy az néptelen, s Pródon is mindössze öt 

portát rögzítettek. Ellentmond ennek viszont az ugyancsak ebből az évből 

származó dézsmajegyzék, amely szerint Viden harminchat háztartást írtak 

össze. Az 1600. évi összeíráskor már egyik településen sem találtak adó-

zóképes lakosságot, s ezért azokat elhagyott (deserta) helyként tartották 

nyilván. Módy György már 1973-ban feltételezte, hogy a pusztulás ekkor 

még nem lehetett végleges, s úgy gondolta, hogy a 16. és a 17. század 

fordulóján néptelennek mondott településeken - Pród, Zelemér és Vid - 

valamelyes népesség megélhette a hajdúk idetelepültét. Az újabb kutatá-

sok ezt a feltevést alátámasztották. 

A 16. század végén véglegesen elpusztultnak hitt Zelemér esetében ki-

derült, hogy azt a dézsmások 1608-ban (Szentgyörggyel együtt) is össze-

írták hat családdal, s ezek a következők voltak: Basaragh Mátyás, Póka 

András, özvegy Portos Ferenc, Török Benedek, özvegy Kun Gáspár, Kun 

Pál. S bár e hat család nagyon kevésnek tűnik - a falu lakottságának a té-

nyén azonban ez nem változtat - ne felejtsük el, hogy ugyanebben az év-

ben, Böszörményben a kereszténypénzt fizetőkkel együtt csupán ötven-

kilenc háztartást rögzítettek, s ez azt jelenti, hogy Zelemér lakossága Bö-

szörménynek mintegy egytizede lehetett. Zelemér végleges elnéptelene-

désének az idejét tehát mindenképpen a hajdúk Böszörménybe települte 

után kell keresnünk; tény viszont, hogy a böszörményi hajdúk Zelemért 
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akkori tulajdonosaiktól - Daróczy Istvántól és Dengeleghy Katától - 1627- 

ben mint pusztabirtokot vették bérbe. Zelemér végleges pusztulásának 

idejét tehát valamikor 1608 és 1627 között kell keresnünk. Feltűnő, hogy a 

jellegzetes Póka családnév később Böszörményben bukkan fel, s így erő-

sen valószínűsíthetjük, hogy Zelemér maradék népessége - legalábbis 

részben - Böszörménybe húzódott be. 

Bizonyos, hogy a gyászos pusztulást hozó századfordulón Vid sem nép-

telenedett el teljesen. A böszörményi hajdúk birtoklását megerősítő, s 

Bethlen Gábor által 1626-ban kiadott oklevél nyomán a szokásos forma-

ságoknak megfelelően a váradi káptalan új birtokbaiktatást tartott, ame-

lyen a kor jogszokásának megfelelően megjelentek a környékbeli telepü-

lések hivatalos képviselői is. S ezen a beiktatáson Vid is képviseltette 

magát, tehát lakott volt. Így Vid teljes pusztulását 1626 és valószínűen 

1660 közé kell tennünk, de nagy biztonsággal feltételezhető, hogy 1660-

ban, a hírhedten véres Szejdi-járáskor pusztult el. 

Valószínű viszont, hogy Pród pusztulása valóban bekövetkezett a 

tizenötéves háború során, azt ugyanis 1609-ben a Böszörménybe települt 

hajdúk, mint pusztabirtokot ugyanolyan joggal kapták, mint magát a me-

zővárost. 

Itt kell visszatérnünk a korábban már érintett „rác” kérdéshez, annál is 

Zelemér 1608. évi dézsmaösszeírása 
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inkább, mert egyes történeti forrásaink egyszerre emlegetnek Magyar Bö-

szörményt és Rácz Böszörményt. Fentebb említettük, hogy a városba az 

első délszláv betelepülők a szerb despoták - Lazarevics és Brankovics - 

földesurasága alatt érkezhettek a 15. század első felében.  

Ez a népesség hamarosan nyelvcserén esett keresztül, de görög vallását 

megőrizhette. A második délszláv hullám az 1530-as 1540-es években ér-

te el térségünket, amely az elsőnél jelentősebb volt, s letelepedésüknél 

mindenképpen szempont lehetett az, hogy az adott településen éltek - e 

görög vallásúak. Ez a már nagyobb lélekszámú menekült is hamarosan a 

beolvadás, a magyar nyelvűvé válás útjára lépett, s így a 16. század végén 

a „rác” (rasciani) elnevezésnek valójában már csak vallási jelentősége 

volt, azt jelölte, hogy az illetők a görög valláshoz tartoztak. 

Problematikusabb a harmadik délszláv etnikai réteg, amely az 1570-es 

években ért el ide, s ez magyarázza az 1572. évi török defterben felbuk-

kanó délszláv - döntően szerb - névanyagot. E népesség az akkor már tel-

jesen magyar nyelvű falvak mellett szállt meg, s ez okozta azt az első pil-

lanatban megmagyarázhatatlan ellentmondást, hogy míg a török defterek 

pl. Dorog esetében tiszta délszláv névanyagot rögzítettek, addig az 

ugyanazon évből származó magyar összeírás viszont csak magyar nevű 

családokat vett számba. Arról lehet 

szó, hogy ez az utolsó délszláv hul-

lám döntően állattartó pásztorokból 

állhatott, akiket a török azért írt ösz-

sze, mert török területről menekül-

tek, s így a török jogszokás és jog-

gyakorlat szerint továbbra is török 

alattvalóknak és adófizetőknek te-

kintették őket. Talán ezért vizsgált 

településeinkről - mozgékonyságuk 

révén is - hamarosan odébb álltak, s 

így történhetett, hogy az 1587 után készült magyar összeírásokban nem 

találhatók sem Dorognál, sem Varjasnál, sem Nánásnál, sem Pródnál, sem 

Vidnél. Helyben maradt viszont a magyar nyelvű, de görög vallású beol-

vadt népesség, s ezért nevezték Dorog magyar nevű népességét 1581-ben 

is „rác”-nak. 

Böszörmény esetében ténylegesen bizonyítható, hogy a magyar és a 

délszláv eredetű népesség térben is elkülönült. 1540 - ben ugyanis egy 

birtokjogi peres iratban külön említik Rác Böszörményt és Magyar Bö-

A Rácz utca az 1580. évi dézsma-

jegyzékben 
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szörményt. Minden bizonnyal ezzel a térbeli elkülönüléssel hozható ösz-

szefüggésbe a fentebb már említett, s az 1580-as dézsmajegyzékben sze-

replő Rác utca elnevezés. A fent elmondottakat támasztja alá, hogy a Rác 

utcában egyetlen délszláv nevű jobbágyot sem írtak össze, amely a nyelv-

csere kétségtelen bizonyítéka. 1589-ben újra említik Magyar Böször-

ményt és Rác Böszörményt. 

Meglátásunk szerint - a város településszerkezetének ismeretében - ar-

ról lehet szó, hogy a Rácz-Böszörmény nem különálló települést jelentett, 

hanem városrészt, nevezetesen a városnak azt a részét, ahol a görög vallá-

sú lakosság élt. S ez minden jel szerint fedi a mai Hajdúböszörménynek 

azt a részét, ahol a görög katolikus lakosság döntő hányada ma is él. Ne-

vezetesen az Iskola utcát, a Káplár Miklós utcát és környékét. Az utcael-

nevezés a 16. században, de még jóval később is, nem a mai értelemben 

vett egyetlen utcát jelentett, hanem utcarendszert, a település egy részét. 

Hajdúböszörmény görög katolikus temploma ma is ezen a részen áll.  

Lehetséges, hogy a magyar nyelvű, de görög vallású lakosság a 16. 

század végére, a 17. század elejére többségbe került, s így állandósult Bö-

szörmény neve előtt a „Rácz” jelző, s maradt meg körülbelül a 18. század 

derekáig. Valószínű, hogy a Magyar Böszörmény név háttérbe szorulását, 

majd elmaradását jelzi Báthory Zsigmond 1587. október harmincegyedi-

kén kelt adománylevele, amelyben Csukath Péter részére Debrecenben 

nemesi kúriát adott, s ahol a tanúk között szerepel az egyszerűen csak bö-

szörményinek mondott Kántor Miklós (Bezermeny Cantor) is. 

A tizenötévesnek mondott törökkel folytatott nagy háború (1591 - 

1606) magában Böszörményben is komoly pusztulást okozott, noha újab-

ban egyértelműen kiderült, hogy a korábbi állításokkal, vélekedésekkel 

ellentétben nem következett be a mezőváros teljes pusztulása. 1597-ben a 

dézsmaszedők Böszörményben ugyan csak kilencvenöt főt vehettek 

számba, de egy év múlva - 1598-ban - már száztizenegyet. A századfor-

dulón tragikus pusztulás következhetett be, mert 1602-ben a decimátorok 

(dézsmaszedők) csak hatvanegy adózó háztartást írtak össze. 

A Bocskai-szabadságharc sikereinek csúcspontján viszont a mezőváros 

lakossága ugrásszerűen megnőtt, hiszen ekkor százhatvankilenc főt írtak 

össze, s ez meghaladja a nagy háború kitörése előtti létszámot. Az össze-

írtak létszámának hullámzására, sőt időnkénti ugrásszerű megnövekedésé-

re pontos magyarázatot nem tudunk adni, több dolgot azonban joggal fel-

tételezhetünk. Régóta ismeretes, hogy az ellenség előli nagy futások, me-

nekülések után a tűzhelyéhez megható hűséggel ragaszkodó paraszti la-
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kosság, ha csak tehette, mindig visszatért ősei földjére, s ez egyben a tele-

pülés lélekszámának nagyarányú pulzálását, ingadozását eredményezte. 

Tudvalévő az is, hogy az ellenséges pusztítás leggyakrabban a jobbágyi 

gazdaságokat tette tönkre, s így azok átmenetileg alkalmatlanok lehettek a 

terhek hordozására, így a dézsmafizetésre is. Nem kellett tehát őket össze-

írni. Az is megfigyelhető, hogy a háborús pusztítás közepén egy-egy bé-

kés sziget lakossága ugrásszerűen megnő. Egyébként értelemszerűen! 

1605-ben ilyen hely lehetett Böszörmény is, amely Bocskai István sikere-

inek csúcspontján a szabadságharc hátországának számított, hiszen a tö-

rökkel szövetséges fejedelem birtokainak közvetlen környékét a török 

nyilván nem háborgatta, a császáriaknak pedig erejük nem volt rá. 

Első pillantásra ezért nagyon meglepő, hogy három év múlva a mező-

város lélekszáma - legalábbis a rendelkezésünkre álló dézsmajegyzék sze-

rint - közel egyharmadára esett vissza. Ekkor ugyanis már véget ért a 

tizenötéves háború s megkötötték a Bocskai - szabadságharcot lezáró bé-

csi békét is. Nagy háborúk tehát nem voltak, járványok pusztításáról sincs 

tudomásunk. 

Más magyarázatot kell tehát keresnünk, bár előre kell hangsúlyoznunk, 

hogy feltétlen érvényű magyarázattal nem tudunk szolgálni. 

Meglátásunk szerint a lélekszám visszaesését a hajdúk letelepítésével 

és a második hajdúfelkelés okozta létbizonytalansággal lehet magyarázni. 

Adatunk van ugyanis arra, hogy amikor a felső-magyarországi rendek 

1608 januárjában a hajdúcsapatok részére téli szálláshelyet jelöltek ki, a 

hajdúk számára kijelölt helyek közt Böszörmény is szerepelt. Nagy And-

rás hajdúgenerális ezer katonáját ekkor ugyanis a következő helyekre ren-

delték el beszállásolni; Debrecen, Nádudvar, Böszörmény (Bezermen), 

Hadház, Léta, Diószeg,  Tarcsa (-Ér), Kenéz (Ér-), Zelind (Ér-), 

Körtvélyes (Ér-), Piskolt, Vasad, Lugos (Nyír-), Acsád (Nyír-), Ábrány 

(Nyír-), Fülöp, Hencida, Szentpéterszeg és Kisgút. A fenti települések te-

hát Szabolcs és Bihar megye területén voltak, ez utóbbi megyénél jórészt 

az Érmelléken. 
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Böszörmény esetében feltételezhető, hogy a hajdúk téli beszállásolása 

összefüggésben áll a népesség csökkenésével, mert elképzelhető, hogy a 

nem éppen legbékésebb természetűnek ismert hajdúság ellátásnak veszé-

lye jobbágytömegek elvándorlását eredményezte. Ilyen hatással lehetett a 

nemsokára kirobbant második hajdúfelkelés, amely éppen térségünkben 

szerveződött. Ennek eseményeire a későbbiekben visszatérünk, csupán azt 

jelezzük itt, hogy nemcsak Nagy András ezer katonájáról van szó, hanem 

tizenháromezer hajdú téli beszállásolásáról, amely a térség egész közbiz-

tonságára is befolyással volt.  

Böször-

mény 1608. 

évi dézsma-

összeírásának 

első lapja 
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Az alábbiakban megkíséreljük felvázolni a jobbágyi alávetettségben 

élő Böszörmény mezőváros társadalmi - gazdasági - településszerkezeti 

képét úgy, ahogyan az közvetlenül a hajdúk idetelepítése (1609) előtt 

volt. 

Böszörmény mezőváros élén 1605-ben három bíró állott - Barát Fe-

renc, Polyák György és Nagy Benedek. A hármójuk közötti munkameg-

osztást nem ismerjük, de feltehető, hogy rangban valamelyikük fentebb 

állt a másik kettőnél. Az 1608-as dézsmajegyzék szerint viszont az egy-

harmad népességűre csökkent mezővárosban csak egyetlen bírót találunk, 

Soós Jánost. 

A lakosság névanyagának vizsgálata arról győzött meg bennünket, 

hogy a lakosság folyamatossága a két összeírás (1605 és 1608) között 

egyértelműen kimutatható, s ez természetes is. Az 1608-ban szereplő öt-

venkilenc jobbágynév szinte kivétel nélkül kimutatható 1605-ben is. En-

nél érdekesebb azonban, hogy az újabb történeti-demográfiai kutatás 

megállapította, hogy a 16. században honos böszörményi családnevek kö-

zül számos tovább élt a hajdúváros Böszörmény lakói között is. Neveze-

tesen a következők: Aranyos, Balogh, Bíró, Bodnár, Borbély, Csizmadia, 

Dobó, Dorogi, Fodor, Gál (Gaál), Hajdú, Hatházi, Horváth, Kádár, Kál-

mán, Kis, Kovács, Kulcsár, Mészáros, Murvai, Nagy, Oláh, Pap, Péter, 

Soós, Szabó, Szegedi, Szilágyi, Szűcs, Tar, Török, Varga, Veres, Vilmányi.  

E névsort alapos vizsgálattal tovább bővíthettük! A teljesség igénye 

nélkül említhetjük például a Kövér, a Fórizs és a Poór családokat. 

Kétségtelen, hogy a családnevek azonossága – különösen az olyan jel-

legtelen, gyakori családnevek esetében mint például a Kis és a Nagy - 

nem feltétlen bizonyíték arra, hogy vérségileg valóban azonos családok-

kal állunk szemben. E megfontolás tehát a továbbélő jobbágycsaládok 

számát csökkentheti, amelynek ellensúlyozására viszont két érvet is fel-

hozhatunk. Tudvalévő, hogy a családnevek ebben a korban még koránt-

sem szilárdultak meg, különösen nem a jobbágycsaládok nevei. Névvál-

tozással tehát számolnunk kell! Pontosan Böszörmény esetében hozha-

tunk erre meggyőző példát! Tudjuk, hogy az első helybeli céh a szabóké 

volt, s már 1660 előtt működött a debreceni szabó céh filiájaként. A bö-

szörményi szabó céh tagjai a következők voltak; Szabó vagy Zakony 

György céhmester, helyettese Szabó Mátyás, tagjai pedig Szabó vagy 

Patay Mihály, Szabó vagy Kisfaludi András, Szabó vagy Ráckevi György. 

Nyilvánvaló, hogy névingadozással állunk szemben. Az első helyen ál-

ló Szabó vezetéknév egyértelműen a foglalkozásuk miatt ragadt az adott 
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személyekre, míg a második helyen álló jelzi eredeti - tulajdonképpen 

származáshelyükre utaló- nevüket. A szabó céh tagjai tehát a legjobb úton 

voltak, hogy névcserén essenek keresztül. Márpedig ez azt jelenti, hogy 

az egykori jobbágyközösség egyes családjainak továbbélését éppen a 

könnyen bekövetkezhető névcsere miatt nem tudjuk kimutatni. Arra pedig 

végképp nincs semmi reményünk, hogy az egyes családok leányági to-

vábbélését valaha is bizonyíthassuk, noha ilyen nyilvánvalóan volt. 

E két utóbbi szempont arra figyelmeztet, hogy a névanyagos vizsgálat 

alapján kimutatható családoknál valószínűen nagyobb arányban számol-

hatunk a lakosság tényleges továbbélésével. 

Ennek a nagyságrendjéről azonban semmi közelebbit nem tudunk 

mondani. Rátérve Böszörmény gazdasági helyzetére, megállapíthatjuk - 

amennyire azt a szűkös forrásanyag lehetővé teszi - hogy közepesen fej-

lett mezővárossal állunk szemben. A közhiedelemmel ellentétben Bö-

szörmény az adott korban nem volt lényegesen kisebb, fejletlenebb annál 

a Kálló mezővárosnál, ahonnan a hajdúk 1609-ben átköltöztek. 1605-ben 

itt ugyanis Nyakas Antal bírósága alatt a dézsmások százharminc dézsma-

fizetőt és hetven kereszténypénzt fizetőt vettek számba, míg Böször-

ményben ugyanekkor százharmincketten fizettek dézsmát, s harmincné-

gyen kereszténypénzt. 

Böszörmény mezővárosa döntően állattartó-földművelő jellegű volt, s 

ezt természetesnek is tarthatjuk. Némi iparos népességet csak az összeírá-

sok névanyagának vizsgálatával mutathatunk ki. Így például az 1586-ban 

összeírt száznegyvenhét lakosból tizennyolc viselt mesterségnevet, amely 

a lakosság 12, 2 százaléka. E névanyag mesterségek szerinti megoszlása a 

következő volt; szabó (2), sütő(1), szűcs (2), kovács (4), kerékgyártó (1), 

varga (2), kádár (4), kalmár (1), szíjgyártó (1). Ebben az időben még jog-

gal feltételezhetjük, pontosan a családnevek még nem rögzült volta, vál-

tozásra hajlamos jellege miatt, hogy a mesterségnevek viselői valamilyen 

szinten az adott mesterséggel is foglalkoztak. Erre egyébként a térségben 

éppen Böszörményből hoztunk meggyőző példát. Azt természetesen ki-

zártnak tartjuk, hogy a lakosságnak több mint tizenkét százaléka kizárólag 

a kézműiparban talált volna megélhetést, legfeljebb azt tételezhetjük fel, 

hogy azzal valamilyen formában foglalkozott, s a megélhetés legfonto-

sabb alapját továbbra is a mezőgazdaság jelentette. Nincs tudomásunk ar-

ról, hogy az iparűző népesség Böszörményben valamilyen formában is 

céhekben szervezkedett volna. 
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1608-ban az összeírt ötvenkilenc családfőből heten viseltek mesterség-

nevet, s ez az összlakosság közel tizenkét százalékának felel meg. Az 

arány - a népességszám jelentős csökkenése ellenére - közel azonos, mint 

volt 1586-ban. 

Érdemes felfigyelnünk 

arra, hogy az 1608-ban 

összeírt tíz keresztény-

pénzt fizető közül három 

viselt mesterségnevet, s ez 

a kereszténypénzfizetőkön 

belül közel harminc szá-

zalékos arányt jelent, te-

hát lényegesen magasabb, 

mint az összlakosság ese-

tében. Ez viszont bizo-

nyítja azt a régebben és 

többször hangoztatott feltételezést, hogy az iparral jelentősebb arányban 

foglalkozókat, a kereszténypénzt fizetők között kell keresnünk. Ezek között 

1608-ban egyébként két szabó és egy kovács nevű volt. 

A mezőváros társadalmi rétegződésének vizsgálatára a dézsmajegyzé-

kek alapján tehetünk kísérletet. Amint már említettük, az 1608-ban össze-

írt ötvenkilenc adófizető közül tízen tartoztak a kereszténypénzt fizetők 

közé, s közöttük kell keresnünk a mezőváros legszegényebb rétegét is. 

Forrásunk szerint tehát ez az arány a népességnek közel tizenhét százalé-

kát jelentette. E társadalmi réteg szegénységére, elesettségére maga a 

névanyag is rávilágít; a dézsmaszedők ugyanis ebben az esetben megelé-

gedtek - legalábbis több esetben - a családnév nélküli személynevek rög-

zítésével, mint például Ilona asszony, özvegy Katus asszony, özvegy 

Margit asszony, özvegy kis Margit asszony. Sőt! A dézsmások egy ízben 

még azt sem tartották érdemesnek, hogy egy bizonyos személy nevének 

pontosabban utána érdeklődjenek s az illetőt nagyvonalúan „Nemtudom 

Benedek”-nek (Benedictus Nemtudom) írták be. 

A gabonatermést a decimátorok (dézsmaszedők) általában gelimában, 

azaz kalangyában adták meg, így volt ez Böszörményben is. Egy-egy ka-

langyában harminc-harminc kéve termést számítottak. Így tették ezt a 

szomszédos, ugyancsak Szabolcs megyei Polgár és Szentmargita eseté-

ben, s éppen ezért joggal gondoljuk azt, hogy így számoltak a szintén 

Szabolcs megyében lévő Böszörmény esetében is. Böszörmény mezővá-

Erdő utca bejegyzés az 1580. évi dézsma-

jegyzékben 
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ros társadalmi rétegződésére - 1608-ban - a termett gabonamennyiség 

alapján próbálunk rávilágítani. Tíz kalangya terméssel bezárólag tíz csa-

ládot írtak össze: Kövér Ambrust, Barak Imrét, Albert Lukácsot, Veres 

Mártont, Bodnár Pált, Kerekes Pétert, Mocsári Balázst, Kerékgyártó Já-

nost és Villám Andrást. Tíz és húsz kalangya közötti terméssel a követke-

zők szerepeltek: Kócsi András, Kócsi János, Löki Lőrinc, Fóris János, Jó 

György, Szilágyi Mihály, Kis Miklós, Kovács András, Ferenczi András, 

Bogdán György és Thar István. Huszonegy és harminc kalangya közötti 

termése hat családnak volt, nevezetesen a következőknek: Szőcs Mihály-

nak, Kis Imrének, Parti Györgynek, Faragó Albertnek és Kis Jánosnak. 

Harmincegy és negyven kalangya közötti termést mindössze három csa-

lád mondhatott magáénak: Márton András, Kócsi István és Csikai Miklós. 

Negyvenegy és ötven kalangya közötti termése négy családnak volt, 

mégpedig Jakó Gergelynek, Nagy Albertnek, Madai Mihálynak és Sajó 

Bálintnak. Ötvenegy és hatvan kalangya közötti terméssel csupán egyet-

len család szerepel, Szőcs János, hatvanegy és hetven kalangya közt vi-

szont már öt család, nevezetesen a következők; Gyulai Mihály, Nyakas 

István, Löki Tamás, Veres Miklós. Hetvenegy és nyolcvan kalangya kö-

zött három családot írtak össze; Polyák Györgyöt, Török Jánost és egy 

másik Polyák Györgyöt. Nyolcvanegy és kilencven kalangya közötti ter-

méssel két családot írtak össze, Szondy Mihályt és Páli Mártont, s ugyan-

csak két családot találhatunk a kilencvenegy és száz kalangya terméssel 

rendelkezők között: Barak Ferencet és Thar Jánost. Végezetül száz kalan-

gya termés felett két családot írtak össze, Kádár Balázst és Ferenczi Fe-

rencet. Ez utóbbi volt a mezőváros leggazdagabb jobbágya százhatvanöt 

kalangya terméssel. 

A bíró - Soós János - vagyoni állapotát nem ismerjük, termését ugyanis 

nem írták össze, lévén az hivatalánál fogva adómentes. 

Böszörmény mezőváros gazdagabb rétegének az ötven kalangya ter-

més felett rendelkezőket tekinthetjük, s ha a határt itt húzzuk meg, akkor 

azt mondhatjuk, hogy e termésmennyiség alatt harmincnégy család szere-

pel, akiknek nagyobb részét a 20 kalangyáig bezárólag termést adók je-

lentették, számuk összesen húsz család. Húsz kalangya fölött pedig egytől 

öt családig terjedő szórásban tizennégy családot találhatunk. 

A kereszténypénzt fizetőket számításon kívül hagyva tehát a húsz ka-

langya terméssel bezárólag termelők alkották a jobbágyközösség közel 

negyvenkét százalékát, s ha a határt ötven kalangyáig terjesztjük ki, akkor 

ez az arány eléri majdnem a hetvenhárom százalékot. 
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A mezőváros kifejezetten módos rétegének tehát a lakosság mintegy 

huszonhét százalékát tekinthetjük.  

Tekintettel arra, hogy egyértelműen bizonyítást nyert, hogy Böszö- 

rmény városa a hajdúk idetelepítésekor korántsem volt lakatlan, joggal 

vetődhet fel a kérdés, mennyiben örökölték a hajdúk a város oly híres te-

lepülés-szerkezetét. Ha ugyanis 1608-ban ötvenkilenc főt írtak össze, leg-

alább ötvenkilenc ház lakott is volt. Ráadásul 1605-ben százhetven össze-

írt családról tudunk, s így azok házhelyeit vagy többé-kevésbé ép házait is 

figyelembe kell vennünk, ha a település szerkezetéről beszélünk. 

A fentiekben említést tettünk arról, hogy az 1580-ból ismert négy ke-

resztutca máig jól meghatározza a város szerkezetének jellegzetességét. 

Az 1782-ben készült várostérkép óvatos elemzésével azt mondhatjuk, 

hogy a mezőváros Böszörmény belső területe nem terjedt túl a mai Jókai 

Mór, Karap Ferenc, Benedek János, Szondy György és Csomaközy And-

rás utcák útvonalán. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy ezt az ovális alakú 

belső magot már ebben az időben is palánkrendszer vette körül, amelynek 

centrumában az erődített templom állott. Az eddigiekből egyértelmű, 

hogy az idetelepült hajdúk egy kész, kialakult városszerkezetet vettek át, 

egy jól kiépült védelemre is alkalmas 

templommal a központjában. 

Katonáskodó életformájukból adó- 

dóan, saját, jól felfogott érdeküknek 

megfelelően ezt aztán tovább fejlesz-

tették, javították, oly annyira, hogy az 

a török tiltakozását is kiváltotta. Min-

denekelőtt a belterületet, a megnöve-

kedett létszámra való tekintettel is, 

valamivel kintebb helyezték a koráb-

binál, s az - nagyjából - a mai kiskör-

útnak nevezett utcák vonalánál hú-

zódhatott. A belső városmagot erős 

palánkkal és árokrendszerrel vették 

körül, amelyen a négy keresztútnak megfelelően négy kaput hagytak, ame-

lyet megfelelően őriztek. A négy kapu helye mind az 1782-es várostérké-

pen, mind pedig a mai városszerkezetben teljes biztonsággal kijelölhető; 

nevezetesen a Kossuth utca végén, az Iskola utca és a Polgári út találko-

zásánál, az Újvárosi út és a Vörösmarty utca kereszteződésénél és a Petőfi 

utca végén az Ady Endre térnél. 

Böszörmény a 16. szd. végén 
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E belső városmag közepén volt az erődített templom, melyet a hajdúk 

védelemre még alkalmasabbá tettek, s ezt a városmagot vette körül az 

ólaskertek övezete. A polgári hajdúk statútumát alapul véve mondhatjuk, 

hogy a hajdúpalánk, az árok karbantartása minden lakó kötelessége volt, s 

a vétkeseket, mulasztókat szigorúan büntették  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

A Debrecen utca bejegyzés 

az 1580. évi dézsmajegyzékből Az Egyház utca bejegyzés 

az 1580. évi dézsmajegyzékből 
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A református temető jellegzetes böszörményi fejfákkal 
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IV 

 

A hajdúváros Böszörmény 

1609 – 1848/1876 

 

1 

 

A birtokbaiktatás 
 

 

 

 több évszázados mezőváros, Böszörmény történetében 1609-

ben gyökeresen új fordulat vette kezdetét. Báthory Gábor erdé-

lyi fejedelem adománylevelének értel-

mében Kálló városából áttelepülhettek 

azok a hajdúvitézek, akik a Bocskai-

szabadságharcot végigküzdvén, jutal-

mul földet és kollektív nemesi szabad-

ságjogokat nyertek, s akik a többi 

kiváltságolt helyre települt társaikkal 

együtt századokon keresztül a magyar 

feudális társadalom sajátos színfoltját 

jelentették. 

Ez év szeptemberében, a Szent 

Kereszt felmagasztalásának ünnepe 

utáni harmadik napon a váradi 

káptalan a fejedelem parancsa 

értelmében ünnepélyes körülmények 

között el is végezte a hajdúk birtokba 

iktatását (szept. 13.). A birtokbeiktatást 

Makay János, Bihar vármegye nótáriusa 

(jegyzője) hajtotta végre a kor 

szokásának megfelelően, tekintélyes világi urak és a környékbeli 

A 

Báthory Gábor (1589 –1613) 

erdélyi fejedelem, a böszörményi 

hajdúk letelepítője 
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települések küldötteinek jelenlétében. Az erdélyi fejedelmet az a Nagy 

András hajdúgenerális, a fejedelem mezei hadainak főkapitánya 

képviselte, aki ekkor állt hatalmának és pályafutásának fénypontján.Ott 

volt a váradi vár alkapitánya, Gergócz András is, mellettük pedig még 

Csáky Balázs, Forgács Pál, Bácsi György, Rózsa Pá1, Szénássy János, 

Köszörűs Miklós. Szarvadi Lukács. Kis Mihály, Szatócs Miklós, Serfőző 

Tamás és Csorba István helybeli és környékbeli hivatalos küldöttek, il-

letve Tóthfalusi Borbély György, Szűcs György és Bornemissza János 

debreceni szenátorok. 

A birtokbaiktatás tényét hamarosan kihirdették Bihar vármegye nemesi 

közgyűlésében is 1610. szeptember hetedikén. A hajdúkatonák útja azon-

ban idáig hosszú és töredelmes volt. 

                                

 

A cserelevél. Várad, 1609. szept. 13. 
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A hajdúság kialakulása 

 

 

 

 magyarországi hajdúság esetében abban a szerencsés helyzet-

ben vagyunk, hogy a magyarság legfiatalabb etnikai csoportjá-

nak létrejöttét tanulmányozhatjuk. Sok esetben ma már letisz-

tult álláspontokat ismertethetünk, noha egy sor kérdésben még ma is to-

vábbi kutatásokra van szükség. A hajdúság eredetének sokrétű és bonyo-

lult kérdéskörében ma már viszonylag tisztán látunk, ugyanis az elmúlt 

száz év történetírása ennek eldöntésére igen tiszteletre méltó erőfeszítése-

ket tett. 

Történeti forrásaink ugyanis csak 1514-ben tesznek először említést a 

hajdúkról, de maga az elnevezés személynévi formában már valamivel 

hamarabb előfordul. Így a közvetett adatok segítségével bizonyítható, 

hogy e sajátos népcsoport kialakulása már a 15. század utolsó harmadára 

befejeződött. 

Nem abban az értelemben ugyan, ahogyan a mai magyar történeti köz-

tudat számontartja. A hajdúság ugyanis nem katonaelemként lépett a ma-

gyar történelem színpadára, hanem sajátos pásztorrétegként, amely vi-

szont már a kialakulása pillanatában magában hordozta későbbi sorsát, 

fejlődésének és fegyverforgató katonaréteggé való átalakulásának a lehe-

tőségét. A hajdúság megjelenése kétségtelenül összefüggésbe hozható a 

15. századi magyar gazdasági élet alakulásával, nevezetesen az ekkortájt 

kibontakozó és az olaszországi valamint a délnémet, cseh-morva piacokra 

irányuló nagyarányú szarvasmarha kivitelünkkel. Mindehhez - tehát a 

nagytestű, szürke magyar szarvasmarha tenyésztéséhez és a külföldi pia-

cokra hajtásához - emberek kellettek, nem is akárkik és nem is csekély 

számban. Így, elsősorban a nagyhatárú alföldi mezővárosainkban hamaro-

san egy sajátos, nagy létszámú pásztor-hajcsár réteg alakult ki, amelynek 

társadalmi közegét elsősorban a tágas határú, a szarvasmarha kereskede-

 A 
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lemben érdekelt alföldi mezővárosaink adták, s e réteg is elsősorban az it-

teni elszegényedő, zselléresedő jobbágyságból alakult ki. 

Szinte bizonyosan állítható, hogy e kemény életformához szokott, 

edzett emberek már a kezdet kezdetén is értettek a fegyverforgatáshoz, 

noha foglalkozásuk elsősorban a tenyésztésben, az őrzésben és piacra haj-

tásban állott. Ne felejtsük el ugyanis, hogy a szarvasmarha ebben az idő-

ben az egyik legértékesebb vagyontárgy is. Nem véletlen az, hogy a régi 

magyar nyelvben a marha szó egyik jelentése érték-, vagyontárgy. A kor 

erőszakoskodásait, közbiztonsági viszonyait ismerve érthetővé válik, 

hogy a szarvasmarhák őrzése, piacra hajtása nemcsak a hagyományos 

szakértelmet követelte meg, hanem szükség esetén a fegyver forgatását is. 

A formálódó hajdúság életformája szoros szálakkal kötődött az alföldi 

mezővárosaink parasztpolgárságához, hiszen e térség természeti adottsá-

gainál fogva is a szarvasmarha-tenyésztésünk egyik legjelentősebb köz-

pontja volt. 

Így akkor, amikor a magyar országgyűlések a 15. század végén meg-

szigorították a magyar szarvasmarha-kivitelt, ez nemcsak a mezővárosi 

parasztpolgárság ellen jelentett támadást, hanem válságba sodorta a hajtó-

hajdúk egyre jelentősebb társadalmi rétegét is. A magyar hajdú elnevezés 

ugyanis nagy valószínűség szerint nem délszláv eredetű, mint korábban 

sokan gondolták, hanem a magyar hajtó (hajcsár) szóból eredeztethető. 

Marhahajtók 
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Nem véletlen tehát, hogy 1514-ben Dózsa György seregében az alföldi 

mezővárosaink módos parasztpolgársága mellett ott találhatjuk a hajdúkat 

is, akik eddigi életformájukból is adódóan a felkelő sereg katonailag leg-

értékesebb részét alkották. Nem 

véletlen az sem, hogy a paraszthá-

ború leverése után, a megtorló 

1514. évi országgyűlésen törvény-

cikk született a hajdúk „megrend-

szabályozásáról”.  

Mindenekelőtt a fegyvervise-

léstől tiltották el őket, de előírták 

pusztai szállásaik széthányását, el-

rontását, s végső fenyegetésként 

fizikai megsemmisítésüket is! 

Mindez azonban csak óhaj maradt! 

Mindenekelőtt azért, mert a ma-

gyar társadalom fejlődése, alakulása olyan fordulatokat tartogatott, ame-

lyek egészen más pályára terelték a hajdúság sorsának alakulását is. Moh-

ácsra, a középkori magyar állam széthullására, az ország két-, majd három 

részre szakadására kell utalnunk, amely egyben azt is jelentette, hogy az 

országban állandósultak a fegyveres összecsapások, s ehhez fegyveresek 

kellettek, s a hajdúság soraiban értelemszerűen lehetett ilyeneket találni. 

A hajdúság ugyanis szakadatlanul termelte ki és fogadta magába azo-

kat a mindenre elszánt embereket, akiknek hovatovább egyetlen és kizáró-

lagos életformája a katonáskodás lett. Ez az életformaváltás nagyjából a 

16. század közepére tehető, s az eddigi pásztor-hajdú és fegyveres-hajdú 

kettőssége helyett kizárólag a fegyveres hajdú lett a meghatározó.  

Az állandó létbizonytalanság, a török pusztítás, a két király fegyveres 

küzdelme, az elharapódzó feudális önkényeskedések a falvak és mezővá-

rosok nagyarányú pusztulását eredményezték, amely együtt járt a hajdú-

ság sorainak felduzzadásával, immár nemcsak a paraszti rétegekből, ha-

nem a birtokaikat vesztett kis- és középnemesek soraiból is. Mindez a 

hajdúság katonai erejének és szerepének nagyarányú felértékelődését 

eredményezte. Ezt a tényt közvetve az is bizonyítja, hogy a 16. század 

végén, a magyar országgyűléseken újból megsokasodtak a hajdúság kiir-

tását, megrendszabályozását elrendelő törvénycikkek, de ugyanúgy ered-

mény nélkül, mint 1514-ben. Ebben most már az is közrejátszott, hogy a 

Hajdúk Győr váránál. 1566. 
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törvények ellenére a fegyveres hajdúkat az egyes főurak is szívesen látták 

birtokaikon, szükségük lévén fegyveres erejükre.  

Az újabb kutatások tükrében ma már világosan látjuk, hogy a hajdúság 

létrejötte és társadalmi szerepe mint jelenség korántsem csak Magyaror-

szágra vonatkoztatható, hanem olyan kelet-európai sajátosság, amely 

mindenütt kimutatható, ahol a török birodalom határterületein vagy eset-

leg a birodalom belsejében valamilyen ok miatt hatalmi űr keletkezett, s 

ezáltal lehetővé vált egy, a saját öntörvényei szerint szerveződő fegyveres 

ellenállás. Oroszországban kozákoknak, a Balkánon pedig haidukoknak 

nevezték őket. 

E megállapítástól függetlenül ugyanakkor az is igaz, hogy a magyaror-

szági hajdúság - hely hiányában itt nem részletezhető okok miatt - sajátos, 

egyedi vonásokkal rendelkezett, olyan jegyekkel, amelyek lehetővé tették 

betagolódásukat a magyar társadalom organikus szervezetébe. 

A magyarországi hajdúk az ország adott történelmi helyzetéből adódó-

an és sajátos életformájukból következően is megélhetésüket ott keresték, 

ahol éppen találták; végvárak falai között, a mezei seregek katonái sorá-

ban, egy-egy főúr védőszárnyai alatt, s ha éppen gazda, azaz zsold nélkül 

maradtak „szabad hajdúk” módjára. Különleges, a társadalom peremén 

mozgó helyzetük egyfajta sajátos életformát és életérzést alakított ki ben-

nük. S bár esküdt ellenségüknek a törököt tekintették, olykor súlyos ve-

szélyt jelentettek a magyarlakta területek nemesi kúriáira, de a jobbágy-

Hajdútánc 
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falvakra és a mezővárosokra is. Ellenségeikkel szemben kegyelmet nem 

ismertek, de nem is kértek. A török megdöbbenten tapasztalta, hogy a 

fogságba esett hajdúk a legnagyobb nyugalommal tekintettek a válogatott 

kínzások közepette végrehajtandó kivégzésük elé. Sajátos fegyveres tán-

cuk, a hajdútánc, a magyar pásztortánccal mutat rokonságot.  

A törökkel folytatott, s tizenötévesnek nevezett nagy háború (1591/93 - 

1606), jelentőségüket, szerepüket és fontosságukat csak megsokszorozta. 

Létszámuk pedig soha nem látott méretekben felduzzadt, s a hajdú élet-

formát vállalók széles rétege immár nem a délvidék rég elpusztított terü-

leteiről érkezett, hanem a három hatalom - a török birodalom, a magyar 

királyság és az erdélyi fejedelemség- ütközőpontján elterülő Partium me-

nekülő jobbágy- és a kisnemesi-nemesi 

népességéből. 

Legnagyobb történelmi szerepüket két-

ségtelenül a Bocskai-szabadságharc ide-

jén játszották, hiszen a súlyos belső vál-

sággal küszködő, a török birodalom ellen 

folytatott hosszú háborúban kifáradt 

Habsburg-birodalom katonailag nem tu-

dott kellő választ adni a magyarországi 

viszonyokat jól ismerő, a könnyűlovas-

portyázó harcmodort mesterien alkalma-

zó hajdúk támadásaira. Ráadásul a ko-

rábban a Habsburgok zsoldjában álló 

egységeket pontosan a császári hadveze-

tés látta el nem sokkal előbb korszerű 

tűzfegyverekkel. A magyar rendek győ-

zelmét végeredményben a fegyverforgató 

hajdúság tevékeny katonai szerepvállalása tette lehetővé. Ezzel természe-

tesen maguk a hajdúk is tökéletesen tisztában voltak, s és ezért joggal 

számíthattak méltó jutalomra, amely igényt Bocskai István - kényszerből 

is, fizetni ugyanis nem tudott - a hajdúság letelepítésével, földhöz és ne-

mesi szabadságjogokhoz juttatásával oldott meg. 

E tény történelmi jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyoznunk! A 

magyar történelemben először fordult elő az, hogy egy korábban kiirtás-

sal fenyegetett, a társadalomból kirekesztett népcsoportot beemeltek, in-

tegráltak az ország természetes szövetébe, s ez által véglegesen biztosítot-

ták annak fennmaradását, megnyitván előttük az utat a szabadparaszti 

Bocskai István. 1557 - 1606 
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fejlődés előtt. E tény történelmi jelentőségén az sem változtat, hogy - 

amint utaltunk rá - Bocskai István előtt más lehetőség nem is nagyon mu-

tatkozott. Bizonyos jelek viszont arra utalnak, hogy az erdélyi fejedelem 

minden tényezőt mérlegelve nagyon is tudatosan cselekedett, amelyben 

közrejátszott a székely szabadság és a székelység katonai szerepének is-

merete és elismerése, illetve annak a ténynek a felismerése, hogy ponto-

san ebben a régióban a magyar végvárrendszer hiányos, foghíjas volt, 

amelynek pótlására a fegyverforgató hajdúk telepeit szánta. Végrendele-

téből ez egyértelműen kiderül. 

Bocskai korponai és kassai kiváltságlevele értelmében Szabolcs vár-

megye területére mintegy l0 000 hajdúvitéz telepedhetett le nagyjából a 

mai hajdúvárosok területére. Meg kell említenünk, hogy Bocskai István 

kiváltságolása volt Nagyszalonta is, amely azonban Bihar megyében lé-

vén, sorsa merőben másként alakult, mint szabolcsi társaié. 

 

Tábori jelenet 
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Bocskai István hajdúvitézei közt. 1606. 
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Böszörmény hajdújoga és a hajdúk letelepítése 
 

 

 

öszörmény hajdújogának gyökere a Korponán, 1605. december 

tizenkettedikén kiállított kiváltságlevélben keresendő, annak el-

lenére, hogy maga a város a hajdúk Magna Chartájának is 

mondott diplomában nem szerepel. Az úgynevezett „nagyhajdú” ado-

mánylevélben az erdélyi fejedelem 9254 hajdúvitéz letelepítéséről és 

megnemesítéséről intézkedett a következőképpen: „A mi tokaji várunkhoz 

tartozó egész Kálló városunkat, hasonlóképpen Nánás, Dorog és Varjas 

pusztabirtokokat, Hatház, Vámospércs, Sima és Vid nevű részjószágain-

kat... adományozzuk...”. Az oklevélben említett adományozás és az azt 

követő birtokbaiktatás a feudális joggyakorlatnak megfelelően történt, ér-

vénye tehát aligha volt vitatható. 

A fejedelem váratlan halála Kassán, 1606. december huszonkilencedi-

kén azonban gyökeresen új fordulatot eredményezett, Bocskai István 

ugyanis már nem tudta érvényesíteni magát a tényleges letelepítést, s 

amint a későbbi fejleményekből kiderült, ehhez személyes tekintélye, 

akaratereje nagyon is kellett volna. 

A kiváltságolás ténye ugyanis a feudális magyar társadalomban olyan 

érdekellentéteket szült, amelyeknek áthidalása korántsem bizonyult köny-

nyű feladatnak. Eltekintve most attól, hogy a harmincezerre tehető fegy-

veres hajdúság soraiban a mintegy tízezer fő kiváltságolása a már eddig is 

tagolt, de nagyjából mégis egységes hajdúmozgalmat is megosztotta, az a 

nemesi rendek ellenállását is kiváltotta. 

Érthető okok miatt! A hajdúszabadság elnyerése ugyanis a későbbiek-

ben a jobbágyi tömegek évszázados vágya lett, olyan példa, amelytől jog-

gal rettegett a birtokos nemesség. 

Döntően ez magyarázza, hogy a fejedelem halála után jelentős politikai 

erők törekedtek arra, hogy a hajdúkiváltságolásokat megkérdőjelezzék. 

„Meghalt Bochkay és füstbe ment minden donatioja (adományozása) mind 

B 
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az hajdúsággal egyetemben” – hangoztatták a vármegyei nemesség kép-

viselői, s ez a fenyegetés korántsem volt alaptalan. 

Különösen sok gondot jelentett az adománylevélben említett Kálló vá-

ros birtokbavétele, amely egyben államközi bonyodalmakat is eredmé-

nyezett. A bécsi békekötés értelmében az itteni vár újból magyar királyi 

kézre került, s ezért Bécs hallani sem akart arról, hogy a város maga az 

erdélyi fejedelemséghez húzó hajdúk kezére kerüljön. A jelek szerint 

Hadház birtokbavétele sem ment zökkenőmentesen. A hajdúkérdés így 

hamarosan a nagypolitika előterébe került. 1607 október végén a hajdúk 

Nagy András főkapitány vezetése alatt mozgolódni kezdtek. Nagy András 

hajdúgenerális Illésházy Istvánhoz és Thurzó Györgyhöz intézett levelé-

ben egyenesen azt írta, hogy faluról - falura, városról - városra kergették 

őket, s éppen ezért „jobb minékünk mind egy lábig meghalnunk, hogy nem 

mint a mi nemzetünk miatt illy nagy gyalázatot  vallanunk.”.  

Melyek voltak a tényleges sérelmek? A hajdúvitézek a hadházi eset 

kapcsán például azt írták, hogy az ott letelepedni akarókat Dóczy András 

a tokaji végváriakkal támadtatta meg, parancsba adván, hogy a „hajdúkra 

Hadházra reá menjenek és minden marhájokban zsákmányt vessenek és 

Az ún. nagyhajdú adománylevél 
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magokat is fogva hozzák”. Kállónál egyenesen fegyveres összetűzés volt a 

végváriak és a városban letelepedni akaró hajdúk között. Sérelmezték azt 

is, hogy egyes főurak a birtokaikon beszállásolt hajdúktól jobbágyok 

módjára szolgáltatásokat követeltek. Ez ellen Homonnai Drugeth Bálint-

hoz írt, s Hadházról keltezett levelükben felháborodottan tiltakoztak; „mi 

pedig szokatlanok vagyunk efféle szolgálathoz, holott gyermekségünktől 

fogva szablyánkkal esszük kenyerünket” - írták. 

A hajdúk eleinte tárgyalások útján akartak birtokaikhoz hozzájutni, de 

kemény elszántsággal fejezték ki azt is, hogy „ha. . . pedig valaki torkunk 

verve el akarja venni a mi jószágunkat, mind kicsintől fogva nagyig 

elfogyatjuk az mi életünket az mienk mellett”. Ráadásul a tárgyalással 

megbízott követeket Forgách Zsigmond felső-magyarországi főkapitány 

elfogatta, s ez a kedélyeket érthető módon, a pattanásig feszítette. Ez még 

Bosnyák Tamás füleki várkapitány rosszallását is kiváltotta, mondván 

hogy „az füstölgő tüzet nem köllene piszkálni, a háborúságot, könnyű 

kezdeni, de nehéz végezni”. 

Mindez hamarosan az úgynevezett második hajdúfelkelés kirobbaná-

sához vezetett, amelynek ugyan igen összetett okai voltak, de a döntő 

mozzanatot a hajdúk ellen indított általános támadásban kell megjelöl-

nünk.  

A felkelés 1607 októberében Debrecen térségében kezdődött, s szerve-

zői azok a hajdúkapitányok voltak, akik Debrecenbe húzódtak be. Így 

mindenekelőtt Nagy András, Zámy György, Elek János, Kovács István és 

Sárközy Gergely. Eleinte csak azok a hajdúvitézek csatlakoztak hozzájuk, 

akiket birtokaik - Kálló és Hadház - elfoglalásában akadályoztak, de ha-

marosan soraikban voltak azok is, akiknek ilyen gondjaik nem voltak, sőt 

a felkelés bázisát gyarapította az a mintegy húszezer főre tehető tömeg, 

akik a kiváltságolásból kimaradtak. 

A felkelés szervezője és vezetője s egyben legnagyobb tekintélyű em-

bere kétségtelenül az a Nagy András volt, aki már a Bocskai-

szabadságharc idején szerepet játszott, de akinek igazi fénykora most jött 

el. Nemsokára ugyanis döntő szerepet játszott Báthory Gábor erdélyi fe-

jedelmi trónra kerülésében, s aki ezért a fejedelem kedvelt embere, udvari 

tanácsosa, mezei hadainak főkapitánya lett, s egyben „kőváras” úr, aki a 

fejedelem adományából a hatalmas bajomi uradalmat mondhatta magáé-

nak. Tragikusan alakuló további sorsával e helyen nem áll módunkban 

foglalkozni.  
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A hajdúfelkelés programját minden jel szerint a protestáns (kálvinista) 

prédikátorok fogalmazták meg, mindenekelőtt Foktűi Máté szikszói pré-

dikátor, aki Komáromy András szavaival „mint apostol járt-kelt közöttük, 

velük tűrt, velük szenvedett, s nemcsak a szószékről lelkesítette, buzdította 

őket, de tulajdonképpen ő adott irányt az egész mozgalomnak s tanácsa 

utána indultak a vezérek”. S ha e megfogal-

mazás kissé végletes is, az tény hogy a felke-

lés ideológiájának kialakításában a protestan-

tizmusnak fontos szerepe volt. 

Az igazság az, hogy nem tudjuk pontosan, 

mit sugalmaztak a prédikátorok, s mi volt a 

hajdúvitézek sajátja. Erősen valószínűsíthető, 

hogy a nemzeti és vallási sérelmek orvoslása a 

kálvinista papok hatására került be a hajdúk 

követelései közé. Így például az ináncsi tár-

gyaláson (1607. dec. 29.) egyenesen nemzeti 

király megválasztásának követelésével léptek 

fel, Homonnai Bálintra gondolván. Sőt azzal 

fenyegetőztek, ha a rendek ezt nem fogadják 

el, akkor „bocskorost” emelnek a magyar kirá-

lyi trónra. Nyilván Nagy Andrásra gondolhat-

tak. A tárgyalásoknak azonban egyetlen kézzel fogható eredményük volt, 

az ötven napos fegyverszünet a két fél között. A helyzet azonban egyre 

veszélyesebbé vált, mert a hajdúk mind gyakrabban fordultak a nemesi 

udvarházak ellen. Czobor Mihály 1608 februárjában kétségbeesetten írta a 

nádornak, hogy „itt az állapot nagy szörnyűségben vagyon... ölik az ne-

mességet és rontják ... Nagy András az sok latorral elhitte magát, azt véli 

immár, hogy mind ez világ övé”.  

A tovább folytatódó tárgyalások azonban nem vezettek eredményre 

egészen addig, amíg egy új hatalmi tényező nem kapcsolódott be, a mér-

hetetlen vagyonnal rendelkező, fiatal, életerőtől duzzadó, ambiciózus Bá-

thory Gábor, a későbbi erdélyi fejedelem, aki Erdély trónjának elnyerését 

döntően a hajdúknak köszönhette. Akkor még csak tizennyolc éves fiatal-

ember, de már maga mögött tudhatta a Bocskai-szabadságharc embert ér-

lelő időszakát.  

Erdély trónja azonban nem volt üres! Bocskai halála után ugyanis az 

erdélyi rendek a fejedelem ottani kormányzóját, az egykori végvári kato-

nát, Rákóczi Zsigmondot ültették be a gyulafehérvári palotába. Báthory 

Gyalogos hajdú. 17. 

szd. 
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Gábor és tanácsadói ezért Erdélyben nagyszabású politikai játszmába 

kezdtek, megnyerve az ottani rendek támogatását, biztosítva a török jóin-

dulatát s elaltatva a Habsburgok gyanakvását, s mindenekelőtt megnyerve 

a hajdúk támogatását. Számára ez azért volt 

döntő, mert a hajdúság jelentette az ország 

egyetlen, azonnal felhasználható és mozgó-

sítható fegyveres erejét. 

A fiatal főnemes 1608 februárjában, Deb-

recenben formailag is szövetséget készített 

elő és kötött is a hajdúvezérekkel. Az egyez-

ség előtt a hajdúvezérek a leendő fejedelem 

elé terjesztették követeléseik listáját. Nem 

voltak kicsinyesek! Többek között megkí-

vánták, hogy Nagy András a második ember 

legyen a fejedelemségben, váradi kapitány. 

Elek János - Nagy András helyettese - szá-

mára is hasonló juttatásokat követeltek, s ra-

gaszkodtak hozzá, hogy a fejedelem tegye „kőváras” úrrá, azaz birtokot 

adományozzon neki is, mint Nagy Andrásnak, mert a „titulus jövedelem 

nélkül semmi”.  

Fontos követelés volt, hogy a hajdú főtiszteket zsoldjában megtartsa; 

az egyik leglényegesebb feltételük azonban az volt, hogy a közönséges 

hajdúvitézeket a leendő fejedelem „Váradtól fogva Ecsedig” telepítse le 

és kiváltságolja, oly módon, hogy nekik „nemzetségről nemzetségre ál-

landó és szabadságos hely adassék, hogy mikor az szükség kívánja, az or-

szág szükségére” fegyverbe állhassanak. 

Egyébként ez a köz-

vetlen magyarázata Bá-

thory Gábor nagyarányú 

hajdútelepítésének, töb-

bek között a bö-

szörményinek is. A val-

lás kérdésében egy-

oldalúan türelmetlen, 

kálvinista álláspontot kí-

vántak képviseltetni, ki-

kötötték ugyanis, hogy a 

fejedelem az „eretnek és 
Ecsed vára 

Illésházy István. 

1541 –1609. 
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pápista tanítókat az községbül, sőt az országból is” kiűzze, az ország és a 

maga dolgait „igaz és tiszta hitű” vallásos emberekre bízza. 

A hajdúk tehát teljesen tisztában voltak politikai és katonai súlyukkal, 

s Báthory Gábor szorult helyzetében követeléseiket el is fogadta, noha 

nem minden pontot valósított meg. Nem is tudta volna valamennyit, hi-

szen eleve képtelenség lett volna például Erdélyben a négy bevett vallás 

rendszerét felborítani. 

A hajdúk és Báthory szövetsége beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 

Báthory Gábor 1608. március harmincegyedikén hajdúvitézei élén belo-

vagolt Kolozsvárra, s elfoglalta az erdélyi fejedelmi trónt. 

Mindez merőben új helyzetet teremtett a második hajdúfelkelés rende-

zése körüli kérdésben is. A hajdúvezérek – Báthoryval a hátuk mögött – 

Várkonyban 1608. április tizenharmadikán a magyar rendeket egyezségre 

kényszeríttették.  

A rendek kötelezettséget vállaltak arra, hogy a hajdúk szabadon elfog-

lalhassák a Bocskai-fé1e adománybirtokokat, így Kálló városát is, sőt 

még Kálló várát is hajdúkézre adnák Némethy Gergely hajdúkapitány 

számára. Biztosítékot kaptak arra is, hogy senkinek bántódása nem lesz a 

felkelésben való részvétele miatt, viszont a hajdúk is megígérték, hogy 

bosszúállásra ők sem gondolnak. A felkelés során zsákmányolt jószágo-

kat, „lovakat, ökröket” a szegénységnek visszaadják. Legfontosabb pedig 

az volt, hogy megígérték seregük feloszlatását, vállalták, hogy „az Tiszán 

mindjárt által menjünk, s az szegény fejedelemtől adatott jószágban 

mindgyárást leszálljunk és eloszoljunk” . 

A várkonyi egyezséggel szoros összefüggésben állott a Homonnai 

Drugeth Bálint főkapitány, császári biztos által kiállított letelepítő levél, 

amely Polgárt és Szentmargitát hajdú kézre adta. 

A második hajdúfelkelés tehát a várkonyi egyezséggel lezárult, a kállói 

kérdés azonban az ígéretek ellenére megoldatlan maradt. Ezen nem cso-

dálkozhatunk, hiszen a vár és a város sorsát nem lehetett egymástól elvá-

lasztani; s Habsburg részről elfogadhatatlan volt a vár hajdú kézre adása. 

Már a várkonyi egyezségben szerepel az a kitétel, hogy a hajdúknak ígért 

vár leendő őrsége a magyar királyhoz hűséges kell, hogy legyen, s ha ezt 

a hajdúk nem tartanák meg, akkor a vár „teljességgel fundamentumból is” 

elrontassék.  

A hajdúk egyébként már a második hajdúfelkelés során, s egyes jelek 

szerint a várkornyi egyezség megkötése után is kísérletet tettek a vár 

fegyveres elfoglalására. Tény viszont, hogy a végváriak és a hajdúk közt 
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például 1608 áprilisában fegyveres incidens is volt, s magát Rákóczi La-

jost, a kállói főkapitányt is elfogták.  

A magyar királysághoz tartozó kállói végváriak és az erdélyi fejedelem 

szövetségeseinek számító hajdúk összetűzése értelemszerűen nemzetközivé 

tette a konfliktust. Éppen ezért a kállói kérdés oly annyira fontos volt, 

hogy a bécsi udvar és Báthory Gábor között megindult béketárgyalások 

egyik lényeges pontját jelentették. A helyzetet tovább bonyolította, hogy a 

hajdúk maguk sem voltak egységesek, egy részük hajlandó lett volna a 

magyar király, II. Mátyás fennhatóságát elismerni, más részük viszont ki-

tartott az erdélyi fejedelemség mellett. A béketárgyalásokon, amelyen a 

magyar királyság részéről Illésházy István, az erdélyi fejedelem részéről 

Imreffy János vett részt - komoly formában vetődött fel, hogy a magyar 

királysághoz húzó hajdúvitézeket Csegére, az erdélyi fejedelemség mel-

lett maradni akarókat pedig Nádudvarra telepítsék le. 

 

Az Illésházy-Imreffy-féle megoldás azonban több olyan buktatót tar-

talmazott, amely miatt az végül mégsem valósulhatott meg. Újabb tárgya-

Kálló vára a 17. szd. elején 
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lásokra volt tehát szükség, amelyet ezúttal Váradon folytattak, s amelyen 

a magyar királyságot Illésházy István megbízásából Daróczy Ferenc, az 

erdélyi fejedelemséget pedig továbbra is Imreffy János képviselte. A tár-

gyaláson részt vett a hajdúmozgalom egész vezérkara Miskolczi Nagy 

Andrással az élén, de ott volt Szőlősi Mihály, Kovács Péter, Szabó János, 

Szilasi János, Szénási Mátyás is a többi hajdútiszt, kapitány, hadnagy és 

hajdúvitéz képében (képviseletében). Az alkudozások során abban álla-

podtak meg, hogy a kállói hajdúvitézek Nádudvart és Kabát kapják meg, 

a magyar királysághoz húzó hajdúvitézek pedig Csegét. 

Lényeges pontja volt az egyezségnek, amelyben helyt adtak a hajdúk 

követelésének, a következő: addig a hajdúk Kálló városából semmikép-

pen sem mennek ki, amíg Nádudvaron egy „kastélyt” - azaz erődített he-

lyet, várat - nem építenek nekik. Ezt az erdélyi fejedelemtől várták el. 

Csege esetében ugyanilyen kikötéssel éltek, azzal a kitétellel, hogy azt a 

„magyarországi urak építsék meg a magyarországi hajdúknak”. Feltételül 

Kálló vára palánkkal. Részlet 
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szabták azt is, hogy a leendő nádudvari erődítményben „ő felsége – tehát 

az erdélyi fejedelem – lövő szerszámokat, port, golyót adjon”. A fejede-

lem a várban fizetett darabontokat tartson, de a vár kapitánya mindig a 

hajdúk közül kerüljön ki. Végül az erdélyi fejedelemséghez húzó hajdúk 

azt is kijelentették, hogy Kállót csak abban az esetben hajlandók elhagyni, 

ha velük egy időben a Magyarországhoz tartozók is kijönnek belőle, mert 

hogy „csak az Erdélyhez tartozók  jöjjenek ki belőle és a magyarországiak 

benne maradjanak , úgy nem cselekszenek”. 

A megállapodás megvalósulását eleve kétségessé tette, hogy abban 

maga Nagy András hajdúkapitány is ellenérdekelt volt, hiszen mind Nád-

udvaron, mind Csegén részbirtokkal rendelkezett, noha az egyezség a kár-

talanítást is megígérte.  

A fenti egyezség nem valósult meg. Ennek pontos okát nem ismerjük, 

de feltételezzük, hogy a két megígért vár építése mindkét országra rend-

kívüli terheket rótt volna, arról nem is beszélve, hogy a várak építését a 

török mindig a béke megrontásának tekintette, s ennek beláthatatlan kö-

vetkezményei lehettek. A kérdésről tehát tovább tárgyaltak. Daróczi 

Ferenc követi jelentésében azt adta elő, hogy személyesen tárgyalt 

Báthory Gáborral, „bő beszéddel” ecsetelte a rendezetlen kérdés 

veszedelmes voltát. Báthory Gábor – Daróczi szerint - megígérte, hogy „ő 

maga kiviszi őköt onnan”, s addig is szigorúan megparancsolta a 

hajdúknak, hogy a várbeliekkel „békességgel lakjanak”, mert ha valaki 

közöttük okot ad „valami háborúra, megöleti őköt érette” . 

A kállói kérdést tehát mindenképpen rendezni kellett, s ez most már 

magának Báthory Gábornak volt elsőrendű érdeke, hiszen gondosan ke-

rülnie kellett minden olyan incidenst, amely nemrégiben szerzett fejedel-

mi trónját veszélyeztethette volna. 

Ezért áldozatot kellett hoznia! Váradon, 1608. szeptember tizenharma-

dikán kelt adománylevelének erejénél fogva a kállói hajdúkat saját családi 

birtokára, Böszörménybe telepítette át. 

A cserelevélben indoklásként hivatkozott Bocskai kiváltságolására, a 

végváriak és a hajdúk közötti állandó összetűzésekre, s arra, hogy ez a tet-

te mindkét fél javára és az ország hasznára szolgál. Ezért Kálló városa he-

lyett Böszörmény mezővárost és Pród falut adományozza „ugyanazon 

Böszörmény városban bírt vámmal és szokott piacokkal, vásárokkal 

együtt, melyekkel Kállót bírták”. 

Külön érdekessége az oklevélnek az a kitétel, amely szerint a csere tu-

lajdonképpen vásárlás lett volna, mert az említett helyeket „igaz és régi 
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határuk alatt, az említett lovas és gyalogos hajdú vitézeinknek és azok 

mindkét nemű örököseinek és utódainak... százezer igaz folyó és haszná-

latban lévő pénzértékű magyar forintokon, csere címén adni, kötelezni és 

átírni rendeltük...”. A fejedelem vállalta azt is, hogy a hajdúkat a táma-

dók, háborgatók, nyugtalanítók, törvényszegők és perlekedők ellen oltal-

mazni fogja. 

A történeti irodalom tulajdonképpen mindmáig tanácstalanul áll e ha-

talmas pénzösszeg - százezer forint - kérdésével kapcsolatban, noha ab-

ban valamennyi újabb kori történész egyetért, hogy a hajdúk aligha fizet-

ték ezt meg. Csupán összehasonlításként említhetjük, hogy az erdélyi fe-

jedelemség török részre fizetett évi adója csupán tízezer forint volt. 

Magunk részéről erősen valószínűnek tartjuk, hogy a százezer forint 

oklevélbe foglalása kezdettől  fogva fikció volt, amelynek megfizetésére 

sem a hajdúk, sem Báthory Gábor nem gondolt. Miért kellett akkor ezt 

írásba foglalni? Minden bizonnyal azért, hogy a hajdúk egy esetlegesen 

bekövetkezhető birtokjogi igénnyel szemben biztosíthassák magukat. Em-

lékezzünk az Imreffy-Illésházy - féle megoldási kísérletre, amely azért 

feneklett meg, mert a hajdúknak ígért birtokokért semmiféle kárpótlást 

nem helyezett kilátásba. A birtokjogilag tisztázatlan helyzet pedig a haj-

Gyalogos hajdú és huszár 
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dúk számára elfogadhatatlan volt, s ha a gondolatmenetünk megállja a he-

lyét, úgy azt mondhatjuk, hogy a Kállóból Böszörménybe áttelepülő haj-

dúk bölcs előrelátásról tettek tanúbizonyságot.  

A tisztázatlan birtokjogi helyzet eredményezte ugyanis például Polgár 

hajdújogának elvesztését a 17. és l8. század fordulóján. Böszörmény haj-

dúkiváltságát viszont mind az erdélyi fejedelemség részéről, mind magyar 

királyi részről többször is megerősítették, s mindig hivatkoztak arra, hogy 

Böszörmény és Pród birtokjogát a hajdúk tulajdonképpen 100 000 magyar 

forinton váltották meg.  

Kétségtelen, hogy Böszörmény hajdújogát és az ottaniak birtoklását 

soha senki kétségbe nem vonta, de a későbbi nemzedékek az egyes vitás 

kérdésekben, elsősorban az adózással és a határhasználattal kapcsolat-

ban, hatásosan hasznosították azt az érvelést, hogy őseik Böszörményt és 

Pródot százezer magyar forintért vásárolták 

 

Kálló távlati képe. 17. szd. 
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Böszörmény hajdúváros 
 

 

zt sajnos nem tudjuk megmondani, mennyien lehettek azok, 

akik Kállóból Böszörménybe települtek át. Az átköltözöttek 

névsora - ha volt is ilyen - nem maradt ránk. Az viszont telje-

sen bizonyos, hogy azokról a hajdúkról van szó, akik a Bocskai- szabad-

ságharcot végigküzdötték, s jelen voltak az úgynevezett érsekújvári must-

rán, amikor összeírták a ténylegesen harcoló hajdúvitézeket. A Böször-

ménybe települt hajdúk tehát a hajdúság katonailag legértékesebb részé-

hez tartoztak, s voltak közöttük lovasok és gyalogosok is. A fegyvernemi 

megoszlásra azonban adatot szintén nem tudunk mondani. 

Az adatok hiányossága és megbízhatatlansága a kutatókat erősen meg-

osztotta a hajdúvárosokba és Böszörménybe települt hajdúk lélekszámát 

illetően. Szokás szerint két véglet alakult ki; voltak olyanok, akik ezt 

rendkívül magas értékben adták meg, míg mások megdöbbentően ala-

csonyban. Újabban ez az utóbbi álláspont hódított tért. Dávid Zoltán pél-

dául az 1975-ben megjelent tanulmányában a nagyhajdú városokba – te-

hát Böszörményen kívül Szoboszlóra, Nánásra, Dorogra, Hadházra és 

Vámospércsre - letelepült hajdúkatonák létszámát nem tette többre 950 

hajdúvitéznél - s ebből szerinte Böszörményre nem jutott több háromszáz 

katonánál. Végeredményben arra a következtetésre jutott, hogy a 

kiváltságolt hajdúságnak legfeljebb egytizede telepedhetett meg a részük-

re adományozott helyeken. A szerző maga is bevallja, hogy ez az első pil-

lanatban meglepően csekélynek látszik, s az ellentmondást úgy próbálta 

feloldani, hogy szerinte a letelepedést követően hamarosan kimagaslóan 

magas demográfiai csúcsok alakultak ki, amely a letelepedést követő állí-

tólagos békés időszak következménye. 

A fenti gondolatmenetnek azonban számos olyan buktatója van, amely 

a számítások hitelét erősen kétségbe vonja. 

Kétségtelen, hogy a Bocskai által kiváltságoltak közül sokan nem az 

általuk kijelölt helyen telepedtek meg, ezek számáról azonban hozzávető-

A 
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leges adat sem áll rendelkezésünkre, s a máshová költözötteket jobbára 

csak a birtokot szerzett hajdúarisztokrácia soraiból tudjuk kimutatni. 

Az 1608 és 1660 közötti időszak korántsem volt békés, zavartalan idő-

szak. Elég itt utalnunk Báthory Gábor, Bethlen Gábor hadjárataira, a har-

madik hajdúfelkelésre, illetve I. és II. Rákóczi György hadakozásaira. Az 

újabb történeti kutatások szerint a hajdúságnak ezekben a mozgalmakban 

komoly katonai szerepe is volt.  

A Bocskai-féle adománylevélben emlegetett 9254 hajdúvitéz koránt-

sem lehetett kitalált szám, annak valóságos magva volt. Érthetetlen, miért 

elégedett volna meg a hajdúság katonailag legértékesebb része zsold he-

lyett olyan adománybirtokkal, amelyet végül csak tizedrészük érdemesí-

tett arra, hogy ott le is telepedjen. 

Amennyiben a fenti alacsony lé-

lekszámot tételezzük fel, teljesen 

érthetetlen a hajdúhadak szerepe a 

17. század első felének hadjáratai-

ban. 

Dávid Zoltán a hajdúvárosok 

jobbágynépességét annyira becsülte, 

mint a hajdúságét. Böszörmény ese-

tében a letelepült háromszáz hajdú-

családhoz százhúsz jobbágycsaládot 

számol. 

E gondolatmenetnek is több buk-

tatója van, amelyre érdemi megol-

dást nehezen tudunk adni. Az igaz 

ugyan, hogy ismerjük az 1608-as 

dézsmajegyzék adatait, de nem tud-

juk, hogy a jobbágyok közül meny-

nyien maradtak helyben a hajdúk le-

telepítését követően. 

A kiemelkedően magas lélek-

szám-növekedést a jobbágyok tömeges beköltözésével is magyarázza, 

amely azonban korántsem olyan egyértelmű, mint az első pillanatban 

gondolhatnánk. A beköltözésnek ugyanis a hajdúk részéről is voltak fel-

tételei. A magyar rendek pedig következetesen visszakövetelték a hajdú-

városokból - így Böszörményből is - a szökött jobbágyokat.  

Gyalogos hajdú 
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A hajdúk ezt rendszerint megígérték, kérdés persze, hogy ennek meny-

nyiben tettek eleget. Végezetül utalnunk kell arra, hogy a harmadik hajdú-

felkelés során Böszörményből jelentős kiköltözéssel számolhatunk, ennek 

arányára azonban szintén nem áll rendelkezésünkre pontos adat, csak any-

nyit tudunk, hogy a szabolcsi hajdúvárosokból ezer fő költözött Derecské-

re. Ez viszont eleve összezavarja a Dávid Zoltán által alkalmazott „visz-

szakövetkeztetéses” módszert. 

Véleményünk szerint tehát kénytelenek vagyunk azt megállapítani, 

hogy a Kállóból áttelepültek számára nemhogy pontos, de még hozzávető-

leges adatok sem állnak rendelkezésünkre, nemhogy Böszörmény akkori 

teljes - tehát a maradék jobbágy lakossággal együtt értendő - lélekszám-

ára. 

Kétségtelen ugyanis, hogy a hajdúk 

letelepülése után tudunk böszörményi 

jobbágyok kiköltözéséről, nevezetesen 

Újvárosra (Balmaz-), de fennállhat ez 

más településekre is. A hajdúk egyéb-

ként korántsem gondoltak arra, hogy a 

helyben talált jobbágyokat elűzzék, ez 

nem is állt érdekükben.  

Tudjuk például, hogy az Újvárosra 

költözött böszörményi jobbágyokat a 

hajdúk bizonyos követelésekkel zaklat-

ták. Az érintettek erről így panaszkod-

tak. Ők ugyan megszállották az újvá-

rosi „teleköt" (jobbágytelkeket), de 

„iszonyúság rohana ránk”, mert Bö-

szörményből Kovács Albert nevű haj-

dúhadnagy „megtalála bennünket, 9 

lovunkat viteté el szolgáival”, arra hi-

vatkozva, hogy a már elhunyt Homonnai Bálint adós maradt nekik más-

félezer forinttal, s ha pénzüket az urak meg nem adják, akkor - mondta – 

„ti rajtatok csepüljük ki egyszerös másszoris”. A böszörményiek a lovakat 

már ennek fejében hajtották el. Éppen ezért az egykori böszörményi, most 

Újvároson lakó jobbágyok azt írták Mágóchy Ferencnek, hogy ők bizony 

meg nem várják Kovács Albertnek és társainak visszafordulását, inkább 

Újvárosról is elköltöznek. 

Lovas és gyalogos hajdú 
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A levélből kiderül, hogy Kovács Albert böszörményi hadnagy alatt há-

romszáz vitéz szolgált, s maga ez a szám is kétségbe vonja Dávid Zoltán 

állítását, hiszen a Kovács Albert hadnagysága alatt harcolók száma egy-

magában kimeríti az általa megadott háromszáz főt. Komoly ellenérv ez 

akkor is, ha a háromszáz hajdú esetleg nem mind böszörményi volt. Már-

pedig tudjuk, hogy a város élén nem hadnagy, hanem kapitány állott, bár 

a hadnagyok számát nem ismerjük. Azt viszont igen, hogy 1609-ben az 

áttelepült hajdúk élén két kapitány állott, Szőcs György és Erdélyi And-

rás. Erdélyi András - akinek később jelentős szerepe lesz a város életében 

- ekkor nyilván Szőcs György helyettese lehetett. Ugyanakkor nem egyér-

telmű az a feltevés, hogy egy hadnagy alatt csak száz vitéz szolgálhatott. 

Érdemes felfigyelnünk arra, hogy Kovács Albert nevű hajdúvezér sze-

repel Bocskai István korponai kiváltságlevelében. Amennyiben a két 

személy azonos, ami több mint valószínű, akkor újabb bizonyítékot nye-

rünk arra, hogy Böszörménybe a Bocskai-szabadságharcot végigküzdő 

hajdúvitézek telepedtek le, amelyet különben természetesnek kell tarta-

nunk. 

Amint már említettük, a hajdúk fő vonalaiban örökölték a mezőváros 

település-szerkezetét, s azon a már leírt módon bizonyos változtatásokat 

hajtottak végre. Katonai rendben, tizedenként települtek meg, amely alap-

jául szolgált a város közigazgatásának is. 

Az is kétségtelen, hogy a Böszörménybe települt hajdúk első nemze-

déke gyakorlatilag töretlenül megőrizte katonai életformáját. Ismeretes, 

hogy a hajdúk katonailag legértékesebb része a paraszti termelőmunkából 

legalább évtizedek, de lehet hogy emberöltők óta kiszakadt. Maguk fo-

galmazták meg, hogy gyermekségüktől fogva szablyájukkal ették kenye-

rüket. Érthető, hogy a letelepült hajdúk első nemzedékének sem kedve, 

sem szakértelme nem volt a paraszti munkához, hanem tovább folytatták 

korábbi sajátos hajdú életformájukat. Ezt egyébként - katonai erejükre 

számítva - el is várták tőlük. 

Lássunk erre vonatkozóan néhány meggyőző példát! A már említett 

Kovács Albert hajdúhadnagy az újvárosi jobbágyok előtt azzal is kérke-

dett, hogy - úgymond – „többedmagammal Lengyelországban dúltam”. S 

valóban! Más forrásokból is értesülünk Lengyelországban kóborló, s on-

nan visszatérő hajdúkról, akik hazajöttükben Nagykároly táján is foszto-

gattak. Ezek vagy teljes egészükben vagy részben böszörményiek voltak 

Kovács Albert parancsnoksága alatt. A történeti irodalom mindössze két 

ízben tesz említést a hajdúk külföldi katonai szerepléséről; egy ízben Má-
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tyás főherceg táborában, egy csehországi vállal-

kozásban vettek részt, másik alkalommal pedig a 

fenti lengyelországi belső villongásban állottak 

zsoldba, s ez utóbbiban – most már tudjuk – bö-

szörményiek is részt vettek. A zsoldtól Lengyel-

országban ugyan elestek, s ezért valóban dúlni, 

fosztogatni kezdtek. 

A hajdúk továbbra is előszeretettel portyáztak 

a török hódoltságban. Az általánosságokat kerül-

ve ismét csak a böszörményiek példájával hoza-

kodunk elő. 

1616-ban arról értesülünk, hogy a böszörmé-

nyi hajdúvitézek egyenesen Temesvár (!) alá 

mentek lovat, marhát zsákmányolni. A törökök a 

jószágokat megvédendő, kijöttek ugyan a várból 

a hajdúk ellen, de a böszörményieknek „lesök 

volt” - azaz a török kiütésre eleve számolva 

csapdát állítottak nekik – „s az lesből kiütvén majd hatvan emberig kit le-

vágtak, kit elevenen elvittek”. Az esetet maga a budai basa, Ali tette szó-

vá, aki szerint a böszörményi hajdúk elöljárói Borbély Ambrus és Gombos 

András voltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhédey Ferenc, 

váradi kapitány 

Portya a hajdú győzelmével. Magyar-török párharc. 17. szd. 
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Hűtlenek lennénk természetesen a történeti valósághoz, ha csak a török 

hódoltságban tett portyázásaikról, zsákmányszerzéseikről emlékeznénk 

meg. Szabolcs vármegye 1613-ból származó követi utasítása arról pa-

naszkodik, hogy a „Beszerményben, Hatházán, Polgáriban, Nánáson, 

Szoboszlón..(lakó) hajdúság miatt nagy veszedelmek lettek az országban 

..békességben nem járhatni tőllük az utakon, mivel tolvajlani és utat állni 

kijárnak ...”. Természetesen szívesen vállalkoztak arra is, hogy az állam-

közi villongások idején zsoldba szegődjenek. Így például az említett 

Gombos András Bethlen Gábor trónra léptekor – amikor az Lippát a tö-

röknek kényszerűségből átadta - Fekete Péter szoboszlói kapitánnyal 

együtt úgy ítélte meg, hogy a nemzeti ügy érdekében a Habsburgok 

oldalán a helye. A hajdúcsapatok egyik része magyar királyi oldalon állt, 

másik része viszont a törökösséggel vádolt Bethlen Gábor mellett.  

Rhédey Ferenc hajdúkatonáival 1616 júniusában Konyárnál megverte 

Fekete Péter szoboszlói kapitányt, de Gombos András az értarcsai harc-

ban győzelmet aratott. Gombos erre nagyot gondolt, s az erdélyi főúr, 

Sarmasághy Zsigmond hajdúival Erdélyre tört, s egészen Désig nyomult 

előre, ahol azonban a fejedelmi hadaktól vereséget szenvedett. 

A mozgatórugó ebben az esetben is a zsold és zsákmányszerzés volt. A 

szerzett zsákmány értékesítése történhetett a böszörményi vásárokon, de 

máshol is. 

Szinte bizonyos azonban, hogy a böszörményi hajdúk első nemzedéke 

nemcsak a katonáskodással, az azzal együtt járó zsákmányolással és a 

zsákmány értékesítésével foglalkozott. A hajdúvárosok nagykiterjedésű 

határában - a böszörményiben is,- a letelepedés pillanatától folyhatott me-

zőgazdaság termelés, elsősorban állattenyésztés, de földművelés is. 
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Önkéntelenül felmerül a kérdés, kik végezték a mezőgazdasági mun-

kát, a hajdúk-e, avagy a helyben maradt vagy pedig a városba lassanként 

beszivárgó jobbágyok. E kérdés megválaszolása feleletet adhat arra a so-

kat emlegetett, de kellőképpen meg nem magyarázott tényre, hogy a haj-

dúk a szökött jobbágyokat előszeretettel fogadták soraik közé, sőt olykor 

erőszakkal is a városba vitték, illetve arra, hogy a hajdúvárosok egykori 

jobbágy lakói miért maradhattak meg helyben a hajdúk letelepülte után. 

Érthetetlen lenne ugyanis, hogy a kiváltságolt s nemesi szabadságjogok-

kal felruházott hajdúvitézek miért osztották volna meg „vérük hullásával” 

szerzett privilégiumaikat a hadakozásban teljesen járatlan jobbágyokkal. 

Egy 

újabb törté-

neti adat, 

amely pon-

tosan bö-

szörményi 

vonatkozású, 

ezt a kérdést 

megvilágíta-

ni látszik. 

Egy peres 

iratból kide-

rült, hogy a 

böszörményi 

tanács 1658-

ban két haj-

dúvitéz - ne-

vezetesen Kállay Imre és Faragó Albert - halálával kérdésessé vált javak 

sorsával foglalkozott. Maga az irat - mint fentebb említettem - csak 1658-

ban keletkezett, de körülbelül negyven évvel ezelőtti eseményekre vonat-

kozik, amelynek hitelét egyik fél sem vonta kétségbe. A két hajdúvitéz 

1618 körül, háborúban halt meg, s ez Bethlen Gábor hadakozásaival áll-

hat összefüggésben. A per tárgyát képező ház és a hajdútelek a fenti két 

vitéznek vérük hullásával „jutottak volt kardgyokra”. Minden okunk 

megvan tehát azt  feltételezni, hogy Kállóból átköltözött katonákról van 

szó, de ha esetleg nem, sorsuk akkor is a hajdúk első generációjára vet 

fényt. A tanúvallomásokból tudjuk, hogy a két hajdúvitéz kérésére jött 

Debrecenből Böszörménybe Faragó Albert apja, akit ugyancsak Faragó 

Szántás-vetés. 17. szd. 
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Albertnek hívtak és a hajdúvitéz unokatestvére, Faragó Mihály. A két Fa-

ragó azért költözhetett Böszörménybe, mert vállalták a hajdúgazdaság 

művelését, „paraszt emberek voltanak”, szántottak, vetettek, gondozták a 

jószágokat.  

A hajdúgazdaság különben nem lehetett jelentéktelen, mert abban 

„minden Tehén féle, ökör féle barmok felesen voltanak, mind Lovak, ser-

tések, marhák, Buza és egyéb vetés”. Az ingó javak is komoly gazdagság-

ról árulkodnak; „pénz, ezüst marhák annyira valók voltanak, hogy legh 

alább ezer tallérokat meg értenek volna”. 

A jobbágy Faragó Albert nevének felbukkanása azért is érdekes, mert 

neve szerepel Böszörmény 1608. évi dézsmajegyzékében. Így tehát erről 

az oldalról is bizonyítást nyer az a korábbi álláspontunk, hogy 1609-ben 

és az után igenis történtek jobbágykiköltözések Böszörményből, s nem-

csak Újvárosra, hanem máshova, jelen esetben Debrecenbe is. 

A Böszörménybe való visszaköltözésük ténye még fontosabb! Azt bi-

zonyítja, hogy a hajdúvitézeket és a helybeli - tehát böszörményi – „szán-

tó-vető” parasztembereket vérségileg nem lehet mereven szétválasztani, 

hiszen gyakran előfordulhatott, amint azt példánk egyértelműen bizonyít-

ja, hogy egyazon családban egyszerre voltak „szántó-vető” parasztembe-

rek és hajdúkiváltsággal rendelkező vitézek is. Ez egyébként összevág a 

hajdúság keletkezéséről, létszámbeli felduzzadásáról fentebb kifejtett vé-

leménnyel. 

Az a tény azonban, hogy a hajdúk szívesen láttak palánkjaik mögött 

szökött vagy törvényesen bevándorolt jobbágyokat, nem abban keresen-

dő, hogy fegyveresekre lett volna szükségük, hanem abban a nagyon is 

gyakorlati szükségletben, amely a hajdúgazdaságok megművelését kíván-

ta. A hajdúk közt élő parasztemberekről egyébként a polgári hajdúk 1643-

as statútuma is tud, akiknek bizonyos szolgáltatásokat tettek kötelezettsé-

gükké, sőt a kapitánynak két nap szolgálattal is tartoztak. Szó sem volt te-

hát arról, hogy a hajdúközösség teljes jogú tagjai lettek volna. 

A történeti irodalomban ugyan gyakran felbukkan ennek az állításnak 

az ellenkezője vagy hallgatólagos feltételezése, s a hajdúvárosokba való 

szökéseket is sok esetben az ottani „hajdúszabadsággal” magyarázzák, 

anélkül hogy erre tényleges példát hoznának. Számunkra viszont érthetet-

len, hogy a Bocskai-féle adománylevélben kétségtelenül nemesi szabad-

ságjogokkal felruházott hajdúvitézek miért lettek volna olyan nagylelkű-

ek, hogy „vérük hullatásával” szerzett szabadságjogaikat a jobbágyokkal 

megosszák.  
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Szerintünk a hajdúvárosok társadalma, így Böszörményé is, már a kez-

dettől fogva rétegzett volt, s az ott élő jobbágyok korántsem rendelkeztek 

a hajdúnemesi kiváltságokkal, tehát hajdúszabadsággal, még akkor sem, 

ha helyzetük lényegesen kedvezőbb lehetett a magánföldesúri fennható-

ság alatt élő társaikénál. Meglátásunk szerint a jobbágyok beáramlása a 

hajdúvárosokba ez utóbbi- kétségtelenül számukra rendkívül kedvező - 

ténnyel magyarázható. 

Állításunk közvetett bizonyítéka az elsőnek tekintett 1702-es hajdúvá-

rosi összeírás is, amely a városokban három réteget különböztet meg; 

proprietarii, advena nobiles, libertini. Azaz a hajdúnemesek, a beköltö-

zött armalisták, a szabadosok, tehát kiváltságokkal nem rendelkezők, az 

egykori jobbágyok utódai. A letelepítés óta ekkor még száz év sem telt el, 

amely három generációnak felel meg. A családok eredetére ekkor még 

mindenki emlékezhetett, s egy szűk közösségben valótlan dolgot állítani - 

mások kárára - elképzelhetetlen. Így az összeírásnak - legalábbis a szár-

mazást illetően - realitást kell tulajdonítanunk. 

Ettől függetlenül nem tagadjuk, hogy egyes jobbágyok valóban sze-

rezhettek hajdújogot, de ez csak kivételes esetekben következhetett be. 

Így a böszörményi példára visszatérve, tudjuk, hogy az említett két haj-

dúvitéz halála után a rokon Faragó Mihály vette át az örökséget, azaz haj-

dútelket. Ennek így is kellett lennie, hiszen ha „a Nemes Városban lakott, 

szolgálat nélkül nem lehetett”, azaz a hajdútelek birtoklása a katonai szol-

gálat vállalásával járt együtt. Esetünkben tehát a jobbágy Faragó Mihály 

vérségi alapon úgy juthatott a hajdútelek birtokába, hogy vállalta az azzal 

járó katonai szolgálatot is. Elképzelhető, hogy vérségi kötelék hiányában 

ez más jobbágynál is történhetett így. Meglátásunk szerint azonban egy 

hajdúvárosi jobbágy csak abban az esetben emelkedhetett a hajdúvitézek 

sorai közé, ha a hajdúfundusra vérségi jogon senki sem támasztott igényt, 

s vállalta az azzal járó katonai életformát is. 

Korabeli forrás nem áll rendelkezésünkre arról, hogy az áttelepült haj-

dúk hogyan hasznosították a böszörményi és a pródi határt, tehát hogyan 

osztották fel egymás között, milyen volt a határhasználat rendje. 

Egy bizonyos, hogy az lényegesen különbözött a jobbágyfalvak és a 

földesúri mezővárosok határhasználati rendjétől. Más volt a helyzet 

ugyanis a hajdújogon bírt földek (a tulajdonképpeni Böszörmény és Pród) 

s megint más a bérelt pusztabirtokok esetében, amelyeknek megszerzése 

már az áttelepülő hajdúk első nemzedékénél megkezdődik (Vid, Zelemér 

stb.). 
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Sillye Gábor hajdúkerületi főkapitány szerint „megnyervén a hajdúk 

birtokaikat, azoknak egy részét telekszám szerint mívelés végett felosztot-

ták; másik felét pedig puszta s legelői állapotban hagyták addig, míg az 

iránt másképpen rendelkezni szükségesnek látandják”. Nánáson pedig a 

18. század végén a magisztrátus azt állította, hogy a letelepedéskor kilenc 

dűlőt mértek ki, s azok azóta „ugyanazon státusban  és quantitásban van-

nak”, azaz a telkeknek sem a nagyságuk, sem a jogállásuk nem változott. 

 A felosztás - ugyancsak a nánásiak tudomása szerint - pedig úgy tör-

tént volna, „hogy midőn a hajdúvárosokat megülték és felosztották, min-

den katonának egyenlően mérték ki a telket, tisztnek annyit, mint közkato-

nának”. 

Természetesen a hajdúvárosok határhasználati rendje fölött - a földes-

úri joghatóság alatt élő településekkel ellentétben - nem gyakorolt senki 

ellenőrzést, sem földesúr sem az államhatalom. Rendkívül lényeges volt, 

hogy a belső tartozékok - tehát a háztelek és az ólaskert - és a határbeli 

tartozékok (szántóföld, rét, legelő, erdő) egymástól elidegeníthetők vol-

tak, azaz szabad adás-vevés tárgyát képezték. 

Volt azonban egy sajátos hajdúvárosi jogszokás, amely némiképp em-

lékeztet a nemesi birtokok „ősiség” törvényére, s amely ennek megfelelő-

en a szabad birtokforgalmat akadályozta is. Böszörmény városának ma-

gisztrátusa, de a többi hajdúváros is a 17. században különbséget tett az 

aviticum és az aquisitum között. Az aviticum alatt azokat az ingatlanokat 

értették, amelyeket az illető hajdúvitéz az első megszállás jogán szerzett, 

tehát hajdújogon. Az aquisitum pedig azokat az ingatlanokat jelentette, 

amelyeket a birtokot szerző hajdúvitéz még életében szerzett ugyan, de 

nem számított adományos birtoknak. 

E gyakorlatra Böszörmény esetében konkrét példánk van. A már idé-

zett Faragó-féle per kapcsán a felperes ügyvédje ugyanis azzal állt elő, 

hogy Faragó Mihály végrendelete azért nem tartalmazta a keresetben lévő 

belső telket, a kertet (ólaskertet), a szántóföldeket, mert arról „nem is le-

hetett testálni, mert az a  Joszagh Aviticum...”. Ennek az érvelésnek a bí-

róság helyt is adott. 

Az örökösök az aquisitumot, tehát a nem hajdújogon szerzett földet el-

adhatták, de az aviticumot, a hajdújogon bírt földet nem. Az aviticum (a 

„karddal szerzett jószágh”) eladása egyetlen esetben volt törvényes, ha azt 

maga a birtokszerző idegenítette el. 

A város településszerkezetének kérdését már érintettük, s azt is, hogy 

azon a letelepült hajdúk feltehetően milyen változtatásokat hajtottak vég-
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re, így arra most nem térünk ki. Érinteni kell viszont a tizedbeosztást, 

amely egyben a közigazgatás alapegysége is volt, s amely városunk ese-

tében valóban a katonai rendben való letelepedés bizonyítéka, noha ön-

magában a tized még nem utal katonai szervezettségre, hiszen az alföldi 

mezővárosainknál a tized megnevezés általános, s tulajdonképpen tízes 

beosztást jelentett. 

Böszörmény esetében némi zavart okoz a tizedek számának meghatá-

rozása. Rápolti Papp Mihály böszörményi prédikátor szerint a városban a 

17. század második felében a tizedek száma huszonegy volt. A későbbi 

adatok viszont a 18. században következetesen hat tizedről tesznek emlí-

tést. Az ellentmondást mindmáig megnyugtató módon nem tudták felol-

dani, s csupán egy közigazgatási átszervezésre gondolhatunk, amely ösz-

szefüggésben állhat a katonai életforma válságával és a szabadparaszti 

fejlődés kibontakozásával. 

A tizedek lélekszámára vonatkozóan utalunk itt Szabolcs vármegye 

1613-as követi utasítására, amely szerint Kércsy András alispánnak a dié-

tán a hajdúkra panaszkodva a következőket kellett előadni: „A 

Bezerményben, Hatházán, Polgáriban, Nánáson, Szoboszlón, Kabán, 

Szent-Margitán, Újfaluban, Diószegen, Nagylétán, Álmosdon, Bagamér-

ban, Vámospércsen, Kismarján és egyéb helyeken, kiben ezeren, kiben 

hétszázan, kiben négyszázan...” laknak, jogbizonytalanság van.  Böször-

ményt már ekkor joggal tételezhetjük a legnépesebb hajdúvárosnak - a 

felsorolásban is az első helyen áll - így városunk esetében az ezres számot 

vehetjük alapul, amely viszont a huszonegy tizeddel elosztva, egy tizedre 

közel negyvennyolc hajdúvitézt jelentene.  

Bizonyosat azonban nem állíthatunk, hiszen nem tudjuk, hogy az ezres 

lélekszám valóban Böszörményre vonatkozik-e, s azt sem, hogy ezen csak 

a hajdúkatonákat értették-e, vagy pedig családtagjaikat is. Rápolti Papp 

Mihály naplójában mindenesetre kevesebbről tud, bár az általa közölt adat 

nem összeegyeztethetetlen a fenti következtetéssel.  A következőket írja; 

„Böszörményi auditorim (a gyülekezet tagjai) kik és mennyien voltak, nem 

tudhatom, mert a lajstromot az egyházfiak soha kezembe nem adák, úgy 

tudom tized számra voltanak 21 tízedben, egyik tizedben 15, 18, 20 és 25 

bokor emberek is voltanak, feles hallgatóim voltak azért itt”. 

A hajdúvárosok - így Böszörmény - belső rendtartásának, közigazgatá-

sának alapját a történeti irodalom Forgách Ferenc felső-magyarországi 

(kassai) főkapitány 1613. június negyedikén kelt utasításában jelöli meg. 

Joggal feltételezhetjük, hogy a kassai főkapitány figyelembe vette a haj-
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dúvárosokban ekkor már minden bizonnyal kialakult íratlan, de esetleg 

már írásban is rögzített jogrendet, s a már ténylegesen fennálló állapoto-

kat egyeztette össze a kassai főkapitányság, s tágabb értelemben a magyar 

királyság érdekeivel. A hajdúk letelepítése és a közigazgatás megszerve-

zése ugyanis kétségtelenül a kapitányok műve volt, mint ahogyan nem is 

lehetett másként. A hajdúkapitányok - természetesen a böszörményi is - 

egyszerre láttak el katonai, közigazgatási és bíráskodási feladatkört, s e 

három szerepkör oly természetes egységbe olvad, hogy utólagos szétvá-

lasztásuk kissé mesterkéltnek is tűnik. 

Az utasítás lényegesebb pontjai a következők voltak. A kapitány írassa 

össze a tizedek lakóit, de csak azokat vegye névsorba, akik „Bocskay Tá-

madásától fogva zászlók s kapitányság alatt laktanak”. Rendet kellett tar-

tania a vitézek között; „csatázást senki feje vesztése mellett ne merjen 

próbálni”, „mi hírünk, akaratunk nélkül zászlót ne emeljen, kapitánt ne 

válasszon”. Ez utóbbi jogkör megmaradt a mindenkori felső-

magyarországi főkapitány kezében, hiszen az önkényes portyázások há-

borúra adhattak okot. A kassai főkapitány parancsára viszont kötelesek 

voltak hadba szállni, de végszükség esetén ezt kellett tenniük akkor is, ha 

a kállói vagy a tokaji kapitány Fekete Péter szoboszlói kapitányhoz ilyen 

értelmű utasítással fordult. 

A városi közigazgatásra vonatkozóan azonban az utasítás leglényege-

sebb pontja a következő volt: „Hogy penigh az kapitánynak törvény és 

igazság szolgáltatásban jobb módgya lehessen, maga mellé 12 főlegényt 

esküttessen az törvényeknek meglátására”. A kapitány mellett felállítan-

dó, s tizenkét főből álló testületben kell keresnünk a hajdúvárosok későb-

bi magisztrátusának, tanácsának első csíráját. Rendkívül lényeges volt - 

különösen a későbbi fejlemények tükrében - hogy az utasítás a hajdúvá-

A Forgách-féle instrukció. 1613. 
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rosokat kivette Szabolcs vármegye iurisdictiója 

- jogszolgáltatási keretei - közül, s azt a kassai 

főkapitányság hadiszéke elé utalta. Az első fokú 

bírói fórum tehát a város kapitánya és a tizenkét 

főlegény testülete volt, de ha valamely peres 

félnek „sullyosan teccenék az törvény, minékünk 

úgymint kassai generális széki eléiben hozhassa 

és minden törvénynek itt szakadjon vége”. A fel-

lebbezési fórum tehát nem a nemesi vármegye, 

hanem a kassai főkapitány hadiszéke volt. Itt je-

gyezzük meg, hogy amikor hét vármegye a 

megnagyobbodott Partium részeként az erdélyi 

fejedelemséghez tartozott, akkor a hajdúvárosok 

fellebbezési fóruma a kállói kapitány hadiszéke 

volt. 

Végezetül az utasítás intette a város főkapi-

tányát, hogy magát „böcsületesen viselje”, s „szegénynek - boldognak 

egyaránt igazságot szolgáltasson”.  

Böszörmény esetében meg kell jegyeznünk, hogy a fejlődés a későbbi-

ekben a kapitány illetve az esküdtek esetleg túlzottan naggyá válható ha-

talmát már előre korlátozta. Nyári István Homonnay Bálinthoz írt levelé-

ben, Böszörményből keltezve 1637-ben azt írta, hogy a hajdúvárosokban 

nem az a szokás járja, mint más szabad városokban, hogy az esküdteket 

holtukig választják, hanem „nálunk az Tanácsbéli emberek minden esz-

tendőben változnak”. 

Közismert, hogy a hajdúvárosokat nem a belső társadalmi fejlődés, te-

hát például az ipar és kereskedelem tette városokká, hanem külső ténye-

zők. Ez alól talán egyedül Böszörmény kivétel, amely már a hajdúk idete-

lepülte előtt mezőváros volt némi iparos népességgel és vásártartási jog-

gal. 

Ettől függetlenül Böszörmény esetében is helytállónak érezzük Rácz 

István megállapítását, hogy a hajdúvárosok létrehozása kifejezetten kato-

nai-politikai érdek (is) volt. Bocskai István az erdélyi fejedelemség, a 

magyar királyság és a török birodalom ütközőpontján - némi túlzással a 

senki földjén - azért hozta létre a hajdúvárosokat, hogy azok a mindenkori 

erdélyi fejedelmek támaszai legyenek. Mind a Habsburg hatalom, mind 

pedig a török birodalom ellen.  

II. Mátyás (1557 - 

1619), a hajdúkérdés 

legjobb Habsburg 

szakértője 
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A késői hajdúutódok 1790-ben az országgyűlésen - igaz nagyon is tu-

datos aktuális politikai megfontolásból - büszkén hangoztatták, hogy a 

„Hajdúk ezen Pogány ellenség ellen ... nevezetesen e Nemes Magyar Ha-

zának, annak a részének, ahol laknak, ellent-álló kő-falai vóltanak”. 

Az igazság persze az, hogy a hajdúság - az adott politikai helyzettől 

függően éppúgy volt Habsburg, mint törökellenes. Mint ahogyan nem is 

tehetett másként! Az úgynevezett nagyhajdú vagy „öreg” hajdúvárosok 

Szabolcs megyében feküdtek - tehát a tágabban értelmezett Partium terü-

letén - s így váltakozva tartoztak a magyar királysághoz és az erdélyi fe-

jedelemséghez, amellyel szemben ráadásul a török időről-időre hódoltatá-

si igénnyel lépett fel. 

A hajdúvárosok társadalmának - Böszörménynek is – ehhez a tényhez 

óhatatlanul alkalmazkodnia kellett. A hajdúvárosok ugyanis tulajdonkép-

pen a török hódoltság területére települtek. Nézzünk egy eseménysort en-

nek a nehéz helyzetnek az érzékeltetésére!  

Az 1610-es évek derekán kelt szárnyra az a hír, hogy „ ez a Pogányság 

(azaz a török birodalom) a Hajdukat meg-nem-hódoltathatván”, a 

zsitvatoroki béketárgyalások alkalmával komolyan követelte, „hogy Haj-

duk Lako Hellyei keritései le vonattassanak”, s a hajdúvárosok katonai 

jellegét szüntessék meg és „magok a Törököknek adófizetői legyenek”. 

Ez a híresztelés természetesen új tápot adott a hajdúk régi törökellenessé-

gére, amelyet a korábbi politikai helyzet - a Bocskai-szabadságharc és a 

második hajdúfelkelés alatti szövetség - csak átmenetileg enyhíthetett. 

Komáromy András szerint az is elképzelhető azonban, hogy csak Beth-

len Gábor ijesztetett rá a budai basával a Homonnayt támogató, s ellene 

készülődő hajdúkra. 

Ez azonban korántsem biztos! Ne felejtsük, hogy a hajdúk hódolt he-

lyekre telepedtek, s ott erődítéseket emeltek, s a török birodalom ilyen 

esetekben rendszerint kérlelhetetlen álláspontra helyezkedett. 

A hajdúvárosok és Böszörmény azonban komolyan vették a török fe-

nyegetését, s védelemért a felső-magyarországi rendekhez fordultak, akik 

1615 októberében Kassán összeülve a nádornak megírták, hogy a török 

fenyegetés láttán egy újabb hajdúfelkeléstől tartanak. „Forog az is 

eszünkbe, a mi országunkba sem ő felségének, sem az országnak semmi 

olyan kész hada nincs, a kihez bízhatnánk, ha a hajdúságot is jószágokba 

való megháborítással, szabadságoknak elvételével, töröknek való hódo-

lással, erőltetéssel és házok kerítésének elrontásával ellenségekké tesz-
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szük”, az ország gyakorlatilag védtelen marad, s a török szabad prédája 

lesz -– fogalmazták meg aggodalmukat. 

Maga a király, II. Mátyás is igyekezett megnyugtatni a hajdúkat, cáfol-

ván a híreszteléseket, s különösen azt, hogy ő a hajdúpalánkok elrontásá-

ba beleegyezett volna. 

Tény, hogy Báthory Gábor ekkortájt körvonalazódó törökellenes kül-

politikája hozzájárult a török és a hajdúk közötti viszony elmérgesedésé-

hez is. A fejedelem 1611-ben kezdte meg havasalföldi vállalkozását a 

hajdúk hathatós segítségével, mire a török a hajdúk védtelenül maradt he-

lyeit támadta meg. Otthonaikat megvédendő, Nagy András és Szilassi Já-

nos hajdúkapitány haladéktalanul visszafordult otthonaik védelmére. 

A dolog a hajdúk álláspontjának győzelmével ért véget. Forgách 

Zsigmond felső-magyarországi főkapitány a következőkről biztosította a 

hajdúvárosokat; a „törökkel való békesség az lett ... és hajdú városokról 

ekképen vagyon, és ment végben, hogy valakik az mi kegyelmes urunknak, 

az Római Császárnak nem fizetnek és adót nem adnak”, azok a török ré-

szére sem kötelesek adót fizetni.  

II. Mátyás címeres nemeslevele egy hajdúvitéznek. 1610. 
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Ez az álláspont viszont egyértelmű volt a hódoltsági jelleg nyílt taga-

dásával. 

Ettől függetlenül a szabolcsi hajdúvárosoknak kínos gonddal kellett 

ügyelniük a Habsburg – birodalom, a török birodalom és az erdélyi feje-

delemség szinte állandóan változó hatalmi viszonyaira, mert a politikai 

helyzet helyes megítélése számukra egyenesen létkérdés volt. Nem cso-

dálkozhatunk ezért, hogy az egyes hajdúvárosok között, de az egyes vá-

rosok társadalmán belül is gyakran került sor belvillongásra. Így például 

elmérgesedett a viszony Halasi Fekete Péter szoboszlói kapitány és az 

erdélyi fejedelemség fő támogatója, Miskolczi Nagy András hajdúgenerá-

lis között. 

Az érzelmi befolyásoltságon túltéve 

magunkat, megállapíthatjuk, hogy a letele-

pült hajdúk első generációja - legalábbis 

Szabolcsban- olyan történelmi válaszút elé 

került, amely kétféle lehetőséget is meg-

engedett, s a választás korántsem volt 

könnyű. Itt kell visszautalnunk a kállói 

hajdúk problémájára, akiknek soraiban - 

amint láthattuk - kétféle irányzat volt, a 

magyar királyság pártján állók és az erdé-

lyi fejedelemséghez húzók. 

Az ellentétek már ekkor komolyak le-

hettek, hiszen - ahogyan fentebb kifejtet-

tük - valószerű lehetőségként vetődött fel 

az, hogy két különböző helyre költöznek. 

Újabban Szendrey István vetette fel azt a 

kérdést, hogy a Kállóban lévő hajdúvité-

zek áttelepültek-e mindannyian az erdélyi 

fejedelem által kijelölt helyre, Böször-

ménybe. 1613 szeptemberében ugyanis a városban (tehát nem a várban !) 

még ötvenhét hajdút írtak össze.  

A név szerint felsoroltak között egyetlen olyan sincsen, akinek a nevé-

vel a későbbiekben Böszörményben találkoznánk. Ez egyértelművé teszi, 

hogy átköltözésre később sem került sor! Kérdés persze, hogy az 1613-

ban említett hajdúk a kiváltságoltak közé tartoztak-e. Az mindenesetre 

tény, hogy a fenti katonák a magyar királyság hívei voltak, s így békében 

élhettek a várbeli királyi katonákkal. Az 1609-ben Böszörménybe települt 

Bethlen Gábor, erdélyi fe-

jedelem. 1580 – 1629. 
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katonák élén – amint fentebb már említettük - két kapitány állott, Szőcs 

György és Erdélyi András. Erdélyi Andrásról tudjuk, hogy elkötelezett 

híve volt az erdélyi fejedelmi irányvonalnak, míg Szőcs Györgyről köze-

lebbit nem tudunk mondani. 

Mindenesetre a Habsburg-hű áramlatnak is köszönhető, hogy a magyar 

királyok rendre megerősítették a szabolcsi hajdúvárosok kiváltságait. Első 

ízben II. Mátyás 1613-ban, bár pontosan Böszörményét nem, erre csak 

később került sor II. Ferdinánd részéről. 

A fent részletezett kritikus helyzet állott elő a nagy erdélyi fejedelem, 

Bethlen Gábor trónra léptekor. A fejedelem az elismertetés fejében kény-

telen volt átadni a töröknek a már régóta követelt Lippa várát, amely 

nemcsak a magyar társadalom felháborodását váltotta ki, hanem a hajdú-

ságot is megosztotta. Így történhetett, hogy a fentebb már említett bö-

szörményi Gombos András hajdúival a fejedelem ellen fordult, noha 

Lippa átadása utólag bölcs döntésnek bizonyult. Ekkor azonban Böször-

ményben is az Erdély-barát irányvonal került előtérbe Erdélyi András ve-

zetésével, noha nem volt elhanyagolható a magyar királysághoz húzók tá-

bora sem. 

A Bethlen Gábor vezette hadjáratokban a hajdúságnak, s így a böször-

ményieknek is jelentős szerepük volt, hiszen a fejedelem a hajdúvárosok 

fegyveres erejére mindig számított, nem alaptanul. 

A hajdúvárosok helyzete közjogilag is érdekesen alakult abból a szem-

pontból, hogy meghívták őket (Szabolcs megyétől függetlenül) a Bethlen 

Gábor által 1620-ban összehívott besztercebányai magyar országgyűlésre. 

E tény a hajdúvárosok számára a későbbiekben komoly hivatkozási alap 

lett.  

A besztercebányai regális (országgyűlési meghívó). 1620. 
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Ettől függetlenül a magyar királysághoz vonzódó hajdúk tábora Bö-

szörményben továbbra sem volt jelentéktelen. Bethlen Gábor harmadik 

támadását követően került sor a pozsonyi békekötésre, amely lényegében 

a nikolsburgi béke pontjait ismételte meg.  

A következő év május tizenkilencedikén Tokajban II. Ferdinánd bizto-

sai a pozsonyi béke végrehajtásáról egyezséget írtak alá, s ezt követően a 

böszörményi hajdúk május 25-én reverzálist (biztosítékot) adtak a magyar 

királynak arról, hogy „míg az mi kegyelmes urunk eő felsége él, soha 

semmi időben”  a magyar királyság ellen nem támadnak, s a békekötést 

minden pontjában betartják. A reverzálist a következők nevében adták ki; 

„My feő és vice kapitány, hadnagyok, feő legények és minden rendbeli 

hajdú vitézek, Beöszeörmény városban, Szabolcs vármegyében lakosok.”. 

A város élén ekkor tehát egy fő- és egy-egy alkapitány állott.  
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ethlen Gábor (1580 - 1629) halála után némiképp hasonlatos 

helyzet alakult ki, mint volt 1606-ban és 1607-ben. Erdély nagy 

fejedelme a felvidéki hét vármegyét ugyanis csak uralkodása 

idejére kapta meg, akárcsak annak idején Bocskai István. A fejedelem ha-

lála után a hét vármegyének - közöttük 

Szabolcsnak a hajdúvárosokkal - vissza kel-

lett kerülni a magyar királysághoz. Bethlen 

Gábor azonban - a Bocskai-féle politikai 

végrendelet mintájára akarta Erdély történe-

ti hivatását kijelölni, s egyben véglegesen 

biztosítani a fejedelemség számára az általa 

megszerzett hét vármegyét. 

Bethlen Gábor - egészségi állapotának 

rosszabbodását érezve - még életében meg 

akarta teremteni azokat a hatalmi viszonyo-

kat, azt a szilárd talajt, amelyre támaszkod-

va meg lehet tagadni a hét vármegye visz-

szaadását. A fejedelem ezért a hajdúkhoz 

fordult. Tárgyalásra hívta meg őket Debre-

cenbe, ahol idős Bethlen István, a fejede-

lem testvére szólította fel arra őket, hogy a terület átadását tagadják meg. 

Ezt megelőzően Bethlen Gábor Rákóczi Györggyel, a nagyhatalmú felvi-

déki birtokossal is tárgyalt arról, hogy akadályozza meg a kérdéses terület 

királyi kézre jutását. Rákóczi vonakodott, a hajdúk viszont kiálltak a terv 

mellett, bár a szoboszlóiak elpártolása soraikban is ingadozást váltott ki. 

B 

I. Rákóczy György erdélyi 

fejedelem. 1593 - 1648 
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Bethlen Gábor a debreceni tárgyalások után nemsokára meghalt, s özve-

gye, az Erdély trónjára lépő Brandenburgi Katalin hajlott arra, hogy a hét 

vármegyét átadja a Habsburgoknak. II. Ferdinánd 1629 novemberében ki 

is állította megbízólevelét a terület átvételére kiküldött királyi biztosok-

nak, akik 1630. március harmincadikán be is adták jelentésüket a bécsi 

udvarnak a hét vármegye eredményes átvételéről. 

A helyzet azonban sokkal bonyolultabb volt ennél. A hajdúk ugyanis 

mozgolódni kezdtek, s ebben szövetségesre találtak ifjabb Bethlen István 

és Zólyomi Dávid személyében, akik 1630 nyarán az erdélyi hajdúkkal 

táborba szállnak. Zólyomi és Bethlen megbízottai közben tárgyalásokat 

kezdtek Rákóczi Györggyel, hogy az foglalja el az erdélyi trónt. Az ese-

mények hatására Rákóczi erre hajlott, s 1630. szeptember huszadikán a 

hajdúk közé ment az erdélyi fejedelemség megszerzése céljából, s akik a 

fehértói gyűlésükön szinte valódi fejedelemként fogadták.  

Ezt megelőzően Esterházy Miklós ná-

dor katonaságot rendelt beszállásolni a 

hajdúvárosok környékére, amely általános 

ellenállást váltott ki. 1630. szeptember he-

tedikén és nyolcadikán Nánás és Böször-

mény között a hajdúk és a nádor csapatai 

közt kétnapos harc alakult ki, s a hajdúk a 

császáriakat visszaszorították. Október 

harmadikán ifjabb Bethlen István váradi 

kapitány átadta a várat Rákóczinak, aki 

Esterházy felszólítása ellenére nem tért 

vissza Sárospatakra, hanem az idősebb 

Bethlen Istvánnal megállapodott abban, 

hogy közöttük a fejedelemséget illetően 

választás döntsön, s Brandenburgi Kata-

lintól is hitlevelet szerzett a támogatásra. 

Erdélybe ment, ahol 1630. december else-

jén a rendek Erdély fejedelmévé választották.  

A Habsburgok részéről a trón elnyerésének ára az volt, hogy Rákóczi 

lemondott a hét vármegyéről, amely viszont az érintett területen okozott 

értetlenséget, ellenállást, nem utolsó sorban ifjabb Bethlen István és Zó-

lyomi Dávid biztatására. Az ellenállás tűzfészke Böszörmény városa volt, 

ahonnan az 1631 tavaszán érkezett királyi biztosok felháborodottan jelen-

tették Esterházynak, hogy „nem tudatik micsoda indulatból, Erdélyi And-

Eszterházy Miklós nádor 

1582 - 1645 
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rás a beszerményi kapitány” a király iránti hűségesküt nem hajlandó le-

tenni. A helyzetet pattanásig feszítette, hogy híre járt, a kállói végváriak 

Böszörmény ellen készülnek, hogy Erdélyi Andrást elfogják, s ha ez nem 

sikerülne, akkor a várost „szablyára hányják kicsinytől fogva nagyig”. Er-

re viszont a többi hajdúváros is megmozdult, s mindenütt elkergették a 

már beiktatott Habsburg-barát kapitányokat, s újakat választottak. 

A tárgyalások folytatódtak a Habsburgok és I. Rákóczi György között, 

egyelőre eredménytelenül. Közben Esterházy Miklós Rakamaznál táma-

dást kísérelt meg, de Zólyomi Dávid és ifjú Bethlen István a hajdúkkal 

visszaverte őket (márc. 15.). 

Ezt követően - április harmadikán – megszületett az egyezség Rákóczi 

György és II. Ferdinánd biztosai között. Ez a gyakorlatban Rákóczi feje-

delemségének elismerését jelentette, cserében viszont Rákóczi vállalta, 

hogy leszereli a hajdúmozgalmat. Esterházy ugyan eleinte a mozgalom 

szervezőinek – elsősorban Erdélyi Andrásnak - a megbüntetésére is gon-

dolt, de be kellett látnia, hogy a húrt nem feszítheti tovább. A régi - Habs-

burg-barát kapitányokat Dorogon, Nánáson és Vámospércsen visszahe-

lyezték tisztükbe, s Erdélyi András esetében pedig a nádor késznek mu-

tatkozott a megegyezésre. 

A helyzet azonban Böszörményben igen válságos lett, mert az itt lakó 

hajdúság még ekkor sem akarta letenni az esküt, s azt követelték, hogy 

továbbra is Erdélyi András maradjon a kapitányuk. Ez azonban ekkor már 

elképzelhetetlen volt. 

A böszörményi s általában a szabolcsi, Erdélyhez hű hajdúság ügyét 

végül I. Rákóczi György oldotta meg oly módon, hogy Erdélyi András ve-

zetésével ezer szabolcsi - tehát nemcsak böszörményi - hajdúkatonát tele-

pített át a Bihar megyei Derecskére, tehát az erdélyi fejedelemség terüle-

tére. Azokról a hajdúkról volt szó, akik nem voltak hajlandók felesküdni 

II. Ferdinánd hűségére. 

A böszörményiek többsége azonban helyben maradt! A kapitányságot 

az a Kömlei Kiss Miklós vette át, aki vállalta a magyar királysághoz való 

hűséget, s aki korábban Erdélyi András helyettese volt. 

Hogyan értékelhetjük mindezt? Megalkuvásnak-e avagy a politikai-

katonai realitások tudomásul vételének? A kérdés nehezen megválaszol-

ható, s ilyen formában talán nem is helyes feltenni. Mindenesetre tény, 

hogy Böszörmény hajdúvárost egy válságos időszakon Kömlei Kiss Mik-

lós kapitánysága „eskütteivel egyetemben”, tehát a mellette álló tanáccsal 

együtt, sikeresen átsegítette.  
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A II. Ferdinánd által a böszörményi hajdúknak adott megerősítő okle-

vél szerint a hajdúk a király hűségére szigorúan magyar közjogi alapon 

esküdtek fel, hangoztatván – az oklevél szavaival - azt, hogy „ők, mint 

mondják, először magyarországi királyságunk szent koronájáért, és aztán 

felségünkért” tanúsítanak hűséget.  

Erdélyi Andrásék kiköltözésével azonban minden bizonnyal a hajdúság 

legértékesebb része távozott a városból, s e harcias, katonáskodáshoz szo-

kott réteg távozásával párhuzamosan minden jel szerint meggyorsult a 

békésebb, a szabadparaszti fejlődés irányába mutató átalakulás, amely 

ugyan nem volt látványosan gyors, de annál inkább feltartóztathatatlan és 

elkerülhetetlen. 

Mindez természetesen nem kizárólag Erdélyi Andrásék távozásának 

következménye, hanem összefüggésben áll azzal a nemzedéki váltással, 

amely ekkortájt következett be, s amelynek so-

rán a város élére a Kállóból áttelepült apák fiai 

léptek. 

Ettől függetlenül Böszörmény lakosságának 

a katonai szolgálat továbbra is kötelessége ma-

radt. Megfigyelhetjük azonban, hogy azt a vá-

ros vezetői igyekeztek minél szűkebb területre 

szorítani, s ha lehet, a katonai szolgálat alól 

mentességet, kibúvót szerezni. Kömlei Kiss 

Miklós főkapitány Szabolcs megye rendjeihez 

írt levélben azért panaszkodott az ónodi kapi-

tányra, mert az a vár védelmére katonákat köve-

telt Böszörménytől. Kömlei Kiss Miklós Sza-

bolcs megye érdekeire is hivatkozva, a török ve-

szélyt is emlegetve ez ellen a megye segítségét 

kérte, mondván, így nemcsak a város marad 

védtelen, de a megyének sem tudnak segíteni. 

Nyilvánvaló azonban, hogy elsősorban a szá-

mukra immár mind terhesebb katonai szolgálat-

tól akartak megszabadulni. 

Hasonló folyamat más hajdúvárosokban is megfigyelhető! A polgári-

aknak például már 1636-ban sikerült azt elérni, hogy katonai szolgálattal 

nem, csak levelek továbbításával tartoztak. 

Egyébként Böszörmény hajdújogának a megerősítése magyar királyi 

részről összefüggésbe hozható a harmadik hajdúfelkelés utáni általános 

Karddal az oldalán 

munkába induló pa-

rasztkatona 



NYAKAS MIKLÓS: HAJDÚBÖSZÖRMÉNY A MÚLÓ IDŐBEN 

 
118 

politikai helyzettel, s azzal a ténnyel, hogy Böszörmény Kömlei Kiss 

Miklós alatt végül letette a hűségesküt II. Ferdinándnak.  

A történeti irodalomban máig az a nézet tartja magát, hogy erre 1632-

ben került sor. Ez azonban nem állja meg a helyét, mert újabban kiderült, 

hogy erre már 1631 szeptember hatodikán - tehát a hajdúmozgalom lesze-

relésének évében sor került. Ez évből kelt ugyanis egy megerősítő okle-

vél, amelyre egy késő feudális kori, latin nyelvű emlékirat hivatkozik is. 

Az oklevél előadja, hogy II. Ferdinánd a Böszörmény városában lakó haj-

dúvitézeket ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel ruházta fel, 

mint amellyel már a letelepedésük óta rendelkeztek, s amelyet II. Mátyás 

a többi hajdúváros esetében már 1613-ban megerősített. 

Nem tudjuk pontosan, hogy miért kerülhetett sor a következő évben - 

1632-ben - arra, hogy II. Ferdinánd a magyar királyság részéről újból 

megerősítse Böszörmény hajdújogát. Meglátásunk szerint erre két ok 

szolgálhatott. Az 1631-es oklevél nem tartalmazza Bethlen Gábor meg-

erősítését, s a hajdúkiváltság elismerése is csak kifejezetten Böszörmény-

re vonatkozik Pród említése nélkül, s hiányzott belőle a már említett 100 

000 forint megfizetésének a rögzítése. 

Nem feltétlen rossz szándékból, az oklevél ugyanis szemmel láthatóan 

egy sablonos szöveget adaptált Böszörmény esetére. 

E két tény hiányát azonban a böszörményi hajdúk oly súlyosnak tart-

hatták, hogy nem elégedtek meg vele, s ragaszkodtak a Bethlen Gábor- 

féle megerősítéshez, amelyben a jelzett hiányok benne foglaltattak. Ennek 

jogosságát a jelek szerint II. Ferdinánd sem vitatta, s ezért kerülhetett sor 

1632-ben újabb megerősítésre. 
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A katonáskodó hajdúvárostól a szabadparaszti közössé-

gig 

 
 

 

öszörmény és a hajdúvárosok számára a 17. század derekának 

és második felének viharos eseményei rendkívüli megpróbálta-

tásokat rejtegettek.  

A fentebb már említett szabadparaszti fejlődés tendenciái mellett 

ugyanis katonai szerepük továbbra sem elhanyagolható, bár az idő múltá-

val egyre csökkenő jelentőségű volt. 

Tudjuk, hogy jelentős szerepet játszottak I. Rákóczi György hadjárata-

B 

Lenthe Dávid hitlevele I. Rákóczy Györgynek. 1644. 
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iban, különösen az 1644/45-ös magyarországi vállalkozását illetően. 

Amíg I. Rákóczi György 1636-ban a trónjára törő és a török támogatá-

sát élvező Bethlen István ellen elsősorban a bihari kishajdúvárosok hadi-

népével vette fel a küzdelmet- sikeresen - addig az 1644-es hadjárataiban 

- amellyel a harmincéves háború utolsó szakaszába kapcsolódott be, ko-

molyan számított a szabolcsi hajdúvárosok támogatására. Magát a hadi 

felvonulást is úgy irányította, hogy az a Partium, pontosabban pedig a 

hajdúvárosok területén történjék, s közben az egyes hajdúvárosokat a ma-

ga hűségére eskette fel. Az ügy annyiban érdekes, hogy a szabolcsiak ek-

kor még államjogi szempontból a magyar királysághoz tartoztak.  

Ránk maradt a szoboszlói kapitány, Lenthe Dávid hitlevele, amelyben 

maga és a város nevében a fejedelem mellett kötelezte el magát, de nyil-

ván ilyen reverzálist (hitlevelet) a többi hajdúváros, így Böszörmény is 

kiállított. A hadjáratot lezáró linzi béke a vallásszabadság biztosításán túl 

az említett hét vármegyét újra az erdélyi fejedelemséghez csatolta, így 

Böszörmény ugyanolyan államjogi helyzetbe került, mint volt Bethlen 

Gábor idejében. 

I. Rákóczi György halála után - 1648-ban –a partiumi vármegyék kö-

zül - Abaúj, Bereg, Borsod, Ugocsa, Zemplén - újra a magyar királyság-

hoz került ezúttal minden különösebb eljárás és nehézség nélkül. Szatmár 

és Szabolcs a hajdúvárosokkal Erdélynél maradt.  

II. Rákóczi György nagyra törő külpolitikája, hatalmi ambíciói megíté-

Támadó 

lovashajdúk. 

17. szd. 
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lésének kérdésében máig ellentétes vélemények fogalmazódnak meg 

ugyan, de az tagadhatatlan, hogy a fejedelem nem mindennapi tehetség-

gel megáldott, hazája és a magyarság ügyéért cselekvő uralkodó volt. 

Huszonhét éves, amikor Erdély trónjára lépett, miután a rendek - nagy 

vonakodások közepette - még apja életében fejedelemmé választották. 

Uralkodásának első hét esztendejét méltán lehet Erdély aranykora folyta-

tásának tekinteni, s valójában a két nagy előd - Bethlen Gábor és az öreg 

Rákóczi György munkálkodásának gyümölcsét ő arathatta le. 

Nagyralátó politikai tervei voltak! Vagy a magyar vagy a lengyel ko-

rona birtokában Erdélyt valódi közép-európai hatalommá tenni, s így az 

ország egyesítését megoldani. Ehhez Erdélyt tovább kellett erősíteni, s 

ebben számított a hajdúvárosok fegyveres erejére. A hajdúvárosok is ér-

dekeltek voltak az Erdély-barát vonal erősítésében, hiszen elsősorban tő-

lük várhatták a védelmet a török végváriak ellen, akik alig titkolt szán-

dékkal a hajdúvárosok alávetésére tör-

tek. 

II. Rákóczi György 1653-ban a 

moldvai hadjáratához a szabolcsi haj-

dúktól 1200, a bihariaktól pedig hat-

száz lovas kiállítását kérte. A havasal-

földi hadjáratában - 1655-ben - ugyan-

csak részt vettek hajdú egységek. 

A legnagyobb tét azonban a lengyel 

korona megszerzése volt, s ebben Rá-

kóczi minden eddiginél jobban számí-

tott a hajdúhadak részvételére. Szalár-

di János szerint a fejedelem már 1656-

ban toborzásba kezdett a Nyíren és 

Debrecenben.  

A lengyelországi hadjáratot törté-

netírásunk majdnem egyértelműen el-

marasztalja politikai és hadászati hibái 

miatt. A kortársak előtt azonban ez korántsem volt ilyen egyértelmű. A 

török porta immár hosszú évtizedek óta súlyos belső válságban volt, s a 

példák sorozata bizonyította, hogy ebben a helyzetben ügyes mesterke-

déssel a török ellenére sikert lehetett elérni.  

S ne felejtsük! Maga Zrínyi Miklós is melegen pártfogolta a tervet, s 

azt a magyarság érdekében állónak tartotta. A kortársi megítélés tehát ko-

II. Rákóczy György erdélyi fe-

jedelem. 1621 – 1660. 
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rántsem volt egyértelműen elítélő. Azt Rákóczi nem tudhatta, hogy vállal-

kozásának megindítása egybeesik a török birodalom jelentős hatalmi vál-

tásával, nevezetesen Köprülü Mohamed nagyvezíri rangra emelésével, aki 

a legkönyörtelenebb eszközökkel a szulejmáni fénykor és nagyhatalmi 

politika helyreállítására tört. S ez kihatott az engedetlen Rákóczi megíté-

lésére is. 

Amikor Rákóczi György hadserege 1657 januárjában derékig érő 

hóban átkelt a Kárpátokon, seregében a böszörményi hajdúk is ott voltak 

Keresztes András kapitánnyal az élükön, aki a kortársi krónika szerint 

„lengyel Krakkóig vitte fegyverét”. A vállalkozás katasztrófába torkolt. A 

svéd szövetséges cserbenhagyta, a török porta pedig büntetőhadjáratot in-

dított a fejedelemség ellen. A lengyelek pedig - miután az erdélyi hadse-

reg zöme tatár fogságba esett - bosszúból erdélyi területekre ütöttek be. 

Gyulai Ferenc váradi kapitány többek közt a szabolcsi hajdúvárosokat is 

mozgósította ellenük. Szalárdi János, a kor krónikása írja – „Keresztes 

András beszerményi és a több Szabolcs vármegyei hajdú kapitányokkal” 

felvette velük a harcot. A lengyeleknek azonban jelentős túlerejük volt, 

így amikor a hajdúk a Szamos hídján „általütének”, igen „károsan esék 

Kálló vára 1660 körül 
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csatájok”, ugyanis a Szamosnak szorították őket „a vízben is felesen vesz-

tek, s bennek is le is vágattak vala”. 

Amikor Rákóczi György a porta nyomására 1657 végén lemondott 

trónjáról, a hajdúság változatlanul mellette állt. Érthetően, hiszen híre jár-

ta, hogy az új fejedelem, Rhédei, hajlandó a töröknek a követelt Jenő vá-

rát átadni, „s az egész hajdúvárosokat is mind holdolás alá ígérték volna”. 

Erre a hírre a szabolcsi hajdúvárosok - tehát Böszörmény is - gyűlést tar-

tottak, s elhatározták, hogy „mind Isten és ez világ előtt protestálnának” 

ez ellen, s inkább „Rákóczi György fejedelemmel, az ő kegyelmes urokkal 

élni-halni akarnának”. 

A szabolcsi hajdúvárosok hadinépe Szuhay Mátyás kállói kapitány ve-

zetése alatt érkezett Rákóczi táborába. A fejedelem hadserege 1658. július 

hatodikán a Lippa melletti pálülési csatában fényes győzelmet aratott 

Kenan budai pasa seregén, amely után hálaadó istentiszteletet tartottak. A 

harcias nagyvezír azonban hajthatatlan maradt, s a török veszedelem 

nagysága nem kisebbedett. 

Az 1659-es év vihar előtti csendben telt el a hajdúvárosok életében. De 

a viharfellegek egyre sűrűsödtek! Temesvárnál tizenhatezer janicsárból, 

ötvenezer válogatott lovasból, hatvan „öreg” faltörő ágyúból álló török 

had gyülekezett, hogy Rákóczival végleg leszámoljon, s egyben Váradot 

is elfoglalja. 

Szejdi budai basa április elején elindult Temesvárról, s a hajdúváros-

okhoz behódolásra szólító levelet küldött. Szalárdi szavait idézve: „Ha 

megmaradásokat kívánnák, mindjárt minden hajdúvárosokrul néhány hi-

teles emberséges embereket eleibe bocsátani el ne múlatnák, kik által 

megmaradások felől minden jót végezhetne... De ha elmúlatnák emberek-

nek a megírt napra elejekbe való bocsáttatásokat, magok lennének okai 

Török szekerek levágott fejekkel 
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veszedelmeknek, hogy magokat mind szablyára hányatván, feleségeket, 

gyermekeket elraboltatná és minden lakóhelyeket porrá tétetné s a széllel 

elfújtatná” .  

A hajdúk érthetően megrendültek, de a bőbeszédű Gyulai Ferenc 

váradi kapitány buzdító beszédének hatására kitartottak a fejedelem mel-

lett. Sokan közülük már házuk népével Pocsajba, Székelyhídra, Ecsedbe, 

Kállóba, Váradra, Tokajba, Ibrányba - tehát a végvárakba - és Debrecenbe 

költöztek, de akik ezt nem tették, tehették, 

azok a hadi készületek miatt ettől a lehető-

ségtől elestek. Szejdi időközben Kabát és 

Szoboszlót porig égette és minden elébe 

hozott levágott fejért egy tallért fizetett. 

 Igaz, a hajdúk is igyekeztek ezt vissza-

fizetni! Keresztes András, aki időközben 

böszörményi kapitányból Székelyhíd vá-

rának parancsnoka lett, kicsapott a rabló, 

fosztogató törökökre. Szalárdi szerint 

„csatára kiküldvén három török fejet kap-

tak, kiket rudakba a toronybástyákon kitet-

tek vala...”. Igaz, ezért Szejdi a Székelyhíd 

környéki mocsarakba menekülteket kö-

nyörtelenül kardélre hányta. 

S bekövetkezett a többi hajdúváros - így 

Böszörmény - pusztulása is. Szejdi a Tócó 

mellett két hétig tartózkodott, s ez alatt (ismét Szalárdit idézve):  „az Ti-

száig való szép darab föld, Istennek annyi szép gyülekezeti a szép rakott 

hajdúvárosokkal, amellyeket boldog emlékezetű Bocskai fejedelem a két 

hatalmas császár akaratjából az haza javára olly nagy szorgalmatossággal 

telepített és ültetett vala, és azok közül a Szabolcs vármegyebélieknek 

privilégium confirmáltatása (szabadságjogaik megerősítése) Magyaror-

szág szabadságairól való tizenhét cikkelyek közé” is befoglaltattak, most 

mind elpusztultak. „Ím mostan, ó nagy Isten! mindenestül porrá és hamu-

vá téteték! Szép keresztény lakos népe, aki magát imide-amoda erőssé-

gekbe el nem vonhatá, vagy a Tiszán által nem szaladhata, vagy levágaték 

vagy siralmas rabságra vonaték! És ekképpen az erdélyi birodalomnak 

egy részrül való szarva valóban illy gyalázatosan, siralmasan leütteték” - 

így a korabeli krónikás. 

Szejdi budai basa, a haj-

dúvárosok elpusztítója 
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Közben Rákóczi a szászfenesi csatában döntő vereséget szenvedett, s 

halálos fejsebet kapott. Holttestével Keresztes András indult Ecsedre, a 

váradi őrség jelentős részével.  

Miért állott ki a hajdúság - a maga pusztulása árán is - a végsőkig Rá-

kóczi mellett? Sokan hajlanak arra, hogy mindezt Gyulai Ferenc váradi 

kapitánynak és magának Rákóczinak tulajdonítsák. Személyes ráhatásuk 

vitathatatlan, de nem ez volt a döntő ok! A hajdúvárosok láncolata eleve 

útjában volt a török terjeszkedésnek, s a török birodalmi-politikai és a ka-

tonai gondolkodás ezért felszámolásukat kívánta. Függetlenül attól, hogy 

Erdélyben ki a fejedelem. 

Várad hősies védelem után történő feladásával (1660) a szabolcsi haj-

dúvárosok pokoljárása folytatódott. A török ugyanis magáénak követelte 

Rákóczi birtokait, több kulcsfontosságú várral együtt, s Szabolcs és Szat-

már megyéket is, nyilván azon az alapon, hogy Rákóczi György révén 

kapcsolódtak az erdélyi fejedelemséghez. Mindez természetesen egyér-

telmű lett volna a szabolcsi hajdúvárosoknak, így Böszörménynek a hó-

doltatásával. Tehát abba az állapotba kerültek volna, mint bihari kishajdú 

társaik. 

Erre a bécsi udvar is kénytelen volt mozdulni, de csak arra vállalko-

zott, hogy Szabolcs és Szatmár megyét megvédjék, s ennek érdekében 

Souches tábornok császári katonasággal rakatta meg Kálló és Szatmár vá-

rát. Tokaj, Ónod és Ecsed azonban nem engedett falai közé császári 

Várad vára. 17. szd. 
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katonaságot. Ráadásul 1660 novemberében 

az Észak-Partiumba menekült egykori Rá-

kóczi-pártiak nevében Kemény János kiált-

ványban közli Erdély rendjeivel, hogy „buj-

dosó társaival” megindul a töröktől támoga-

tott Barcsay fejedelem ellen. A hajdúváros-

ok maradék hadinépe vele tartott, ezúttal 

maguk mögött tudva a császáriak pártfogá-

sát is. Szabolcs királyi fennhatóság alá való 

vonása ugyanis kétségtelenül komoly biz-

tonságpolitikai garanciát jelentett Böször-

ménynek, mint ahogyan a szabolcsi hajdú-

városoknak is.  

Kemény János kétségtelenül nagyszabá-

sú és koncepciózus vállalkozása siker esetén 

megoldást jelenthetett. A vállalkozás azonban a nagyszőlősi csatatéren 

(1662. jan. 22.) tragikusan végződött, s maga a fejedelem Kemény János 

is elesett. 

A zavaros helyzetben a vasvári béke (1664) hozott némi megnyugvást, 

legalábbis a hajdúvárosoknak. A török ugyanis lemondott - legalábbis 

elvben - Szabolcs és Szatmár megyék hódoltatásáról, amelynek fejében 

viszont a Várad szerepét átvevő Székelyhíd várát 

le kellett rombolni. A béke azonban országos fel-

háborodást váltott ki, hiszen a török gyakorlatilag 

valamennyi hódítását megtarthatta, s ez hamaro-

san olyan mozgalmak kibontakozásához vezetett, 

amelyben elsőrendűen érdekelt lett Böszörmény 

és a hajdúvárosok általában. 

A török - immár Várad birtokában is - egyéb-

ként nem mondott le ezek után sem arról az ismert 

gyakorlatáról, hogy portyák állandó sorozatával 

mégiscsak hódoltassa a hajdúvárosokat. S ez vég-

eredményben a se nem béke, se nem háború álla-

potához vezetett. Böszörménynek és a hajdú-

városoknak általában ezért elsőrendű érdeke lett a 

török mozgásának állandó figyelése, az önvéde-

lem megszervezése, s olyan hírszerző-riasztó lánc 

kiépítése, amelynek révén azonnal értesíthették a Janicsár 

Kemény János erdélyi feje-

delem. 1607-1662. 
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végváriakat, elsősorban a kállói kapitányt és a kassai főkapitányt. 

A hajdúvárosok ugyanis ezúttal végérvényesen a kassai főkapitányság-

hoz tartoztak, mintegy a végvári rendszer szerves részét képezve. Szoro-

sabbra fűzték kapcsolataikat Szabolcs megye rendjeivel is. Korábbi kato-

nai hatalmuk lényegében megtört, erejükből már csak erre futotta. 

Már 1660 vészterhes esztendejében találhattunk erre példát! Ez év feb-

ruár tizenkettedikén ugyanis a hét hajdúvárosbeli kapitányok és hadnagy-

ok levelet intéztek Polgárról Szabolcs megye rendjeihez, amelyben tudat-

ták, hogy értesüléseik szerint a török nem egyéb helyekre, hanem „az haj-

dúvárosok romlására” jönne, s csak azután fordulna Erdély irányába. 

Kérték ezért a vármegyét, hogy „üljön fel”, s Dadán vagy Dobon gyüle-

kezzen. Egyébként igazuk volt! 

Az állandó török fenyegetések egyik oka a hajdúvárosokba szökött hó-

doltságbeli jobbágyok kiadatása volt. Az újvárosi bíró - Parti János - 1668 

februárjában például azt adta hírül a böszörményieknek, hogy a török a 

következő üzenetet küldi: „Meg higgyék azok a hódulatlan Hajdu városi 

kutyák, hogy bizony rosszul járnak miattunk”. 1668 januárjában a bö-

szörményiek Csáky Ferenc kassai főkapitánynál egy szerepi török szpáhi 

A hajdúvárosok hírszerzői és riasztási sémája az 1660-as években 
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birtokosra panaszkodtak - nyilván váradi török lehetett - hogy három szö-

kött jobbágyát követeli rajtuk. „A Bíráktól azt üzente reánk - írták a bö-

szörményiek - hogyha haza nem mennek, megh eskütt arra, hogy ha ötven 

Beszermeni embert kijül talál is, mind levágja, a mellyet máris el kezdett 

és követett, mert hogy azon szerepi Török Úr egy emberünket agyon vert”. 

A törökök és a hajdúvárosiak viszonyát csak tovább mérgesítette a végvá-

riak török hódoltságbeli rendszeres portyázása, amelyben alkalmasint a 

hajdúvárosiak, így a böszörményiek is részt vettek. A hét hajdúváros 

fegyvert fogott hadinépe a Hadház melletti táborból – 1668-ban - azt írta 

Felső-Magyarország főkapitányának, hogy a török igazságtalanul vádolja 

őket a békesség bontásával, mert ők erről nem tehetnek 

A váradi törökök panaszának azonban volt alapja! Bizonyítja ezt a kas-

sai főkapitány 1668 decemberében tartott hadiszéke, amelyre a különböző 

végvárakba tartozó katonák mellett nyolc szoboszlóit is megidézték, s az-

zal vádolták őket, hogy a „Békességh bontogatására”, s a törököknek is 

„bosszantására” a váradiaknak hódolt komádiak marháit elhajtották, s 

azokat csak váltságdíj fejében voltak hajlandók visszaadni. A példákat 

egyébként szinte vég nélkül lehetne sorolni. Mindenesetre ez a légkör 

Kassa a 17. században 
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magyar részről az állandó vigyázást, a hírek gyűjtését, a török mozdulata-

inak szemmel tartását követelte meg, amelyet a kassai főkapitány a bö-

szörményiek s általában a hajdúvárosok egyik legfontosabb kötelességévé 

is tett. A kapott vagy szerzett értesüléseket rendszerint a kállói kapitány-

hoz továbbították, aki viszont haladéktalanul eljuttatta Kassára vagy a 

kassai főkapitány tartózkodási helyére. Esetleg szükség esetén a szomszé-

dos végvárakba, Tokajba, Ibrányba vagy Szatmárra. Nem érdektelen 

megvizsgálnunk, hogyan működött a hajdúvárosok hírszerző-riasztó lán-

ca, különösen azért, mert ennek központjában Böszörmény állt.  

A rendelkezésünkre álló adatokból kitűnik, hogy a hajdúvárosoknak 

megbízott hírszerzői voltak a török hódoltságban, illetve az is, hogy rend-

szeres kapcsolatban állottak a hódoltsági falvak, mezővárosok elöljárói-

val, akik a török mozgásáról értesítéssel voltak. Földrajzi fekvésénél fog-

va az első híreket rendszerint Szoboszló kapta, amelyeket haladéktalanul 

Böszörménybe továbbítottak. A böszörményi hadnagy a kapott híreket 

rögvest két útvonalon egyszerre, párhuzamosan továbbította. Az egyik 

irányban értesítette a dorogiakat, a nánásiakat és a polgáriakat és esetleg a 

magánföldesúri hajdútelepeket, Dobot, Büdöt, Dadát, akik viszont a Sajó-

Hernád menti hajdútelepeket riasztották. A jelek szerint fontosabbnak tar-

tották a másik útvonalat, mert a levél eredetije is itt futott végig; átküldték 

Hadházra, ahol az útvonal megint kétfele vált. Az eredeti levél a kállói 

Szatmár vára. 17. szd. 
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kapitány kezébe jutott, aki viszont haladéktalanul a kassai főkapitányhoz 

továbbította. A hadháziak pedig értesítették a vámospércsi hajdúkat is.  

Nézzünk néhány példát! 1668. augusztus tizedikén a kolbászi bíró 

(Nagykunság) levélben értesítette a szoboszlói hajdúkat, hogy tudomása 

szerint a törökök Nánást vagy Polgárt akarják felverni. „A hírmondónknak 

a lova is úgy elfáradt, csak alig érhetett haza” - részletezte a hírszerzés 

körülményeit Lenthe Bálint szoboszlói hadnagy - haladéktalanul átküld-

vén azt Böszörménybe. A böszörményiek a vészjósló levél eredetijét to-

vábbküldték, illetve másolatát is. A riasztás egyik útvonala tehát 

Szoboszlóról kiindulva Böszörmény - Dorog – Nánás - Polgár; illetve Bö-

szörmény - Hadház - Vámospércs; Hadház - Kálló - Kassa. Nyilvánvaló 

ugyanis, hogy a kassai főkapitányt a kállói kapitány értesítette. 

1668. szeptember tizenharmadikán ugyancsak riasztó hírek keltek 

szárnyra! Földes község bírájához eljutott értesülések szerint Dévaványa 

térségében együtt látták a budai az egri, a szolnoki, a temesvári, a gyulai, 

a váradi és a lippai törököket. Két szekér puskapor is volt velük! Úgy hal-

lották, hogy Polgár vagy Nánás ellen készülnének. A földesiek a 

szoboszlóiakat értesítették, Lenthe Bálint szoboszlói hadnagy pedig a 

böszörményieket! A böszörményiek a levél eredetijét Hadházra küldték 

át, egyúttal arra kérve őket, hogy értesítsék a vámospércsieket. A levél 

eredetije a kállói kapitányon keresztül Kassára került.  A hírek olykor mé-

lyen a hódoltság belsejéből indultak el, hogy a hajdúvárosokon keresztül 

jussanak el a kassai főkapitányhoz! 1668 októberében például Arad - 

Szeged térségében tatárokat láttak. A híradás Dévaványáról jutott el Bi-

harnagybajomba. A bajomi bíró haladéktalanul értesítette a kabaiakat, a 

címzés szerint úgy, hogy annak tartalmát Bárándon is olvassák el. Abban 

ugyanis az állt, hogy a tatárok egészen az aradi hídig jöttek, s onnan Sze-

gednek fordultak. Nemrég Gyulán is láttak „fél basaalja” törököt, de hova 

mentek, nem tudni. A kabaiak a levelet Szoboszlóra juttatták, ahonnan a 

már szokásos útvonalon Kassára került. Hasonlóan fenyegető hír lehetett 

az, amelynek nyoma Fekete Mihály böszörményi hadnagy levelében ma-

radt ránk, s amelyet 1668. december huszonkilencedikén írt a nánási, do-

rogi és polgári hadnagyoknak.  

A riasztást ezúttal is Szoboszlóról kapta, amely szerint Földesen és Sá-

pon „feles” számú janicsár és mintegy száz lovas mutatkozott. Kérte 

ezért, hogy Böszörménybe a hírek továbbítására lovasokat küldjenek, 

mert „ki tudgya mi szándéka a Pogánnak”. A levelet befejezve nyilván 

újabb híreket kaphatott, mert a következő utóiratot szerkesztette hozzá; 
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minthogy a töröknek „feles a hírek” (azaz az értesülés bizonyos), azért 

„kegyelmetek Nánási, Dorogi és Polgári Uraink Seregestől jöjön ide hoz-

zánk” - azaz Böszörménybe. A riasztási lánc másik ága nyilván Hadház - 

Vámospércs lehetett, s hírt kapott felőle a kállói kapitány, aki viszont azt 

haladéktalanul eljuttatta Kassára. 

A hír olykor közvetlenül Böszörménybe jutott el! Nagy István böször-

ményi hadnagy 1668. szeptember tizedikén írt levelet a nánási, dorogi és 

a polgári hadnagyoknak, amely szerint "szavahihető" emberünk érkezett 

Debrecenből, aki úgy hallotta, hogy a váradi török igen nagy készülettel 

van, „patkoltat szorgalmatosan”. E híradást egyébként a böszörményiek 

Takaró Mátyás hadházi hadnagytól is megkapták, amely szerint arról már 

a kállói kapitány is értesült. Nagy István böszörményi hadnagy levele 

keddre virradóra már Nánáson volt, akik azt a szentmihályi hajdúknak to-

vábbították, azzal a kikötéssel, hogy haladéktalanul értesítsék a tokaji 

végvári vitézeket. Polgárt nyilván a levél másolatával értesítették. Ez 

esetben a riasztási lánc tehát nem állt meg az „öreg” hajdúvárosoknál, 

Törökszentmiklós. Kisebb török végvár a Tiszántúlon. 
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hanem tovább futott a magánföldesúri hajdútelepek felé. A kassai főkapi-

tányt a tokaji kapitány értesíthette. Előfordult az is, hogy a riasztás köz-

vetlenül a vámospércsiektől indult ki! Ez derül ki a hadházi hajdúk leve-

léből, amelyet 1668. szeptember tizenegyedikén írtak a böszörményiek-

nek. Azt adták elő ugyanis, hogy a vámospércsiektől nyert értesülés sze-

rint Feketebátornál fél „basaalja” török mutatkozott, s a váradi basa is ve-

lük volt, aki nem is titkolta, hogy „az Hajdu városokba rablásra jönne”. 

A kállói kapitányt ezúttal közvetlenül a vámospércsiek értesítették, aki vi-

szont a hadházi hajdúvitézeket. Böszörményből a riasztás kétfele vált, 

egyrészt Szoboszló felé, másrészt Dorog - Nánás - Polgár irányába. 

Ezt támasztja alá Kovács András böszörményi hadnagy levele, amely 

ugyanazon a napon - tehát 1668. szeptember tizenegyedikén - kelt, s ame-

lyet a nánási, dorogi és polgári hajdúknak címzett, s amelyben a hadházi-

ak értesítését továbbította, egyúttal a fenyegető török veszedelem ellen 

közös fellépést sürgetve. A nánásiak kötelessége volt a hírt továbbadni 

Szentmihályra, Büdre, Dobra, Dadára, Fehértóra és „az hova illik”, a Ti-

szán túl való helyekre is. Értesítették a tokaji végváriakat, sőt ezúttal 

egyenesen ők maguk a kassai főkapitányt is. A veszélyt igen nagynak tar-

tották, mert „ha Isten meg nem fordittia (fordítja) szándékát a Pogánnak, 

most leszen egyszer próba raytunk” - írták kétségbeesett elszántsággal. 

A végvári katonaság értesítésének ez a módja azonban rendhagyó volt, 

hiszen a hajdúvárosok értesüléseiket a legritkább esetben juttatták el köz-

vetlenül a felsőmagyarországi főkapitányhoz, s hogy ez most mégis meg-

történt, az a veszély nagyságát igazolja. A hajdúvárosok térségében a hír-

szerzés igazi központja a kállói kapitányság volt, amelynek a hajdúváros-

ok hírszerzése mellett számos egyéb eszköz is rendelkezésre állt. Gyakran 

jutott a kállói kapitány olyan hírek birtokába, amelyek a hajdúvárosokat is 

közvetlenül érintették. Ilyen esetben a kassai főkapitányság mellett hala-

déktalanul értesítették a hajdúvárosokat is. 

Így értesítette például Vér Mihály kállói vicekapitány a hadháziakat 

1668 júliusában, hogy egy bizonyos „pribék” (török szolgálatba állt ke-

resztény) azt a hírt juttatta el, hogy a váradi török nemrégiben ki akart 

jönni „az kunságra s onnét Debreczenbe...”.  A híradást Vér Mihály ugyan 

fenntartással kezelte, de maga is úgy látta, hogy „az Haidukon, kállaia-

kon, ibrániakon” valóban fenyegetőzik a török, s a tatárok beütését is igen 

rebesgetik. Augusztusban úgy értesült, hogy „az Török igen patkoltat s az 

pocsai Hídat paranczolta az debreczenieknek meg czinálni”. Azaz a török 

portyára készülődik, s ezért kellett rendbe tenni a Berettyó legfontosabb 
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átkelőhelyét, a pocsaji hidat, amelynek karbantartása egyébként a debre-

ceniek rendes – töröktől kirótt - kötelessége volt. 

Még a váradi török börtönből is juttattak ki értesülést. Két fogságba 

esett kállói végvári katona például onnan csempésztetett ki levelet a kállói 

kapitányhoz címezve, s értesülésük szerint a török vagy a Kunságra vagy 

pedig valamelyik hajdúváros ellen indulna. 

Olykor a hajdúvárosokat a hírszerzés elhanyagolásával is vádolták. 

Takaró Mátyás a kassai főkapitány előtt például a debreceniek vádasko-

dása ellen védekezve a következőket írta: „Mivel nem csak Debreczenből, 

de akar honnat ércsök az hírt, éjjel nappal késedelem nélkül megjelencsük 

az hírt, éjjel nappal késedelem nélkül kültön külgiük (küldjük) az hova il-

lik, mivel mi hodolatlanok vagyunk, félünk és igen vigiazunk (vigyázunk), 

nem ugy mint az Debreczeniek”. Természetesen így gondolkoztak a bö-

szörményi hajdúvitézek is. 

A török sűrű fenyegetőzése és gyakori tényleges portyázása ellen a bö-

szörményiek és a többi hajdúváros természetesen nemcsak a hírek szerzé-

sével és továbbításával, szükség esetén a meneküléssel védekezett, hanem 

Kuruc - labanc összecsapás 
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a tényleges fegyveres ellenállással is, amelynek ekkor már természetesen 

csak a helyi összeütközések elhárításában lehetett szerepe. Az államközi 

bonyodalmak elhárítása és az abból esetlegesen kifejlődhető háború miatt 

azonban ezt a kassai főkapitány rendszerint aggályosnak találta, s legtöbb 

esetben tilalmazta is. 

Ettől függetlenül gyakran előfordult, hogy a hét hajdúváros fegyveres 

hadinépe a közös veszély hallatára összegyűlt rendszerint Böszörmény - 

Hadház térségében. Így például az 1668. július huszonhatodikán keltezett 

levelükben azt írták Kassára, hogy ugyan a békesség „bontogatásának” 

okai nem voltak, viszont „az Pogánnak torkába lakunk”, ezért vegye fi-

gyelembe megfogyatkozott, szerencsétlen állapotukat. 1668 júliusában a 

Böszörmény melletti táborból írta a hét hajdúváros a kassai kapitánynak, 

kérvén egyúttal, hogy a végváriakat is adja melléjük segítségül. A hadházi 

mezőn összegyűlve ezt 1668. július huszonhatodikán írt levelükben azzal 

is nyomatékosították, hogy a lakóhelyeiket a török „füsttel fenyegeti”. 

Ilyen esetekben úgy léptek fel, mint a hét hajdúváros universitása (együt-

tes közössége), hiszen régi gyakorlat, hogyha valamely városnak vagy a 

hajdúság egészének bántódása esne, akkor mindig közösen léptek fel a 

veszedelem ellen. 

Az általános katonai-politikai helyzet következménye végeredmény-

ben, hogy a hajdúvárosok nem kerültek a közvetlen török hódoltság öve-

zetébe. Nem önerejükből ugyan, hanem a magyar királyság és a török bi-

rodalom közötti erőviszonyokból adódóan. Olykor persze megkísértette 

őket behódolás gondoldata is. A szoboszlói tanács 1668 decemberében 

Csáky Ferenc kassai főkapitányhoz írt levélben 

jelezte, hogy tudomásul vették ugyan a behódo-

lást tilalmazó parancsát, de egyben kérték azt, 

hogy jelölne ki számukra olyan biztonságos la-

kóhelyet, ahol veszedelem nem fenyegetné őket, 

mert - mint érveltek – „mi igen pusztában hét 

végvárbeli Török közt lakunk...”. Ezt a főkapi-

tány visszautasította, mondván, hogy a hajdúvá-

rosok megmaradására a végvárak léte biztonsá-

got nyújt s viszont. Ibránynak például a hét haj-

dúváros mindenkor nagy segítségére szolgált. 

Hozzátartozik mindehhez, hogy ekkor még a 

bécsi udvar - egyébként alaptalanul - a hajdúvá-

rosok hadi erejének komoly jelentőséget tulajdo-

Thököly Imre, a 

kurucok vezére. 1657 – 

1705. 
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nított. A viszonyokkal lényegesen jobban ismerős végvári kapitányok a 

tényleges helyzettel sokkal inkább tisztában voltak. Ettől függetlenül 

mégiscsak számítottak rájuk. A kassai főkapitányság jogköréhez tartozott 

a hajdúvárosok tényleges erejének felmérése, „mustrálása” is. Ettől azon-

ban az érintettek a vele járó anyagi terhek miatt vonakodtak. Amikor pél-

dául a szatmári kapitány ráírt a polgáriakra, hogy Szentmihálynál mustrá-

ra álljanak ki, azok tiltakoztak s azzal érveltek, hogy ők mindig csak a 

kassai fő- , vagy vicegenerális fennhatósága alá tartoztak, s különben is a 

török előtt „czégéres Lárma” lesz a dologból, azaz a török a mustrát hadi 

készülődésnek vélheti. 

A hamarosan kibontakozó kuruc harcok időszaka - amelyben közreját-

szott a végvári katonaság „redukciója”, szélnek bocsátása is - a hajdúvá-

rosokat nagyon nehéz helyzetbe hozta. Felső-Magyarországon és a Parti-

umban hamarosan olyan bonyolult politikai helyzet alakult ki, amely 

számukra a tájékozódást és érdekeik védelmét nagyban megnehezítette. 

Annál is inkább, mert a „bujdosók” (kurucok) számára Debrecen és térsé-

ge létfontosságú volt. 

Mindenekelőtt Böszörmény városa került nehéz helyzetbe! Elsősorban 

azért, mert fekvésénél fogva a hajdúvárosok térségének természetes köz-

pontja volt, amelynek birtoklása stratégiai kérdésként vetődött fel. Tekin-

tettel arra, hogy a Thököly-felkelést kiváltó okok a hajdúvárosokban nem 

jelentkeztek, illetve egészen másként alakultak, a hajdúk és a „kuruc ki-

rály” kapcsolata korántsem volt felhőtlen, sőt időnként kifejezetten ellen-

séges. Többek között azért, mert a kuruc harcok időszaka a térséget had-

színtérré tette.  

A „bujdosók” első fellépésére 1672-ben került sor! Ekkor Petróczy Ist-

ván, Kende Gábor, Szuhay Mátyás és Szepessy Pál nyolcszáz lovassal je-

lent meg Nagylétán, s ott csatlakozott hozzájuk a váradi Husszain aga is 

mintegy ötszáz törökkel. A „bujdosók” Vámospércs felé vették útjukat, és 

hűségükre térítették a hajdúvárosokat. Rövidesen bekövetkezett azonban 

a császáriak ellentámadása. Barkóczy István kállói várparancsnoknak 

hamarosan sikerült a hajdúkat a király hűségére visszatéríteni, amely kü-

lönösen Böszörmény számára járt nagyon kellemetlen következmé-

nyekkel.  

Cobb császári generális ugyanis a várost megszállta, árkokkal és föld-

bástyákkal megerődítette, és a palánkok őrzésére a hajdúk mellett néhány 

száz muskétás németet is kiállított. 
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Érthető, ha Böszörmény városa a német őrség miatt állandó szálka volt 

a kurucok szemében, ráadásul a német katonaság a környék rémének is 

bizonyult. Különösen a gazdag Debrecen városa szenvedett miattuk sokat, 

mert a böszörményi labancok zsákmányszerző akcióinak állandó céltáblá-

jává vált. Rendszeresen fosztogatták a határban dolgozó embereket, a le-

gelő marhákat elhajtották, s azokat csak hosszas utánajárás után s termé-

szetesen kellő váltságpénz lefizetése mellett lehetett visszaszerezni, a leg-

több esetben már csak megfogyatkozott számban. 1680 májusában példá-

ul Nehez István és Bányai Péter vezetésével indult küldöttség Debrecen-

ből Böszörménybe az ottani német és magyar tisztekhez az „elhajtott 

marhák és egyéb marhahajtások, károsítások, árestálások felől”, de bi-

zony csak „vékony válasszal” érkeztek meg. 

Előfordult ez fordítva is! Egy ízben például a „bujdosók” (kurucok) 

Böszörmény alól az ottani labancok marháit hajtották el, mire azok a deb-

recenieken álltak bosszút. „Városunkba be jöttenek és 

visszamenetelekben városunk méneséből sok lovakat” elvittek - panasz-

kodtak a debreceniek egyik alkalommal.  

A böszörményi labancok garázdálkodása egészen odáig fajult, hogy 

erőszakkal törtek be a városba. Például 1680. szeptember tizenhatodikán! 

Ekkor a Szent Miklós utcai kapuról (a város egyik külső bejárata) a laka-

tot erőszakkal leverték, s a városban rémületet keltve nyargalásztak, majd 

a csemetei kapun távozva a város kint lévő csordáját elhajtották, sőt a 

szénás szekereket is elvitték. 

Előfordult az is, hogy a böszörményi császári katonaság- nyilván erő-

dítési célból - a város tilalmas erdőiből erőszakkal vágatott fát magának. 

Csak egyetlen évben – 1680-ban - tizenöt esetben negyvennél több ökröt, 

ezernél több tehenet, sok lovat, juhot, mintegy száz szekér szénát, a tilal-

mas erdőkből pedig nagy mennyiségű fát vittek el. 

A debreceni városi vezetés ráadásul azért is nehéz helyzetbe került, 

mert a váradi törökök úgy ítélték meg a helyzetet - nyilvánvalóan alapta-

lanul - hogy Debrecen városa a szomszédos Böszörményben tartózkodó 

és fosztogató labancokat könnyen megzabolázhatná. 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Debrecenbe az idők folyamán egyre 

több kuruc húzódott be, akik a várost az ellenállás egyik gócává tették. 

Ezért Strasoldo császári generális a várost 1676-ban megrohanta és súlyos 

sarcot vetett ki rá. 

Ebben az akcióban a császáriaknak a hajdúk is segítségükre voltak. 

Strasoldo Kassáról kiindulva átkelve a Tiszán Nánás mellett egyesült a 
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labancokkal (Schmidt, Barkóczy, Fekete) s Dorogon, Böszörményen ke-

resztül érte el Debrecent. 

Debrecen a váradi török érdekszférájába esvén, a tábornok sietett ma-

gyarázattal szolgálni tettéről: „Mostan is azért jöttem hadaimmal 

Debreczenbe, az holott azok az égető, pogánynál rosszabb kuruczoknak 

vagyon fészkek, az honnét az mi földünkre kiütvén, az szegénységet 

pusztítják, az embereket levágják és innét az prédával ide az megnevezett 

helyre (azaz Debrecenbe) jőnek...” Kállai Fényes István verses naplójában 

különösen panaszkodik a hajdúk, elsősorban a dorogiak fosztogatására. 

Debrecen ekkor rendkívül kényes helyzetben volt! Thököly ugyanis 

egyre tudatosabban a felkelés központjává akarta változtatni, ugyanakkor 

a kállói és a böszörményi császári parancsnokok is rendelkeztek vele. 

Például 1677-ben Cobb császári tábornok rendelte Böszörménybe Mun-

kácsi István főbírót azzal a váddal, hogy összejátszik a kurucokkal. 

Egyébként a kuruc mezei hadak 1678/79 telén is kvártélyoztak Debre-

cenben, amelyet viszont Barkóczy labancai szerfelett nehezményeztek.  

1677 őszén a lengyel és francia segédcsapatokkal megerősödött kuruc 

mezei hadak kísérletet tettek a hajdúvárosok – főleg Böszörmény - elfog-

lalására. Hadházt ekkor porig égették, ezután pedig a földbástyákkal és 

árkokkal megerődített Böszörményt vették ostrom alá. A város védőserege 

mintegy ötszáz főt tett ki, ennek fele muskétás német, másik fele pedig 

helybeli hajdú volt. A védők szívós ellenállást tanúsítottak! A „kuruc ki-

rály” - Thököly Imre - nem tudta leküzdeni a kitartó ellenállást, s mintegy 

háromszáz halottat hátrahagyva Debrecen fele hátrált. 

1681-ben Debrecen térsége ismét nagy hadi készülődések központja 

lett. A város mellett táborozó Thököly kurucaihoz ugyanis csatlakozott a 

török által a Habsburg-ellenes hadjárathoz kivezényelt Apafi Mihály er-

délyi fejedelem serege. Az egyesült kuruc és erdélyi sereg 1681. szept-

ember tizenkettedikén távozott Debrecenből Böszörmény irányába azzal a 

céllal, hogy a várost elfoglalja. Görgey András Andrássy Miklóshoz 

Ónodról keltezve 1681 szeptember tizenötödikén azt jelenti, hogy „gene-

rális uram ő nagysága sietséggel megyen, minthogy megszállták 

Beszermént”. Egy böszörményi ember pedig olyan híradással volt, hogy 

ha két nap alatt a várost meg nem segítik – azaz a felmentő sereg nem ér-

kezik – „kéntelenek lesznek feladni”. Értesülése szerint az egyesült kuruc 

és erdélyi sereg létszáma harmincötezer, de „ő felsége tábora is vagyon 

tizenötezer magyarral együtt” - tehát a német zsoldosok és a labancok. 
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Ezért úgy ítélte meg, ha „harczot állanak, rajtok mennek” - tehát kitart-

hatnak. 

Rosszul ítélte meg a helyzetet! A levél utóiratában maga írja, hogy 

már-már lepecsételte a levelet, amikor hozták a hírt, hogy „Beszerményt 

megvették, megvévén porrá égették, benne való népet (a kurucok) magok-

hoz vették és fehérnépét Debreczenbe kisérték...”. 

S valóban! Böszörmény rövid ostrom után Thököly kezére került, s a 

város megvétele után az másnap porig égett. A lakosság ingóságaival 

együtt a templom „kerítésébe” - azaz az erődtemplom falai közé - mene-

kült. A kurucok kezébe jelentős élelmiszertartalékok is kerültek. 

Andrássy Miklóst a svéd követ,  David Spilnberger ugyancsak értesí-

tette Böszörmény elfoglalásáról Lőcséről keltezve 1681. szeptember hu-

szonegyedikén. 

Apafi és a kuruc sereg Böszörmény bevétele után a másik labanc fé-

szek - Kálló - ellen fordult, s azt is elfoglalta. A következő évben azonban 

fordult a hadiszerencse, Böszörmény és Kálló újra császári kézre került. 

Nem tudunk viszont arról, hogy Böszörményt újból megerődítették volna. 

Böszörmény „labanc” időszakának mindennapjairól fest korhű, színes 

képet a város református lelkipásztora, Rápolti Papp Mihály, akit 1674. 

áprilisában hívtak meg a böszörményi eklézsia 

szolgálatára. Nem érezte jól magát a városban, hi-

szen maga írja; „Eddig soha egy Ecclésiában sem 

laktam olyan keserves bánattal és nyomorúsággal, 

böcstelenséggel, mint ebben”. Ennek az okát a kö-

vetkezőkben adja elő. Nem lakhatott együtt felesé-

gével, gyermekeivel, mivel a német hadvezetés 

„végh hellyé tette vala”. Nagy volt a félelem ezért 

a városban a törököktől és a kurucoktól, mert „ha 

valakit kívül kaphattak a városon vagy levágtak 

vagy megh sacoltattak (sarcolták), vagy megh 

fosztottak”.  1675. január ötödikén vele is megtör-

tént, hogy Debrecenbe igyekezvén a családjához 

„megh saczoltatattak a Kuruczok és sok 

böcstelenséggel illettek, egyik helyről a másba 

hurczolának, kit sok volna megírnom...”. Előtte 

három nappal is elrabolták huszonegy forintját, 

amelyet Debrecenbe küldött a családjának. 

De rosszul érezte a városban magát azért is, 

Református lelkész. 17. 

szd. 
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mert a német őrség szemmel tartotta a református pap prédikációit; 

„Nyomorúságom volt a német Praesidium miatt, kik titkon tanításomat 

hallgatták”. Ráadásul a német sereg mellett katolikus plébános is volt, "s 

az okot igen keresték, hogy valami szín alatt belém bojtorkodhassanak 

(köthessenek), kitől Isten oltalmazott, de csufolásokat, lopásokat és egyéb 

ellenem való cselekedeteket el kellett nyelnem és szenvednem” - írta. 

Egyébként is „bántódása” volt! Egy bizonyos Gönczi István nevű pré-

dikátort második papnak megválasztottak mellé, aki „addigh hajtogatá az 

emberek elméjét, hogy szintén olyan Prédikátorrá tevé magát mint én vol-

tam”, pedig felszínes, műveletlen papnak bizonyult, a „tanításban annyi 

fogyatkozásai voltak”. Ráadásul „jó borivó volt, felesége piaczi hus, ki 

miatt nagy kedvetlenségbe juték”. Nézeteltérései voltak a város elöljárói-

val, Fekete Mihály hadnaggyal, a jegyzővel és több tanácsbeli emberrel 

is. Így aztán a városból 1676. április huszonnegyedikén, Szent György 

napkor távozott. Thököly csillaga, mint tudvalévő, Bécs sikertelen török 

Wesselényi Ferenc nádor védlevele a hét hajdúvárosnak 1666. Origo et Status.  
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ostroma (1683) után leáldozott, s ez térségünkben, akárcsak országosan a 

felkelés bukásához vezetett, amelyet visszafordíthatatlanná tett az a hábo-

rú, amely az országnak a töröktől való megtisztítását eredményezte. 

A hamarosan meginduló felszabadító háború időszaka azonban az álta-

lános politikai és közbiztonsági helyzetet a hajdúvárosok számára nem-

hogy javította volna, de egyenesen rontotta. Az udvar magatartása a haj-

dúvárosokkal szemben kétarcú volt. Bécs, a bécsi udvar a hajdúvárosok 

katonai erejének- ahogyan erre fentebb utaltunk - még 1672-ben is ko-

moly jelentőséget tulajdonított, de ez a vélekedés ekkor már korántsem 

állta meg a helyét. A hét hajdúváros jogait I. Lipót 1666-ban megújította, 

pontosabban ismételten megerősítette Bethlen Gábor, I. Rákóczi György, 

II. Mátyás és II. Ferdinánd okleveleit, a hajdúkiváltságok mégis egyre 

komolyabb veszélybe kerültek. Ennek oka elsősorban katonai szerepük 

jelentős csökkenésében majd pedig lényegében megszűnésében keresen-

dő, amelyet a bécsi udvar - pontosabban az udvari haditanács a maga ré-

széről úgy egyenlített ki - hogy adózás alá vetette azokat. 

I. Lipót ugyan 1687-ben ismételten megerősítette a hét hajdúváros sza-

badságát,- az oklevél szavaival: „határozottan kijelölve, meghagyjuk és 

elrendeljük, hogy később minden eljövendő időben... Beszermény, Nánás, 

Hatház, V.Pérch, Polgár, Szoboszló és Dorogh hét hajdúváros említett 

polgárait, katonáit és lakóit régi helyeikre visszatérni, valamint ott gond-

Az első hajdúkerületi statútum. 1698. 
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talanul élni, földjeiket, birtokaikat, ugyanúgy régi privilégiumaikat és elő-

jogaikat, továbbá mentességeiket és kiváltságaikat zavartalanul használni, 

élvezni...” engedélyezzük.  

Bár sor került kiváltságaik megerősítésére, de ekkorra már kiderült, 

hogy minden kiváltságlevél dacára a kamara - az állami pénzügyigazgatás 

legfőbb szerve - 1685-ben már porció (adó) megfizetésére kényszeríttette 

őket. Ezzel a korabeli viszonyokkal jobban ismerős magyar rendek, és 

Thököly is, már korábban próbálkozott. Szabolcs vármegye már 1666-ban 

kísérletet tett a hajdúvárosok megadóztatására, s kérésük támogatására 

küldöttséget menesztettek a királyhoz, az udvari kamarához, a kancellár-

hoz és az országbíróhoz. Ezt a hajdúvárosoknak akkor még sikerült elhá-

rítaniuk! Cseke István szoboszlói bíró valamennyi hajdúváros - tehát Bö-

szörmény nevében is 1684-ben nem csekély szemrehányással, de nagyon 

határozottan adta tudtára Szabolcs megye alispánjának, hogy „semmi lett 

uton szabadságunk mellől el nem állunk”, s az adóztatás azért is  lehetet-

len, mert „szabadságunk nem csak addig tartott, míg a kard oldalunkról 

le oldatott”. 

Thököly Imre is megpróbálkozott a vele szemben egyébként is kö-

zömbös-ellenséges hajdúvárosok adóztatással, nem sok sikerrel. Amint a 

„kuruc király” írja: „privilégiumaikat allegállyák előttünk, s arra nézve 

vonogattyák magukat a contributio (adó) fizetésétől”.  

Ami sem Szabolcs megyének, sem Thökölynek nem sikerült, azt a bé-

csi udvar - amint említettük - egyik napról a másikra elérte. Amint az 

1790/91-es országgyűlés előtt a késői utódok panaszolták „mintha tsupa 

közönséges emberek volnának, mindenféle tereh (teher) hordozására” kö-

telezték őket. Ráadásul bizonyos katonák kiállítását is követelték, amely 

azért volt külön sérelem, mert a korabeli és általában a feudális jogszokás 

szerint „katona katonát sem fizetni, sem tartani nem tartozik”. Sőt a ka-

mara részéről még az a veszély is fenyegette őket, hogy kilenced és tized 

fizetésére kényszerítik őket.  

Ez alól azonban I. Lipót segítségével megmenekedtek. Tovább súlyos-

bította a helyzetet, hogy Szabolcs megye a hajdúvárosok által használt 

pusztabirtokok után is adót követelt tőlük, amelyet egy ízben be is hajtot-

tak. Ilyen bérelt pusztabirtok volt Böszörmény esetében Vid és Zelemér. 

Az adóztatás mellett rendszeresen eleget kellett tenniük különféle kisebb-

nagyobb szolgáltatásoknak, „ajándékozás”-nak és egyéb követeléseknek. 

Már 1663-ban védlevelet adott a hajdúvárosok számára – elsősorban 

Nánást nevesítve - Wesselényi Ferenc nádor a kóborló végváriak és egyéb 
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„Vármegyebeliek nevek alatt járó Magyar tsavargók és Vagabundus ka-

tonák” ellen. A védlevél világosan jelezte, hogy valamennyi hajdúváros - 

közöttük Böszörmény is - ki van téve hasonlóaknak. A hajdúvárosok kö-

zössége ezért is fordult 1666-ban a felső-magyarországi főkapitányhoz, 

gróf Csáky Ferenchez, hogy vegye őket védelmükbe! A kassai főkapitány 

védelmet is ígért a kóborló végváriak és egyéb rablóbandák ellen azzal a 

kikötéssel, hogy a városok hűségesek lesznek a magyar királyhoz. 1685-

ben a hét hajdúváros számára adott ki közös védlevelet a felső-

magyarországi főkapitány, de a városok egyenként is igyekeztek azokat 

beszerezni. 

Meglátásunk szerint a 17. század végén kialakuló Hajdúkerület létre-

jötte, amelynek Böszörmény lett a központja, alapvetően a fenti két té-

nyezőre vezethető vissza. Nevezetesen az állami adó kivetésére és behaj-

tására és a közös védekezés szükségességére. 

Az első hajdúkerületi statútum (szabályrendelet), amely 1698-ban fo-

galmazódott, nem véletlenül rendelkezett arról, „hogy határunkra vigyáz-

zunk és a kóborlóktól tisztán tartsuk, a Tiszt parancsolván Generális 

Insurrectiot (általános mozgósítást, felkelést) elmulatván valaki, tizenkét 

forint legyen a büntetése”. A szabályrendelet kemény büntetést helyezett 

kilátásba azokkal szemben, akik összejátszanak a kóborló rablókkal; „Va-

laki pártyát fogja a latroknak és Szállásán tudva tartya”, vagy ha orgazda-

ság vétkébe esik, kétszáz forint legyen a büntetése. 

A kialakuló Hajdúkerület legfontosabb feladata azonban szoros össze-

függésben állt a hajdúk kiváltságain esett súlyos sérelemmel, nevezetesen 

az állami adózás alá való vetésükkel. A városokra kivetett adóterhek szét-

osztása ugyanis a kerületi ügyvitel kötelessége lett, amelyet a városok 

tényleges teherbírása alapján határozott meg, s ezt összeírások útján álla-

pították meg. Erről az 1698-as statútum a következőképpen rendelkezik: 

„Ha valaki conscriptio (összeírás) alkalmatosságával hiti után jószágát 

elő nem mondja, akkor vagyonának harmadrésze a városé legyen 

,harmada azé, aki ezt felderítette, harmada pedig a kapitányé.”. 

Rendkívül lényeges, hogy az eleinte rendszertelenül kivetett adót 

1696-ban a nádori concurzuson (összejövetelen) hozzáigazították a ma-

gyar adóztatás elfogadott egységéhez, a portaszámhoz, egyben rendsze-

ressé téve azt. Ugyanakkor a hajdúvárosok portaszámát elválasztották 

Szabolcs vármegye portaszámától, s ezzel mintegy véglegessé is tették a 

kerületi önállóságot. 
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Szabolcs vármegye ez ellen tiltakozott ugyan, sőt egy ízben a kivetett 

adót erőszakkal maga hajtotta be, de a hajdúvárosokat minden törekvése 

ellenére sem tudta bekebelezni. 

A kerületi közgyűlés felváltva ült össze az egyes városokban, de már 

1699-ben elhatározták, hogy az mindig Böszörményben legyen megtart-

va.   Közrejátszott ebben a város központi fekvése, s maga a határozat is 

az útnak  „hosszas ... terhes és súlyos” voltával indokolta a döntést. Ennek 

ellenére mégis azt tapasztalhattuk, hogy a kerületi közgyűlések rendszere-

sen voltak más városokban is. Amikor ez a kérdés 1705-ben újra felme-

rült, az előbbi határozaton már bizonyos módosítást hajtottak végre. Ek-

kor úgy rendelkeztek, hogy sürgős esetekben és ha az utak rosszak, akkor 

Böszörményben kell összehívni a közgyűlést, de ha „mikor eleg idejű s 

uttya alkalmatos van  (a főkapitány) más helyekre is kiviheti”. Még 1774-

ben is úgy rendelkeztek, hogy a gyűléseket felváltva kell az egyes város-

okban megtartani, de a 18. század derekától több ütemben kiépülő kerüle-

ti székház - amelynek létesítésére még visszatérünk - a kérdést véglegesen 

Böszörmény javára döntötte el. 

A város népesedési viszonyairól a kor egésze folyamán csak keveset 

tudunk mondani, elsősorban azért, mert összeírások nem állanak rendel-

kezésünkre, pontosan azért, mert Böszörmény kiváltságolt hajdúváros 

volt. A fentebb részletesen ismertetett hírhedt Szejdi-járás nyilván kihatott 

a város lélekszámára is, bár valószínűen korántsem olyan tragikusan, mint 

ahogyan azt korábban feltételezték. 

A pusztulás ellenére ugyanis tudjuk, hogy 1674/75-ben Böszörmény-

nek tizenkét utcája és két „hostátja” (kisebb városrésze) volt. Tudjuk, 

hogy a tizedek száma huszonegy, s ez legkevesebb kétszáztíz háztartást 

feltételez, amely korántsem elhanyagolható nagyságrend. 

Az első ránk maradt összeírás 1702-ből való, s ekkor Böszörményben 

211 vagy 212 család élt. Az eltérésnek az az oka, hogy az összeírásnak 

két eredeti példánya maradt ránk. Az összeírásnak a hitelességét, ponto-

sabban teljességét sokan vitatták, teljes joggal. A conscriptió célja ugyan-

is az volt, hogy megállapítsák a város adózóképességét, s mint minden 

ilyen esetben, az érintetteknek az állt érdekükben, hogy abból kimaradja-

nak. 1804-ben például hatvanegy böszörményi család jelentkezett azzal a 

panasszal, hogy őseik az összeírásból kimaradtak. Ezt a számot is fenntar-

tással kell fogadnunk, ugyanis az 1702-es összeírás eredeti céljával ellen-

tétben, a későbbiekben a hajdúnemesi jog egyetlen bizonyítéka lett, amely 

számos előnnyel járt. Ettől függetlenül bizonyosak lehetünk abban, hogy 
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1702-ben a családok száma ténylegesen nagyobb volt, mint az ott rögzí-

tettek. 

Az összeírás egyébként a hajdúvárosokban három társadalmi réteget 

különböztetett meg; a hajdúbirtokosokat (proprietarius), a beköltözött, jö-

vevény nemeseket (armalisták, advenae nobiles) és a városban élő job-

bágy eredetű, földműveléssel vagy iparral foglalkozókat (libertini). A ké-

sőbbiekben is egy hármas tagozódást különböztettek meg a városon belül, 

kiegészítve még az inquilinus fogalommal, amely a földesúri fennhatóság 

alatt lévő falvakban és mezővárosokban zsellért jelent, de a hajdúváros-

okban a libertinusok a legszegényebb réteget.  

Mindeme fenntartások után nézzük meg a később jogi szempontból oly 

fontos 1702-es összeírás névanyagát! 

 

Conscriptio Oppidi Beszermény (Böszörmény város összeírása) 

 

Proprietarii - Hajdúbirtokosok 

 

1.Fogarassy Tamás főhadnagy és postamester. 2. Lakatos Mihály, 3. 

Erdelyi Gergely, 4. Kis János, 5. Juhász György, 6. Töviskes János, 7. Kis 

Pál, 8. Mátyus Márton, 9. Bajusz Mihály, 10. Bakó János, 11. Kun Fe-

renc, 12. Nádudvari János, 13. Végh András, 14. Juhász András, 15. 

Orossy János, 16. Keresi Mihály, 17. Csire János, 18. Komlós István, 19. 

Orossy István, 20. Hatházy István, 21. Murvai János, 22. Lőrinci István, 

23. Németh István, 24. Varga István, 25  Benyő. István, 26. Varga János, 

27. Kolompár János, 28. Veres György, 29. Thót Demeter, 30.  Textoris 

György, 31. Gyenge György, 32 Fekete Péter, 33 Mező István, 34. Laka-

tos János, 35. Sányi György, 36. Mészáros Márton, 37. Pipó Ferenc, 37 

Somossy Miklós, 38. Mészáros János, 39. Vetéssy István, 40 Mészáros 

Mihály, 41. Mészáros Demeter, 42. Bácsi Péter, 43. Sányi János, 44. Ko-

vács János, 45. Takáts András, 46. Varga Miklós, 47. Varga István, 48. 

Thót Mihály, 39. Boz János, 50. Mészáros István,51.  Balla András, 52. 

Molnár István, 53. Szilágyi István, 53. Jószay András, 54 Kovács Bene-

dek, 55. Kovács Mihály, 56. Kis Gáspár, 57. Kovács János, 58. Varga Já-

nos, 59. Szépe István, 60. Gerényi Péter, 61 Bodnár István, 62. Bézy And-

rás, 63. Thordai János, 64. Csutor Mátyás, 65. Kelemen János, 66. Bodnár 

István, 67. Dobos György, 68. Dobos Gáspár, 69. Dobos István, 70. Szél 

Péter, 71. Galaczi György, 72. Hajdú Mátyás, 73. Kovács András, 74. Fo-

dor János, 75. Kovács István, 76. Siteri Gáspár, 77. Balogh Mihály, 78. 
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Thót István, 79. Szüts Pál, 80. Babis György, 81 Borbély Ferenc, 82. Fő-

ző János, 83. Bagossy István árvái, 84. Kováts János, 85. Takáts István, 

86. Ráci Sámuel, 87. Farkas János, 88. Juhász Bálint, 89. Sarkadi István, 

90. Kovács András, 91. Rácz Orbán, 92. Lépes Mihály, 93. Rácz István, 

94. Hajdu István, 95. Zólnai György, 96. Dobó Mihály, 97 Sarkady 

György, 98 Szarka János, 99. Fekete Mihály, 100 Szabó István, 101 Dobó 

János, 102. Rákos Mihály, 103. Árva Mihály, 104. Dorogi István, 105. 

Oláh János, 106. Montlica István, 107. Nagy János, 108. Domby István, 

109.  Török Péter, 110. Vöres István, 111. Komjáti András, 112 Pintek 

András, 113. Kis Benedek, 114. Kis Mihály, 115 Borbélly György, 116. 

Szőke Benedek, 117. Szabó István, 118. Székelly István, 119. Oláh Mi-

hály, 120 Kovács György, 121. Balogh György, 122. Sütő Mihály, 123. 

Szekeres Bálint, 124. Szabó András, 125. Siteri Mihály, 126. Kiss .János, 

127. Balogh János, 128. Komlós Orbán, 130. Oláh Lőrinc, 131. Takáts 

János, 132. Sas Pál, 133. Kolos György, 134. Hárs György, 135 Rácz 

György, 136. Torma János, 137. Pál Mihály, 138. Vilmányi István, 139. 

Mészáros János, 140. Szálkai István, 141. Nagy Kossinczi (Kossonczi) 

Mihály, 142. Lakatos János, 143. Nagy András, 144. Végh András, 145. 

Szőke Ferenc, 146. Váradi János, 147. Fekete János, 148. Kis András, 

149. Sajtos György, 150. Szabó János, 151. Kéry Ferenc, 152.  Nagy 

Miklós, 153. Pereh Sándor, 154. Béczi (Bézy). Péter, 155. Szabó Gáspár, 

156. Tartsai Ferenc, 157. Rácz János, 158. Szabó András, 159. Váradi 

György, 160. Bodnár János, 161. Sóvágó Mihály, 162. Kováts András, 

163. Pintek István, 164. Péter János, 165. Szentesi András, 166. Szabó 

Péter árvái, 167. Szabó János árvái, 168. Torsás István árvái, 169. Fóris 

István árvái, 170.  Siteri György árvái, 171. Fekete Mihály árvái. 
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Libertini - Szabadosok 

 

1. Szabó Márton, 2. Erdelyi Mihály, 3. Bakos György, 4. Dóka And-

rás, 5. Nagy György, 6. Szénássy Péter, 7. Bíró János, 8.. Sánta János, 9. 

Bartos János, 10. Zök Fábián,11. Csulya Mihály, 12. Elek Ferenc, 13. 

Oláh Mihály, 14. Tar András, 15. Kováts György, 16. Elek Miklós, 17. 

Szilágyi István, 18. Tar Miklós, 19. Kozma Ferenc, 20. Varga Dávid, 21. 

Dóka György, 22. Szabó Péter, 23. Győri Gáspár, 24. Lommari András, 

25. Szegedi János, 26. Hatházy János, 27. Pap János, 28. Karisztos And-

Böszörmény első, 1667-ben kezdett protokolluma (jegyzőkönyve). 
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rás, 29. Sós György, 30. Varga András, 31. Józan Mihály, 32. Deák Fe-

renc, Só Mihály, 33. Takáts Mihály, 34. Vincze András, 35. Takáts Ist-

ván, 36. Szüts András, 37.  Győrössy István. 

Böszörményben, 1702-ben országos nemesi levéllel (armálissal) ren-

delkező családot nem írtak össze, amely nem feltétlenül jelenti azt, hogy 

ilyen nem volt. A 18. század második felétől kibontakozó társadalmi küz-

Böszörmény 

1712-ben megújí-

tott jegyzőkönyv-

ének díszes első 

lapja 
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delmek során az armálisnak (nemesi levélnek) tényleges előnynek bizo-

nyult, s ekkor - pontosan a nagyon is kézzelfogható előnyök miatt - a csa-

ládok sora igyekezett beszerezni nemesi származásuk bizonyítékát, vagy 

ha ilyennel rendelkeztek, akkor azt bemutatták a kerületi elöljáróság előtt. 

Böszörményben a 18. és 19. században a következő családok igazolták 

országos nemességüket 

 

 

 Anderkó Pál, Szabolcs vármegye igazolása. 1795. 

 Baksi József, Abauj vármegye igazolása. 1809. 

 Dobó Demeter, Szabolcs vázmegye igazolása 1831. 

 Gacsó János, Szatmár vármegye igazolása. 1826. 

 Győrössy Ferenc, Szabolcs vármegye igazolása. 1755. 

 Ignáth István, Bihar vármegye igazolása. 1755. 

 Kálmáczhellyi József, Szabolcs vármegye igazolása. 1834. 

 Karap Sándor, Szabolcs vármegye igazolása. 1799. 

 Kövér Sámuel, Szabolcs vármegye igazolása. 1755. 

 Kürthy Sándor, Szabolcs vármegye igazolása. 1809. 

 Mikó György, Szabolcs vármegye igazolása. 1835.  

 Paksy Károly, Borsod vármegye igazolása 1738. 

 Somossy (somosi) András, Szabolcs vármegye igazolása. 1790. Szabó 

(ujvárosi) János,  III. Ferdinánd armálisa. 1638. 

 Szabó (váradi) Mihály, I. Lipót armálisa. 1687.  

Szálkai (Kovács) Gergely,  II. Rákóczi György  armálisa. 1650. 

 Szathmáry András, Bihar vármegye igazolása. 1819. 

 Uzonyi (Kis) Gábor, Szatmár vármegye igazolása. 

 Weszprémy István, Szatmár vármegye igazolása. 1771. 

 

 

 

Böszörmény hajdúváros belső életéről az 1630-as éveket követően vál-

tozatlanul keveset tudunk, döntően a források hiánya miatt, de a rendező 

elv továbbra is a Forgách - féle utasítás. Böszörmény hajdúváros élén 

1632-ben egy főkapitány, egy vicekapitány (helyettes kapitány) és két 

hadnagy állott. 

A városvezetés személyi összetétele 1647-ben a következő volt; Főka-

pitány Kömlei Kiss Miklós, vicekapitány Bogáthi-Vígh Mátyás, hadnagy-
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ok Teleky István és Bakos Ferenc, esküdtek Oláh Benedek, Tary János, 

Perínyi Péter, Torma Nagy János, Geszterédi Kis Pál. 

Lényegében hasonló a felépítés 1654-ben! Tudjuk azt is, hogy a város 

katonai erejének csökkenésével és a szabadparaszti fejlődés tendenciáinak 

erősödésével a kijelölt fellebbviteli és ellenőrzési fórum, a felső-

magyarországi (kassai) főkapitányság egyre nagyobb szerepet játszott, s 

bizonyíthatóan meghatározóan szólt bele a városvezetés életébe. 1668-ból 

értékes adatsor áll rendelkezésünkre pontosan Böszörmény esetében. A 

város élén ekkor két hadnagy állt – Nagy István és Nagy Mátyás - akik-

nek megbízatása nem volt időhöz kötve. Rajtuk kívül minden egyéb tiszt-

ségviselőt évente Szent György napkor (április 24.) újraválasztottak. A 

felső-magyarországi (kassai) főkapitány csak a hadnagyok választásába 

szólt bele, illetve a megválasztott személyt a kassai főkapitányság hagyta 

jóvá. Ez a gyakorlat egyébként összhangban áll a Forgách-féle utasítással, 

s ezt a gyakorlatot folytatta az erdélyi fejedelemség is a bihari kishajdú 

városok esetében. 

Böszörményben a fő- és az alhadnagy – ez a rangsor azonos a korább-

ról ismert főkapitány, vicekapitány hierarchiával - 1668-ban lemondott, s 

ezt a böszörményi tanács annak rendje-módja szerint jelentette is a kassai 

főkapitánynak. Kérték, hogy új hadnagyot választhassanak, s közölték azt 

is, hogy ezután egy hadnaggyal is megelégszenek. A kassai főkapitány - 

Csáky Ferenc - válaszában ezt méltányolta is, sőt azt nélkülözhetetlennek 

Böszörmény 1712-ben kezdett jegyzőkönyvének díszes kötéstáblája 
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tartotta, mert a város „tiszt nélkül” nem lehet. Kikötése volt viszont az, 

hogy a megválasztandó hadnagy alkalmas személy legyen. Ennek eldön-

tésére kikötötte, hogy a megválasztott személy menjen fel Kassára, hogy 

alkalmasságát személyesen ellenőrizhesse. A város katonai jellegére való 

tekintettel ez az elbírálás a kassai főkapitányság hadiszékén történt. A bö-

szörményiek ezek után Kovács Andrást választották meg a hadnagyságra 

az egész város „Vitézleő rendeinek az Tanáccsal való egyező értelméből”. 

A hadnagyválasztás tehát a tisztségében továbbra is megmaradó magiszt-

rátus és a kiváltságolt hajdúk közös egyetértésével történt. Tisztsége 

azonban csak ideiglenesnek számított mindaddig, amíg azt Kassán meg 

nem erősítették. Kovács András a többi hat hajdúváros ajánló támogatá-

sával fel is ment Kassára, ahol azonban – nem tudni miért - tisztségét nem 

hagyták jóvá. A felső-magyarországi főkapitány részéről már ez is szokat-

lan lépés volt.  

Súlyosabb dolog volt azonban az, hogy Csáky Ferenc kassai főkapi-

tány a böszörményiek megkérdezése, sőt akarata ellenére, önhatalmúlag 

más személyt jelölt ki a hadnagyságra. Ez már a Forgács-féle instrukciók 

felrúgását is jelentette, s egyben jelezte a hajdúváros Böszörmény szere-

pének leértékelődését. A Csáky Ferenc által kinevezett hadnagy, Fekete 

Mihály kiváltotta a böszörményiek ellenállást, s kinevezésében „régi szép 

szabadságunk” megsértését látták, teljes joggal. Kérték azért, hogy a kas-

sai főkapitány továbbra is tartsa meg őket régi szabadságuk és jogszoká-

suk gyakorlásában, s „az el választott emberünket is a Hadnagyságh Tisz-

tibe be állatni s abban meg is Confirmaltatni” (megerősíteni) engedje. Az 

ekkor Szepes várában tartózkodó kassai főkapitány a levél hátoldalára fel-

jegyezte, hogy „replicatioja” lesz , tehát válaszolni fog rá. Sajnos e levelet 

nem ismerjük, de tudjuk, hogy Fekete Mihály az 1670-es években is bö-

szörményi hadnagy, tehát a válasz elutasító volt. A böszörményi hajdúk 

1670-ben például újból panaszkodnak Csáky Ferenc előtt, mert szerintük 

Fekete Mihály egyenesen a város romlására tör, s mocskolja, szidalmaz-

za, „hamisolja” és öléssel fenyegeti a város elöljáróit s azt agybaveréssel 

már be is váltotta. Újra kérték a felső-magyarországi főkapitányt, hogy 

tisztségéből mozdítsa el. A próbálkozásuk azonban nem sikerült!  

A katonai életforma válságával párhuzamosan bizonyos módosulások 

mentek végbe a város telekszerkezetében is. Nevezetesen arról van szó, 

hogy igen sok tényező együttes hatására az a meglehetősen zártnak 

mondható telekstruktúra, amely a letelepült hajdúk kiváltságainak védel-

mét szolgálta, fellazult. Az 1630-as évektől kezdődően ritkábban, majd a 
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Szejdi-járás után gyorsuló ütemben, a bekövetkező vagyoni differenciáló-

dás és életformaváltás miatt, egyre többen hagyták el a várost, ugyanak-

kor a beköltözöttek közül a korábbiaknál nagyobb arányban jutottak te-

lekhez, bár kétségtelen, hogy a város privilégiumaiból (kiváltságaiból) va-

ló részesedésnek továbbra is igen súlyos feltételei voltak. Így a háztelek 

vásárlása, a vele járó tartozékok (szántó, rét, legelő stb.) megszerzésének 

joga, a termeléshez szükséges eszközök biztosítása és a város terheinek 

vállalása, amely a katonai felszerelés meglétét feltételezte. A 17. század 

utolsó harmadának fent ismertetett zavaros viszonyai, a mind nehezebb 

megélhetés, a portyázó csapatok dúlása, az állami adóztatás miatt sokan 

inkább elköltöztek a városból.  

Feltehetően a szegényebb réteg! Ez a megmaradt lakosságra viszont 

nagyobb terheket rótt, s ezért a beköltözés feltételein is könnyítettek. A 

böszörményi tanács 1689-ben például úgy határozott, hogy „ha valamely 

idegen ember más háza telekén házat” készít, azaz letelepszik és vállalja 

az üresen álló telek után a kivetett állami adó visszamenőleges megfizeté-

sét, úgy a letelepedést meg kell engedni, mert az üres telek után „várostul 

portioztunk érette” - azaz a város közössége vállalta eddig át az üresen ál-

ló telek után a terheket. Ilyen határozatokkal találkozhattunk Szoboszlón 

és Nánáson is. 

A 17. és a 18. század fordulóján tehát, pontosan a növekvő terhek és a 

gyorsuló ütemű kiköltözés miatt a telekbirtoklásban lényeges változások 

következtek be. A város, mint communitás jogot formált a várost elha-

gyók ingatlanjaira, fenntartotta azonban az elköltözöttek visszaváltási jo-

gát. Ezt a gyakorlatot a legvilágosabban a szoboszlói tanács fogalmazta 

meg: Mivel 1686-tól „Városunk fizetett minden ház Telektől Annuatim 

(évente) 3 - 3 forintokat, ezért mindaddig minden telek a Város számára 

légyen in totum, cum omnibus appertinentiis (egészben, minden tartozé-

kával együtt) és annak adhatja, akinek akarja”. Ezért „Vér peniglen addig 

hozzá nem juthat”, amíg az évente járó összeget visszamenőlegesen meg 

nem fizeti. A vérségi elvet, tehát a leszármazottak jogát továbbra is figye-

lembe vették. Sokan ez alól úgy igyekeztek kibújni, hogy nem eladták, 

hanem csak zálogba adták földjeiket. Erre azonban a város vezetői hamar 

rájöttek, s ezt a gyakorlatot is tilalmazták. A korlátozások életbe lépteté-

sének a célja teljesen egyértelmű! Minden eszközzel gátolni kellett a vá-

rosból való kiköltözés felgyorsulását, és azt lehetőleg visszaszorítani. 

Az intézkedések nem hozták meg a kívánt eredményt. A szatmári béke 

(1711) után a böszörményi substitus (helyettes) kerületi főkapitány, Foga-
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rasi Tamás utasította a hajdúvárosok hadnagyait arra, hogy ne engedjék 

meg a városokból való kiköltözést, illetve ha mégis elköltözik valaki, úgy 

ötszáz forint büntetést fizessen. Az elsődleges szempont azonban az le-

gyen, hogy a hadnagyok a városok lakosait „el széledni ne engeggye”. 

E kritikus időszakban tehát a város vezetése megengedte, hogy bizo-

nyos terhes feltételek mellett a beköltözöttek is telekhez jussanak, ponto-

sabban annak használati jogát átengedték, de a vérségi leszármazottak 

számára fenntartották a visszaváltás lehetőségét. 

A városhatár hasznosításának arányaira nincsenek adataink, de való-

színűen az állattenyésztés dominált. Erre utal Ralamb Kolos svéd királyi 

követ útleírása is, aki 1658-ban beutazta Tokajnál átkelve a Tiszán Sza-

bolcs és Bihar megyéket. A hajdúvárosoknak nevezett nagy falvakban 

szerinte negyvenezren laktak, s egy-egy helyen ezer, kétezer, négyezer 

család élt. Minden város egy-egy ezredet képezett, élükön kapitány állott. 

A hajdúknak a marhahús és a lóhús a fő eledele. Marháikat ridegen tart-

ják, télen-nyáron szabadban vannak, s a borjak úgy követik a teheneket, 

mint csikók a kancákat. A marhák „olajszínűek”, azaz a jellegzetes szürke 

magyar marháról tesz említést. Szerinte egy-egy hajdúgazda évente két-

száz, háromszáz ökröt is eladott a marhakereskedőknek. Disznót, ökröt 

akkora tömegben látni itt, mint Németországban a juhnyájakat. 

Egy úti beszámoló alapján semmiképpen sem lehet pontos következte-

tésekre jutni, de az tény, hogy virágzó állattenyésztésről tesz említést, 

amely azért is hihető, mert az időpont még a nagy török pusztítás, a 

Szejdi-járás előtt volt. Egyébként tudunk arról, hogy a kassai főkapitány 

is vásároltatott kereskedelmi célokra marhákat a hajdúvárosok térségé-

ben! 

A török dúlás után a hajdúvárosok marhakereskedelme jelentősen visz-

szaesett. A vasvári béke után első ízben 1663 augusztusában hajtottak 

csak marhákat Pozsony piacára, amelynek okát abban adták elő, hogy a 

„török félelme” miatt a régi, szokott úton nem hajthatták a marháikat, s 

most is Zólyom felé kellett kerülniük. A veszteségeket mindenestre kihe-

verhették, mert 1677-ben arra panaszkodtak, hogy a török és a tatár csu-

pán Nánás, Dorog és Hadház határából harmincezer marhát hajtott el. Az 

állattenyésztés arányaira az első számszerű adat az 1702-es összeírásban 

található, amellyel szemben ugyanolyan aggályok fogalmazhatók meg, 

mint a népességszámra vonatkozó adatával. Mindenesetre az összeírás 

szerint a böszörményi határban lévő állatok szám 2600 darab, s ez a haj-

dúvárosok között nagyságrendileg a legnagyobb. 
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A város földművelésére vonatkozóan az első adat ugyancsak 1702-ből 

áll rendelkezésünkre. E szerint Böszörményben a 211 család összesen 

ezer pozsonyi mérő saját és négyszáz pozsonyi mérő zálogos földet mű-

velt. A fenti adatokkal szemben ugyanazokat az ellenérveket sorolhatjuk, 

mint a fentiekben. 

A megművelt földterület ennél valószínűen több lehetett. Ezt bizonyít-

ja, hogy a viszonylagosan elfogadhatónak tekintő 1720-as összeírás sze-

rint Böszörményben 119 család 6517 1/2 köböl földet művelt. 

Némi iparos népességet már a hajdúkorszak előtti Böszöményben sike-

rült kimutatnunk, s jelenlétükkel feltétlenül számolnunk kell a hajdúk ide-

települte után is.  

Sőt, Böszörményben egy iparág már a 17. század derekára elérte a 

céhvé szerveződés szintjét. A szabócéhről van szó, amely a debreceni 

anyacéh szabályai szerint tevékenykedett. Az 1702-es összeírás szerint a 

városban két borbély, kilenc csizmadia, három serfőző, hét takács, egy 

kerékgyártó, egy szűcs, öt szabó, két lakatos, három ács, két kovács, há-

rom molnár, egy építőmester, egy kötélverő és egy gombkötő dolgozott. E 

szerint Böszörmény városa rendelkezett a hajdúvárosok közül a legjelen-

tősebb iparos népességgel. Mindenképpen számításba kell vennünk 

ugyanakkor a közeli Debrecent, amelynek kézműipara országosan is je-

lentős, sok szempontból meghatározó volt. E tény nyilván hátráltatta a vá-

ros céhes fejlődését. 

Tudjuk, hogy Böszörmény városa már a Báthory Gábor–féle cserelevél 

értelmében is rendelkezett vásártartási joggal. 

Jelentősebb volt ennél a távolsági marhakereskedelem, amelyre már 

utaltunk. II. Rákóczi György megerősítette a város régi privilégiumát (ki-

váltságát), hogy a „magok jószágán nevelt”, valamint Szabolcs és Szatmár 

megyében vásárolt barmaik után, ha nem hajtották azokat tovább Kassá-

nál vagy Eperjesnél, harmincadot sehol sem fizettek. 

A város, mint communitás, maga is gazdálkodott, amely korántsem 

volt egyedülálló a falvaink, mezővárosaink esetében sem. A hajdúváros 

Böszörmény azonban - pontosan kiváltságaik révén- e téren is számos sa-

játosságot mutatott.  

A hajdúvárosi jogokból és önállóságból következően a városgazdálko-

dás irányítása alá tartozott a közösségi ingó- és ingatlan vagyon kezelése, 

az úgynevezett királyi kisebb haszonvételek (korcsma, mészárszék, vásár-

tartás) jövedelmének kezelése, a bérelt pusztabirtokok hasznosítása illetve 

bizonyos pénzügyletek ellenőrzése. A korai időszakban mindeme tevé-
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kenység nyilván a város első számú 

vezetőjének, a kapitánynak vagy a 

hadnagynak a kezében volt, de a 

későbbiekben ezt a feladatot külön 

városgazda látta el. Az árendális és 

zálogbirtokok (Vid, Zelemér, 

Szentgyörgy) kezelése és hasznosí-

tása összefüggésben áll a város tár-

sadalmi rétegződésével, amelynek 

bérleti ügyeit a későbbiekben pusz-

tai pénztárnokok adminisztrálták.  

Böszörmény városa a 16. század 

derekától - amint már kitértünk rá - 

protestáns jellegű volt, még akkor 

is, ha görögkeleti vallású népesség-

gel is számolhatunk.  

A letelepült hajdúk maguk re-

formátus protestánsok voltak, s 

Bocskai hadainak a rendtartása is 

előírta, hogy „minden seregben 

predicatort  (papot) tartsanak.”  

Egészen bizonyos tehát, hogy a 

református egyház és az iskola is a 

hajdúvárosi korszak kezdetétől a város szellemi életének legfontosabb 

meghatározója. Szinte bizonyos az is, hogy a tehetős hajdúváros mindig 

igyekezett jól képzett, lehetőleg külföldi akadémiákon járt papokat meg-

nyerni a böszörményi parókiára, márcsak a város tekintélye miatt is. 

Tudjuk, hogy városunkban működött a 17. századi magyar református 

egyházi életnek egyik legjelentősebb áramlatához, a puritanizmushoz tar-

tozó Zempléni György, akinek szellemi magatartása jól jelzi azt a kötő-

dést, amely a magyarországi protestánsokat a megújuló nyugati protestan-

tizmushoz, jelen  esetben az angol presbiterianizmushoz fűzték.  

A böszörményi református egyház tekintélyét jelzi, hogy I. Rákóczi 

György 1636-ban a saját költségén nyomtatott énekeskönyvből, az úgy-

nevezett „öreg Graduál”-ból 1636-ban a nánási egyház mellett egy pél-

dányt a böszörményi eklézsiának is ajándékozott, s abban saját kezű be-

jegyzése áll: a „Beszermeni ecclésiáié”, azaz a böszörményi eklézsiáé. 

Az un. "öreg" Graduál. Gyulafehér-

vár, 1636 
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Virágzó egyházi életre utal az az úrvacsorához szolgáló úgynevezett 

verejtékes pohár, amelyet Kömlei Kiss Miklós főkapitány készíttetett 

1637-ben. 

 

 

I. Rákóczy György 

saját kezű bejegyzése: 

"Beszermeni 

ecclesiáié" 



NYAKAS MIKLÓS: HAJDÚBÖSZÖRMÉNY A MÚLÓ IDŐBEN 

 
156 

  Felirata a következő; "EZ POHÁR. ISTEN  - TISZTESSÉGÉRE - 

CZINÁLTATOTT A. BESZERMENYI. VARASAITUL FŐKAPITANI - 

KÖMLEI KIS MIKLÓS GONDVISELÉSÉVEL. ANNO REPARATE 

1637". A pohár talpán D.I. mesterjegy van. A felirat maga is utal rá, hogy 

a poharat Kömlei Kis Miklós kapitánysága alatt a város vezetése csak fel-

újíttatta, amely valószínűen Beri Mihály munkája. Maga az eredeti tárgy 

ennél régebbi, valószínűen 16. századi, s így felte-

hetően a hajdúkor előtti református egyház úraszta-

li felszereléséhez tartozott. 

Az előzőekben már említett Rápóti Papp Mi-

hálynak, aki 1674-től volt a város prédikátora, esz-

tendei fizetése a következő volt. Készpénz száz fo-

rint, negyvenöt köböl búza, árpa és köles, egy „vén 

ártány” (kandisznó), egy veder túró, két kősó, ele-

gendő fa és elegendő őrletés. 

Bizonyosnak mondható, hogy az iskola az egy-

ház mellett párhuzamosan mindig működött a vá-

rosban. Az első említése 1621-ből való, tehát a 

közhiedelemmel ellentétben ez nem az alapítás 

éve. A böszörményi iskola szervezetileg a debre-

ceni református kollégium partikulájaként műkö-

dött, tehát annak fiókintézménye volt. Szellemisé-

gét és tanítóit onnan kapta, s onnan ellenőrizték 

működését is. 

Az első ismert oskolamester Pelsőczi István, aki 

Rápóti Papp Mihály prédikátorsága alatt működött, 

s aki „igen szépen éneklő legény” volt. Pelsőczivel a 

böszörményiek elégedettek lehettek, mert két ízben is 

marasztalták, s összesen hat évig volt a városban. 

Úrasztali 

pohár. 1637. 
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 feudális magyar társadalom a török kiűzésével és a Habsburg-

hatalom megszilárdulásával párhuzamosan a 17. és 18. század 

fordulóján régóta kísértő, de most nagyon is valós kihívással 

nézett szembe. Nevezetesen azzal, hogy a Habsburg államhatalom lépés-

ről-lépésre számolja fel a nemesi-rendi nemzet jogait, s ezzel Magyaror-

szágot egy központosított monarchiába építi be. Egy ponton azonban ta-

lálkozott a centralizációra törő Habsburg-hatalom és a magyar rendek ér-

deke. A török kiűzése után ugyanis nem volt szükség többé fegyveres te-

lepekre, s ezért megkezdődött a 17. század folyamán több hullámban 

szerzett hajdúkiváltságolások felszámolása vagy erős korlátozása. A 18. 

század elejére megcsonkult kiváltságaikat csak a szabolcsi úgynevezett 

„öreg” hajdúvárosok tudták megőrizni. Ezek kiváltságát is komoly ve-

szély fenyegette, sőt Polgárt egykori földesura, az egri káptalan perrel 

visszaszerezte. 

Láthattuk, hogy a hajdúvárosokat előbb rendszertelenül, később rend-

szeresen már a 17. század végén állami adózás alá vetették, de a legrosz-

szabb, a földesúri függés nem következett be. 

Rendkívül rosszat sejtetett viszont az 1702-es összeírás, amelyet a haj-

dúk minden kiváltságlevele dacára maga az uralkodó, I. Lipót rendelt el, s 

csak a végrehajtást bízta a kamarára. 

Az összeírás a hajdúvárosok állami adóztatásán túlmenően a kamarai 

függés veszélyével járt, amely viszont könnyen jobbágyi függéssé is vál-

hatott. Mindenki szeme előtt ott lebeghetett a bihari volt kishajdú városok 

példája, amelyeket egy tíz évvel ezelőtti (1692) kamarai összeírás után az 

udvar – Eszterházy Pál nádornak adományozott elmaradt fizetése fejében. 

Ugyancsak semmivé lettek a magánföldesúri hajdútelepek kiváltságai is. 

I. Lipót 1703 áprilisában elrendelte a polgárok, a jobbágyok és a neme-

sek összeírását Magyarország területén. A nemesi közvélemény előtt en-

A 



NYAKAS MIKLÓS: HAJDÚBÖSZÖRMÉNY A MÚLÓ IDŐBEN 

 
158 

nek veszélye nyilvánvaló volt! 1703. május hatodikán Rákóczi és Bercsé-

nyi brezáni kiáltványukban harcra szólítják a Habsburgok ellen Magyar-

ország minden "nemes és nemtelen lakosát". A Cum Deo pro patria et li-

bertate (Istennel a hazáért és szabadságért) jelszó alatt kibontakozó sza-

badságharc célja, hogy az országot a "törvénytelen és szenvedhetetlen iga 

alól" felszabadítsák. 

A fent vázolt légkörben a mozgalom viharos gyorsasággal terjedt. A 

debreceni városi jegyzőkönyv 1703. július elsején rögzíti, hogy „hogy 

támadott mint egy ötven Tolvaj ezen a' földön ... magokat kurucoknak 

mondották”. Kérdés, hogyan értékelték a 

hajdúvárosok a kibontakozó mozgalmat? 

Rákóczi maga emlékiratban ritka tisztán-

látással jellemzi őket; „A magyar nép kö-

zül azoknak a helyzete, akiket szabado-

soknak neveznek, jobb mint a parasztoké, 

de nem ér fel a nemesekével: ezek a haj-

dúvárosok lakói, akik valaha  török határ 

őrei voltak”, s kiváltságokat nyertek az 

erdélyi fejedelmektől és a magyar király-

tól is. Senkinek jobbágyai nem voltak, ha-

nem csak fegyveres szolgálattal tartoztak. 

Ugyanakkor túlértékelte várható fegy-

veres erejüket. Ugyanis amíg a kiváltsága-

ikat elvesztett bihari és magánföldesúri 

hajdútelepek lakói teljes szívvel csatlakoz-

tak a szabadságharchoz a hajdúkiváltság 

visszanyerése reményében, addig a szabol-

csi hajdúvárosokban már más volt a hely-

zet. Csonkultan is olyan kiváltságok birtokában maradtak, amelynek el-

nyerésére a többiek csak törekedhettek. S bár helyzetük további rosszab-

bodása nagyon is reális lehetőség volt, annak bekövetkezte korántsem 

volt bizonyos. 

A Habsburg-hatalom ellen lázadni ezért számukra kézzelfogható koc-

kázattal járt; veszíteni sokat veszíthettek, de kérdéses volt az, hogy meny-

nyit nyerhetnek. A szabadságharc kezdeti szakaszában ezért vonakodtak 

fegyvert fogni. Maga II. Rákóczi Ferenc írja emlékirataiban, hogy „külön-

féleképpen sürgettem a hajdúvárosokat a fegyverfogásra, de nem tudtam 

őket rábeszélni. Csak úgy mutatkoztak hajlandónak fegyvert fogni, ha el-

II. Rákóczi Ferenc. 1676 – 

1735. 
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foglalom Kállót, ahol a lakosságon kívül a helyőrség csak negyven né-

metből állt”. A fejedelem visszaemlékezése szerint ennek megtörténte - 

tudniillik Kálló bevétele - után a 

hajdúvárosok azonnal kibontották 

zászlójukat, s a nemzeti ügy mellé 

álltak. 

A kuruc had Kálló bevétele után 

ugyanis Böszörmény felé fordult, s 

a fejedelem innen, a Verébsár mel-

letti táborból írt rá a debreceniek-

re, hogy ezer fegyverest állítsanak, 

vagy helyette „puskát, kardot” ad-

janak. 

A tényleges helyzet azonban 

még ekkor sem volt ennyire egyér-

telmű! Dul Mihály debreceni főbíró 

egyik - 1703 júliusában kelt levelé-

ben ugyanis arról ír, hogy Bercsé-

nyi „a hét hajdúvárost magához hódította”.  

A Rákóczi szabadságharcával szembehelyezkedő Szoboszlón ugyanis 

fegyveresen kellett közbelépni, többeket „lekonczoltak, meg is öltek, úgy 

aztán ez is kintelen levén vele, hozzájok állott” - írja a debreceni főbíró. A 

többi hajdúvárosban, Böszörményben nem tudunk ilyen ellenállásról, de a 

közhangulat nyilván ingadozó lehetett. Ezt bizonyítja II. Rákóczi Ferenc 

nyílt levele a hajdúvárosokhoz, amelyet 1703. október harmincegyedikén 

keltezett a tokaji táborból, s amelyben az azonnali fegyveres táborba szál-

lást sürgeti. Az eddigi felszólításoknak foganatja ugyanis nem volt, pedig 

- amint írja - kiváltságaiknak feltétele a fegyveres szolgálat. 

Ezt pedig többszöri felszólítás ellenére is elmulasztották! Amennyiben 

a személyenkénti fegyveres kö-

telezettségüknek nem tesznek 

eleget, akkor kiváltságaik ellen 

cselekszenek, s ezért maguknak 

tulajdonítsák, ha „privilégiuma-

ikban csonkulást szenvednek”. 

A hajdúvárosok magatartá-

sát a szabadságharc egésze fo-

II. Rákóczi Ferenc szobra Haj-

dúviden a verébsári táborozás em-

lékére 

Kálló várának átnézeti rajza.  Jól lát-

ható a fal, a palánk és az árok. 17. szd. 
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lyamán ez a kettősség jellemezte, amelynek tengelyében kiváltságaik vé-

delme állott. 

A Hajdúkerület 1704. június tizenkettedikén tartott közgyűlésében is-

mertették az akkor már erdélyi fejedelem, II. Rákóczi Ferenc levelét, 

amelyben elrendelte a személyenkénti felkelést, s a fölkelő seregnek a 

szatmári ostromzárhoz való küldését. 

A szatmári német őrség azonban a várból kiütvén súlyos veszteségeket 

okozott a kurucoknak, maga Bercsényi is nehéz fejsebet kapott, s nagy 

volt a hajdúvárosiak vesztesége is. Ez is késztethette őket arra, hogy a 

Hadházon tartott közgyűlésükben (1704. szept. 8. ) úgy határoztak, kérik 

a fejedelmet, hogy hadi kötelezettségeiket hatezer forinton megválthas-

sák. 

A választ ugyan nem ismerjük, de az csak elutasító lehetett, bár a feje-

delem hamarosan letett arról, hogy valamennyi hajdú fegyveresen jelen-

jen meg a kurucok táborában. 

A szatmári véres kudarc lelkileg is megrázta a hadakozáshoz immár 

keveset értő hajdúvárosokat. A Hajdúkerület 1704. július negyedikén, 

Vámospércsen tartott közgyűlésében ugyanis általános böjtöt és gyászt 

rendeltek el a hajdúvárosok a fegyvereseik megoltalmazásáért esdekelve, 

s egyben könyörögve a Mindenhatóhoz, hogy a hajdúfegyverek régi fénye 

és dicsősége szereztessék vissza, akárcsak az ország és a hajdúvárosok 

vérrel szerzett és törvényekkel biztosított szabadsága. 

A hét hajdúváros hadkötelezettségének azonban ezután is csak vona-

kodva tett eleget. Ezért II. Rákóczi Ferenc 1705-ben már arra kényszerült, 

hogy a hajdúvárosokban Károlyi Sándornak a toborzás mellett az erősza-

kos katonaállítást is engedélyezze. „Ha ugy kévántatik, hogy exemptio 

Szatmár vára 
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(mentesség) nélkül valakik alkalmatosak, személy szerint üljenek fel és 

mennél tisztességesebb számmal jöjjenek táborunkba”. 

A következő évtől - tehát 1706-tól - a szabadságharc végéig a szabolcsi 

hajdúvárosok Rákóczi és a magyar rendek elhatározásának megfelelően 

egy ezredet lettek volna kötelesek kiállítani. Ennek az utasításnak azon-

ban gyakorlatilag sohasem tettek eleget, s a „mustrákon” egyre kevesebb 

számban jelentek meg, majd pedig a táborból is gyakran megszöktek, 

szétszóródtak. Jellemző, hogy 1708-ban hivatalosan is kérték Károlyi 

Sándortól, hogy az ezer fős katonállítási kötelezettségüket mérsékelje 

négy - ötszáz főre. Károlyi Sándor ezt figyelmen kívül hagyta, s csak ab-

ba egyezett bele, hogy a hatszáz lovaskatona mellé kétszáz gyalogost ál-

lítsanak. A hajdúvárosok azonban ez utóbbit „pínzűl” ezerötszáz rénes fo-

rinton megváltották. 

A hajdúvárosok erősítése céljából a fejedelem 1706-ban a Hajdúkerü-

lethez csatolta Kállót, Téglást és Újvárost is. 1708-ban azonban Téglás és 

Újváros elmaradt a hajdúvárosi ezredből. 

Idézet János 

evangéliumából. 

1794. Bocskai 

téri templom 
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Nézzük ezután a hajdúvárosok által a fenti rendelkezések alapján kiál-

lított tényleges fegyvereseket, legalábbis akik a mustrákon megjelentek. 

 

város neve  1706 1707 1708 1709  

Nánás      96       49       55       60 

Böszörmény    122            84        128       101      

Polgár    107               61         57               83        

Nagykálló    124                141             143                 105           

Szoboszló    181                109              152                  103            

Hadház és 

Téglás 

     96                51       71            45       

Vámospércs      55                 57               69               42      

Újváros      55              -                -                 -        

ÖSSZESEN     931               614                675       584         

(Megjegyzés: Hadház és Téglás összesített adatánál az 1707., 1708. és 

1709. évi adatok csak Hadházra értendők) 

 

 

Ráadásul nemcsak a fegyveresek mennyiségével voltak bajok, hanem 

azzal az elharapódzó gyakorlattal, hogy a hadköteles egyének a hadako-

zásra elégtelen személyeket állítottak magok helyett. Aki ugyanis tehette, 

maga helyett „zsoldost” fogadott, aki a hadra kötelezett nevében jelentke-

zett Rákóczi táborában. 

Már 1704 elején arra utasította a hajdúvárosok összeírására kiküldött 

biztosokat, hogy minden hajdúvárosi lakost írjanak össze, akik a hadako-

zásra alkalmasak és „soldosokat küldeni meg ne engedjék”. 

Gondokat okozott az is, hogy a hajdúvárosok fegyveresei gyakran vál-

togatták egymást, s így tulajdonképpen javarészt gyakorlatlanok voltak a 

fegyver forgatásában. Ezt egyébként épp úgy tilalmazták, mint a zsoldo-

sok táborba küldését. Előírták, hogy a katonák életkora tizenhat éven 

felül, de harminc éven alul legyen, s ezt a hajdúvárosok általában be is 

tartották, amely rendkívül kedvező korösszetétel volt. 

Fegyverzetük viszont silány, különösen ha a császári csapatok felszere-

lésével vetjük egybe. A szabolcsi hajdúvárosok már említett 1708. évi 

mustraösszeírása szerint  katonáinak (675 fő ) volt egy - egy kardja; egy 

pár pisztollyal nyolcvanhatan, két vagy több pár pisztollyal hétszázhar-

mincnégyen, karabéllyal viszont csak száznegyvenheten rendelkeztek. 

Hiányos volt a ruházatuk is! Károlyi Sándorhoz 1709-ben írt levelükben 



BÖSZÖRMÉNY A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARCBAN 

 163 

arra panaszkodtak, hogy a harcokban ugyan derekasan helytállnak, vesz-

teségük immár több ötszáz embernél, a fegyvereiket rendszeresen pótol-

niuk kell, ráadásul „egy vég abánál (posztófajta), egy köpönyegnél egyéb 

mundérunk soha nem adattatván”, a ruházatukat is nekik kell pótolni. A 

hajdúvárosiak egyedül a fegyverkezésre fordított költségüket 240 000 ré-

nes forintnál is többre becsülték. 

Ráadásul többen közülük már évek óta táborban voltak! A hajdúváros-

iak 1708. évi mustrakönyve szerint kilencvenheten már négy évnél régeb-

ben - tehát gyakorlatilag a szabadságharc kezdete óta szolgáltak. 

Rácz István joggal állapította meg tehát, hogy az időszakosasan össze-

sereglett, s egymást váltogató, ráadásul a „zsoldosok” egyre nagyobb 

számát felvonultató hajdúság katonai értéke semmivel sem volt nagyobb, 

mint a kuruc sereg parasztkatonáié. Éppen ezért - akárcsak a Rákóczi 

hadseregének egésze - a portya jellegű vállalkozásokon kívül nem tudtak 

sikereket felmutatni az európai hadművészet szintjén álló, jól felfegyver-

zett császáriakkal szemben. 

A hajdúvárosok emberveszteségeként - 1709-ben – ötszáz főt említe-

nek. A szabadságharc vége felé elhatalmasodó pestisjárvány s maga a há-

borús szolgálat természetesen kihatott a városok gazdasági teljesítőképes-

ségére is. Ez annál inkább is súlyos volt, mert a szabadságharc anyagi el-

látásában kezdettől fogva részt kellett vállalniuk, s ebből a szempontból 

nagyobb szolgálatokat tettek, mint a katonáskodással. Részint ellátták sa-

ját csapataik szükségleteit, de a környéken tartózkodó kuruc hadak ellátá-

sát is. Ennek nagyságrendjét nem lehet meghatározni, mert az alkalom-

szerű volt. Egészen bizonyos, hogy a hajdúvárosok jellegéből adódóan el-

sősorban mezőgazdasági terményekkel szolgáltak. 

Az ónodi országgyűlésig (1707) a fejedelem a szabadságharc társa-

dalmi bázisának szélesítése céljából a jobbágytársadalmat is mentesítette 

az állami adó fizetése alól. A szabadságharc egyre növekvő terhei, a réz-

pénz elértéktelenedése, egyéb nehézségek azonban arra kényszeríttették, 

hogy az ónodi országgyűlésen újra a rendszeres állami adóztatás eszközé-

hez nyúljon. A jobbágyokkal együtt a nemeseket és a szabad királyi vá-

rosokat rendszeres állami adó alá vetette, s az országgyűlés által megsza-

vazott kétmillió forint subsidium (hadiadó) megfelelő hányadát természe-

tesen a hajdúvárosokra is kivetették. 

A Hajdúkerület városait összesen 11 112 dica (adózási egység) megfi-

zetésére kötelezték, amelynek megoszlása 1707. november elsejétől 1709. 
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április harmincadikáig az egyes városok között az alábbi kimutatás szerint 

oszlott meg. 

 

 

A város neve         Dika Gabona(kassai 

köböl) 

Hús (mázsa, 

font)  

Kálló  2842,2     1453, 1    518, 45 

Böszörmény  2001, 2    1141, 1    419, 25 

Szoboszló  2005,1    153, 3     424, 8 

 Polgár  1208, 2    761,1 1/2    286, 34 

Nánás    640, 2    465,2 1/2    178, 26 

Dorog    608, 2    398,2 1/2    149,14  

Hadház    987, 3     537,2 1/2           194, 72 

Vámospércs    768,2    487, 1/2    80, 94      

ÖSSZES  11 112  6398, 3  2351, 26 

 

 

A hajdúvárosok anyagi szolgáltatásaival tehát komolyan kellett szá-

molni. Ezt bizonyítják az összehasonlító adatok is, hiszen a Hajdúkerület 

által fizetett adó felülmúlta Kassa hadiadóját, s csaknem azonos volt a bá-

nyaváros Selmecbánya dikájával. Rákóczi hangsúlyozottan törekedett ar-

ra, hogy a magyar királyok és az erdélyi fejedelmek által adományozott, 

de a Habsburg-abszolutizmus alatt megsemmisített kiváltságokat elismer-

je, az anyagi nehézségek miatt mégis rákényszerült, hogy a szabolcsi és a 

többi hajdúváros adóztatását állandóvá tegye. 1705-ben, fejedelmi eskü-

jében is megfogadta, hogy a magyar rendekkel együtt a hajdúvárosokat is 

„szokott törvényes szabadságában” megtartja és megtartatja. Erre azon-

ban nem került sor, hiszen amint láthattuk, nemcsak katonáskodási köte-

lezettség terhelte őket, hanem az adófizetés is, amely ráadásul súlyosabb 

volt, mint az 1702-es összeírás után a lipóti kormányzat által kivetett adó 

mennyisége.  

Igaz az is, hogy a hajdúvárosok 1707-ben készített adóösszeírása 

majdnem kétszer annyi családot mutatott ki, mint az 1702-es, így tehát 

pontosabb volt, de ez értelemszerűen az adómennyiség növekedésével is 

járt. Ráadásul a fegyverek beszerzése, a hadak beszállásolása, ellátása is 

terhelte őket „mintha nem is fegyverkeztünk volna” - írták Bercsényinek 

1709-ben. A terhek miatt sokan fegyvereik eladásával igyekeztek az adót 

előteremteni, amelyet Bercsényi viszont szigorúan tilalmazott. Kiváltság-
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leveleik szerint csak két hónapig tartoztak ingyen szolgálni, ezen felül 

csak fizetségért. Ezt azonban a kuruc vezetés nem tartotta be. 

Érthető tehát, hogy a dicális adóztatást rendkívül sérelmesnek tartották. 

Igaz ugyan, hogy az ekkor már perrel visszanyert Polgár hajdúkiváltságát 

sikerült biztosítaniuk, sőt komoly erőfeszítések történtek arra, hogy Kálló 

hajdújogát is véglegesítsék.  

A kállói vár bevétele után maga a város gyakorlatilag a Hajdúkerület 

nyolcadik városaként szerepelt, de ezt az állapotot a vezérlő fejelem is 

ideiglenesnek tekintette, nem kis részben a szabolcsi rendek miatt és a 

Kállay - család állandóan napirenden tartott birtokigénye miatt is. 

A terhek és egyéb megpróbáltatások súlya alatt nem csoda, hogy a 

szabadságharc hanyatlásával párhuzamosan a hajdúvárosok épp úgy haj-

lottak az egyezségre, mint Debrecen városa, s élénken figyelték azt az al-

kudozást, amely Pálffy és Károlyi között kezdődött éppen a debreceni 

Komáromi Csipkés György hathatós közreműködésével. Joggal remélhet-

ték, hogy a megcsonkultan is értékes kiváltságaikat a Habsburgok is elis-

merik. S ez a vélekedés nem bizonyult alaptalannak!

A város első, ránk maradt pe-

csétnyomója. 17 -18. szd. 
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Városcímer az 1792-ben átépített templom kazettás  mennyezetéről 
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Hajdúböszörmény a feudalizmus késői századaiban. A 

település és a kiváltságolás 
 

 

 

 szatmári békét követő mintegy másfél évszázados viszonyla-

gos békés időszak a maga sajátos, sok szempontból sorsdöntő 

fej1ődésével új vonásokat tartogatott nemcsak az ország, ha-

nem a hajdúvárosok számára is. A hajdúvárosok közössége ezért is feszült 

figyelemmel kísérte már a békealkudozásokat is, amelyek a közeli Debre-

A 

A Bekk Pál -féle várostérkép. 1782. Jól látható a városbelső és a kertség elkülö-

nülése, az árokalja kialakulása és a kertség beépülésének kezdete. 
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cenben folytak, hiszen jól tudták, hogy ez sorsukra közvetlen kihatással 

lesz , s jól tudta ezt mindenekelőtt az a Csanády Sámuel, aki a Rákóczi 

szabadságharc idején is komoly katonai tisztet töltött be, s aki 1711-ben a 

Hajdúkerület főkapitánya lett. 

A későbbiekben részletesen is kifejtendőket megelőlegezve megálla-

píthatjuk, hogy ebben a korban fejeződött be a hajdúvárosok beépülése a 

feudális magyar társadalomba; a városok társadalmi struktúrája lényege-

sen átrétegződött és egyben megmerevedett, s mindennek gazdasági téren 

rendkívül fontos következményei is voltak. A kortársak által compositio-

nak is nevezett békekötés ugyanis a magyar rendek és a bécsi abszolutista 

törekvések megegyezését jelentette, amely lehetővé tette a hajdúvárosok 

Hajdúböszörmény a 19. szd. derekán. Jól látható az árokalja beépülése, a kertség 

betelepülésének folyamata és a "nagykörúton" túl az új osztás létrejötte. 
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megmaradt kiváltságainak végérvényes megőrzését, sőt 1790-ben jelentős 

kiszélesítését. Az államhatalom az egyes hajdúvárosokkal a fokozatosan 

kialakuló Hajdúkerületen keresztül tartotta a kapcsolatot. Miután az eddi-

gi felügyeleti szervük, a felső-magyarországi (kassai) főkapitányság meg-

szűnt, kamarai fennhatóság alá kerültek. Eleinte az állami felügyeletet a 

szepesi kamara látta el (1685 - 1735), majd pedig 1790-ig a kassai kama-

ra. 1790-ben óhajuknak megfelelően a Helytartótanács felügyelete alá he-

lyezték őket. 

A kamarai fennhatóság ténye önmagában is veszélyes volt, hiszen reá-

lis veszélyként fenyegetett az az eshetőség, hogy az államhatalom kincstá-

ri birtokként kezelje a hajdúvárosokat, s így azok a kincstár földesúri me-

zővárosainak sorába süllyedjenek.  

A kamarai fennhatóság ezért volt mindig szálka a hajdúvárosok sze-

mében, s ezért használtak ki minden lehetőséget arra, hogy ebből a szorí-

tásból menekedjenek. Az igazság kedvéért azért hozzá kell tennünk, hogy 

amikor a 17. század végén és a 18. század elején felrémlett kiváltságaik 

végleges megszűnésének eshetősége, maguk sem látták - akkor - a kama-

rát annak a mitikus ellenségnek, ahogyan azt a későbbiekben láttatták.  

A kamarai fennhatóság ugyanis bizonyos védettséget is jelentett, bár 

számukra kétségkívül az lett volna a legjobb, ha közvetlenül az udvari 

haditanácshoz kerülnek, s így mintegy olyan közjogi állapotban lehettek 

volna, mint a 17. században, amikor a kassai főkapitány alatt állottak. 

Mindenesetre kiváltságaik lényeges elemeit átmenthették, s ezt III. Károly 

oklevélben is megerősítette, noha az állami adóztatást nem kerülhették el, 

s Polgár kiváltságait sem tudták megvédeni. Az egykori egri káptalani bir-

tok hajdúváros 1717-ben véglegesen a középkori földesúr tulajdonába ke-

rült.  

Tény ugyanakkor, hogy erejükön felül terhelték meg a városokat álla-

mi adóval, amely lényegesen nagyobb volt, mint egy-egy nemesi várme-

gye adófizető népének átlagos terhelése. Mindez azt eredményezte, hogy 

a városokból való kiköltözés nem szűnt meg, sőt bizonyos időszakokban 

erősödött. A hajdúvárosok ezért nem egy ízben azzal fenyegetőztek, 

hogyha a mértéktelen adóztatást nem csökkentik, Polgár hajdúváros lakó-

inak példájára ők is szétszélednek. A 18. század első felének nagy újrate-

lepítési időszakában, amikor javában tartott a töröktől elpusztított terüle-

tek benépesítése, s amikor az egész ország a telepítések lázában égett, reá-

lis eshetőség is volt. Mindez azonban mégsem következett be. Részint 

azért, mert a földesúri függés hiánya és a belső autonómia olyan tényleges 
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előnyöket nyújtott, amelyre másutt nem tehettek volna szert, részint pedig 

azért, mert a 18. század első felével a települések, telepítések nagy hullá-

ma lezárult. 

A helyzet hamarosan megfordult! A hajdúvárosok lassan a jobbágyi 

betelepülések célpontjaivá váltak, amely a század második felére a népes-

ség látványos felduzzadását eredményezte, újfajta feszültségeket terem-

tett. Lényeges módosulásokon ment keresztül Hajdúböszörmény település 

szerkezete is. A népesség gyarapodásával párhuzamosan először a palán-

kon belüli telekaprózódás vette kezdetét, majd a kertekbe való kiköltözés, 

amelyet pedig eleinte szigorúan tilalmaztak, részint védelmi, de még in-

kább adóügyi megfontolásokból. Talán ezzel egyidejűleg vette kezdetét a 

palánkrendszer és a védőárok felszámolásával az úgynevezett árokalja 

beépülése.  

Az „árokalja” kialakulására már az 1730-as évekből adatunk van. Az 

1743-ból származó összeírás már külön kezeli az eredeti belső telkeken 

élőket és a külsőségek (kertség, árokalja) lakosait. Ez az állapot már az 

eredeti városszerkezet teljes felbomlását jelzi, hiszen a belső telek és a 

kert eredetileg szerves egységet alkotott, egymástól el nem választható 

volt. 1743-ban ugyan a belsőségekben lakók aránya még felülmúlta a kül-

sőségeken lakókét, de az első tizedhez csatlakozó külsőségek lakossága 

már majdnem elérte a belsőségét. A 18. század végére és a század elejére 

ez az arány már megfordult! 1792-ben a hat belső tizedben összesen 813 

család élt, míg az árokalján 373, a kertségekben 428. Ekkor az egykori 

belső város és a külsőség lakossága nagyjából egyenlő, noha a belső vá-

rosmag jelentéktelen mértékben még az élen áll. Egy 1804-ben készült 

összeírás szerint már döntő fordulat történt. 

 A belső városmag hat tizedében összesen háromszázhetvenkét telket 

vettek számba, míg az árokalján kettőszázhetvenet, a kertségekben pedig 

ötszázhatvannégyet. Egy 1810-ben készült összeírás, amelynek célja a 

házak számozása volt, s amelynek során 205 házszámot osztottak ki, 

minden eddiginél részletesebb bontásban a város lakosságának térbeli el-

oszlását és a város településszerkezetének tényleges módosulását! 
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Házak és családok száma 1810-ben 

 

A BELSŐ VÁROSMAGBAN 

 

       Első              109         113 

       Második                 83           90 

       Harmadik               108          123 

       Negyedik               113          124 

        Ötödik               127          156 

        Hatodik                  93          114 

        ÖSSZES                                  633                                720 

                                 

 

AZ ÁROKALJÁN 

 

tizedek  száma házak családok száma  

első tized               145               147 

 második tized                 35                 36 

harmadik tized                 73                82 

negyedik tized                  27                                    32 

ötödik tized                  16                25 

hatodik tized                  28                 32 

ÖSSZESEN                324               354 

 

                                   

A KERTSÉGEKBEN 

 

 Tizedhez kapcsolódó  házak száma családok száma 

 első tized            178              180 

 második tized            231               247 

 harmadik tized            204               223 

 negyedik tized            207              228  

 ötödik tized            110               137 

 hatodik tized            168               195 

 ÖSSZESEN          1098              1210 
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AZ EGÉSZ VÁROSBAN 

 

       házak száma           családok száma  

             2055                 2284 

 

Teljesen nyilvánvaló tehát, hogy a korábban szorosan összetartozó bel-

ső telek és a kert egymástól függetlenedett, s ennek a határhasználat rend-

jében - szántó, legelő, rét stb. - komoly következményei voltak, akárcsak 

a város belső jogrendjében, amelyre később visszatérünk.  

A városszerkezetet illetően az árokalja és a kertség benépesülésének és 

beépülésének a legfontosabb következménye az volt, hogy három - 

mindmáig jól felismerhető - övezet alakult ki. Az ősi városmag, amely 

eredetileg a palánkon belül volt, már korán magában hordozta a sűrű, vá-

rosias jellegű beépítés lehetőségét, amely a törvényszerűen bekövetkező 

telekaprózódás révén csak fokozódott. Itt emelkedtek a középületek (vá-

18. szd. végi lakóházak a Polgári út egyik kétágú zugában. Ma skanzen 
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rosháza, hajdúkerületi székház), s itt építkeztek a város legmódosabb la-

kosai is. A gyakran kényszerű telekosztás ellenére ez a városrész ma is 

felismerhetően tükrözi az eredeti szabályos telekosztást.  

A 18. századi békés időszak eredményeként, de a haditechnika fejlődé-

se miatt is feleslegessé vált a város erődített jellegének a fenntartása. A 

palánk és az árok - tehát az egykori védelmi övezet - benépesült, s ez volt 

az úgynevezett árokalja, amelynek telekosztása már magán viselte a 

kényszerűség jegyeit.  

A telkek itt ugyanis szemmel láthatóan szabálytalanok és lényegesen 

kisebbek, mint a belvárosban, s ezek is igen változatos méretűek. Határo-

zott rendet nem fedezhetünk fel, hacsak nem tekintjük a minél több telek 

kialakítására való törekvést. 

A kertség beépülése, amint láthattuk, a 18. század óta folyamatos, s a 

teljes beépítettséget a 19. században érte el. A benépesülést természetesen 

elsősorban a lakosság lélekszámának gyarapodásával kell összefüggésbe 

hoznunk, de azt nagyban megkönnyítette, hogy már igen korán az állattar-

tás miatt itt tüzelősólak állottak, amelyek az emberek átmeneti ittlakását is 

lehetővé tették. A benépesülést ugyan eleinte szigorúan tilalmazták, de 

megakadályozni nem tudták. A beépülés ezért eleinte spontán módon tör-

tént, de a 18. század második felétől már szabályozták. A korábban már 

kialakult - különböző méretű és formájú - hatalmas telkeket oly módon 

parcellázták, hogy az eredeti kertségi tömbök jórészt megőrizték eredeti 

formájukat.  

Ennek következménye a kiskörút és a nagykörút közötti városrész ut-

cahálózatának vonalvezetése és a nagyméretű tömbök építészeti feltárását 

szolgáló zsákutcák, az úgynevezett „zugok” kialakulása. A kertségi öve-

zet beépülésekor még nagy területek álltak rendelkezésre, ezért ez a vá-

rosrész laza, falusias beépítésű, s ezt a jellegzetességét mindmáig meg-

őrizte. A zugok kialakulása nemcsak böszörményi sajátosság, általában 

megfigyelhető a kétbeltelkes vagy ólaskertes települések kertségi öveze-

tének beépítése, benépesülése kapcsán.  

A zsákutcák rendszere egyébként igen változatos, gyakran előfordult, 

hogy a zug az építészeti igényeknek megfelelően két vagy három irány-

ban is szétágazik, amelyre a városban ma is van példa. A zugok rendsze-

rét tulajdonképpen félbe maradt utcanyitásnak is tekinthetjük.  

A kertség beépülése kihatásában komoly következményekkel járt a pa-

raszti lakosság gazdálkodására és határhasználatára is, s végeredmény-

ben a polgári jellegű földmagántulajdon kialakulásával párhuzamosan 
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elősegítője lett a kiterjedt böszörményi tanyavilág kialakulásának. A kert-

ség szerepe ugyanis – amint a fentebbiekben láthattuk - lényegében gaz-

dasági volt, mintegy a beltelek kiegészítőjeként a mezőgazdasági tevé-

kenység színtere. Miután a benépesülés következtében a beltelek és kert-

ség közötti kapcsolat előbb meglazult, majd megszűnt, a kertség szerepét 

a határbeli szállás, majd a tanya váltotta fel.  

A hajdúkorszakban ennek fontos jogi következményei is voltak, ame-

lyek az addig osztatlanul használt földek felosztásánál jelentkeztek. A ta-

nya eleinte épp oly szoros kapcsolatban állott a városbeli telekkel, mint a 

város klasszikus településszerkezetének fennállása idején a kert 

(ólaskert). Korszakunkban tovább erősödött és véglegessé vált a mai 

Bocskai tér központi szerepe.  

Ebben fontos szerepet játszott az, hogy a kerületi székhely szerepét be-

töltő Böszörményben a hajdúvárosok itt építették fel a kerületi ügyintézés 

és az igazságszolgáltatás elhelyezésére szolgáló hajdúkerületi székházat. 

A hajdúvárosok ugyan már 1699-ben határozatot hoztak arról, hogy a ke-

rületi gyűléseket mindenkor Böszörményben, mint központi helyen lévő 

városban kell tartani, de 1705-ben a fenti rendelkezést úgy módosították, 

hogy a főkapitánynak jogában áll – amennyiben az időjárás és az útviszo-

nyok megengedik - azt más városokban is összehívni. A gyakorlat való-

ban úgy alakult, hogy a kerületi közgyűléseket ötletszerűen tartották más-

más városokban, s Böszörmény végleges székhely szerepét tulajdonkép-

A Hajdúkerület székháza ma 



A TELEPÜLÉS ÉS A KIVÁLTSÁGOLÁS 

 175 

pen a kerületi székház megépítése állandósította, s ez a 18. század dere-

kán vette kezdetét. Egyébként ebben az időszakban állandósultak végle-

gesen a vármegyei székhelyek is.  

A kerületi székház építésének közvetlen előzménye tulajdonképpen egy 

igazságszolgáltatási reform. Mária Terézia ugyanis egy 1757-ben hozott 

határozatával az egyes hajdúvárosokat ismételten és kifejezetten eltiltotta 

a halálos ítéletek (ius gladii) kiszabásától és gyakorlásától, s azt egyértel-

műen a kerületi hatóságra ruházta. Ebből adódott, hogy a Hajdúkerületnek 

a pallosjog birtokában valamely városban börtönt kellett építtetni, ahová a 

bűnösöket bekísértethették, és biztonságban fogva tarthatták. Erre a sze-

repre értelemszerűen Böszörmény városa bizonyult a legalkalmasabbnak. 

A fenti rendelkezés után hamarosan valóban úgy döntöttek a hajdúváros-

ok, hogy „Böszörmény városa légyen az a közönséges helly hovais min-

den névvel nevezendő malefactorok (gonosztevők) ennek utánna 

küldettessenek és vitessenek”. Az ekkori elképzelés szerint a kerületi bör-

tön rendkívül egyszerű lett volna. Kívül-belül hasogatott fából szándékoz-

tak elkészíttetni, középen kőből kirakva, amely technika a vert falú házak 

építését juttatja eszünkbe. A kőanyag alkalmazása nyilván a foglyok biz-

tonságos őrzése miatt volt szükséges. E terv megvalósulásáról azonban 

bizonyosat mondani nem tudunk. 

Hamarosan újabb közgyűlési határozat született immár egy teljesen új 

épület készíttetéséről, s ennek értelmében, 1762-ben szerződést kötöttek 

Genovai János 

debreceni, de 

valószínűen olasz 

származású épí-

tőmesterrel. Föld-

szintes, hatalmas 

pincebörtönnel el-

látott épületről ál-

lapodtak meg, 

amely alkalmas 

volt a kerületi ra-

bok elhelyezésére 

és a hajdúvárosok 

közigazgatási - bíráskodási feladatainak az ellátására is. Ez az épület ma 

is megvan, beépítve a mai kerületi székházba. A 18. század végén ugyanis 

nyilvánvalóvá vált, hogy az addigi épület szűk, s ezért annak bővítését ha-

A kerületház tervrajzának átnézeti képe. Részlet. Jól lát-

szanak a boltívek és a cserépkályhák. 
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tározták el. A tervezéssel Rachbauer János debreceni építőmestert - tá-

gabb környékünkön a legnevesebb vállalkozót - bízták meg. A megvaló-

sulás azonban késett, részint pénzügyi okok miatt, de azért is, mert II. Jó-

zsef közigazgatási reformja miatt a Hajdúkerület átmenetileg megszűnt, 

illetve azt Szabolcs vármegyébe olvasztották a megye ötödik járásaként.  

A Hajdúkerület jogainak visszaállítása - 1790 - után az előkészületek 

folytatódtak, s a kivitelezésre 1802 és 1808 között került sor. Maga az 

építkezés olyan nagyszabású vállalkozás volt, amely próbára tette a haj-

dúvárosok szervező készségét és képességét, s nem utolsó sorban anyagi 

erejét. A Hajdúkerületi székház bővítése, amely a mai Bocskai tér felé eső 

részen emeletráépítést, a Kossuth utcai részen pedig emeletes toldaléképí-

tést eredményezett, olyan középület létrehozását jelentette, amely Hajdú-

böszörmény és különösen a Bocskai tér külső megjelenésében ma is meg-

határozó.  

II. József türelmi rendeletét követően – 1797-ben- került sor az eredeti-

leg gótikus stílusú a mai Bocskai téri református templom átépítésére, 

amely ekkor kapta barokkos külső jegyeit, s ha figyelembe vesszük a mai 

Bocskai tér rendezésére vonatkozó, s a 19. század elején készült tervraj-

zot, amelyre berajzolták a csak 1864-ben felépült gimnázium alaprajzát is, 

úgy azt mondhatjuk, hogy már 

ekkor tudatos városképformá-

lásról beszélhetünk. Ekkor épí-

tették a mai Bocskai téren azt a 

városházát, amelyet a század-

fordulón bontottak el, és amely 

nagyjából az 1907-ben felava-

tott Bocskai szobor helyén állt. 

A mai Bocskai téri templom góti-

kus elődje, barokk sisakkal. 1793. 



A TELEPÜLÉS ÉS A KIVÁLTSÁGOLÁS 

 177 

 

 

 

 

           

 

A kerületház udvara ma. 

A mai Bocskai tér ren-

dezési terve. 1830. Jól lát-

szik a leendő gimn. helye, a 

kerületház, a régi városhá-

za és a nagyvendéglő 
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A szabadparaszti közösség határhasználata és gazdálko-

dása. A társadalmi rétegződés. 
 

 

 

mint a fentebbiekben már utalás történt rá, Hajdúböszörmény 

lakosságának társadalmi összetételében a 18. századra lényeges 

módosulások történtek, s ez kihatott a gazdálkodás rendjére is. 

 A 17. század végétől ugyanis, pontosan a város teherviselő képessé-

gének érdekében számos olyan intézkedés történt, amely megkönnyítette 

a beköltözést, ugyanakkor a jövevényeknek csak kis hányada válhatott 

teljes jogú hajdúbirtokossá. Ennek feltétele ugyanis a belső telek birtoklá-

sa volt, amely viszont igen komoly gazdasági és politikai előnyt jelentett. 

 A belső telkek birtokosai a lakosságnak mintegy negyven százalékát 

jelentették, s döntően törzsökös hajdú leszármazottak voltak, akár mind-

két ágon vagy csak apai ágon. Kis hányadban találhatunk közöttük beköl-

tözötteket, ún. libertinusokat, akik vagy beházasodás és egyéb rokoni 

kapcsolatok révén vagy pedig vásárlás útján jutottak belső telekhez. A 

belső (hajdú-) telekkel nem rendelkezők döntő hányada a beköltözöttek-

ből került ki, de voltak közöttük olyan törzsökös hajdúleszármazottak is, 

akik valamilyen ok folytán elestek korábban általuk vagy felmenő ősük 

által bírt telektől. Döntően ez utóbbiak voltak azok, akik a 18. század de-

rekától kibontakozó, s egyre súlyosabb nehézségeket okozó társadalmi 

mozgalmakat kezdeményezték és kitartó szívóssággal folytatták, amelyhez 

erőt, kitartást és nem csekély büszkeséget adott az a tudat, hogy családjuk 

a Bocskai által kiváltságoltak közül való, s a hajdú adományos földek 

(terrenum privilegiale) jelentős részét - hitük szerint jogtalanul - beköltö-

zöttek, idegenek foglalták el.  

Az alapszerkezetet illetően ez természetesen nem volt igaz. A határ-

használatot, a szántóföldben való részesedés jogát és az egyéb haszonvé-

A 
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telek körét - rét, legelő, erdő stb. - ugyanis a város a teljes jogú polgárait 

képviselő communitas határozta meg, s amint láthattuk, abban mégiscsak 

a Bocskai által kiváltságolt hajdúutódok voltak a meghatározóak, úgy azt 

mondhatjuk, hogy a communitas a kiváltságolt hajdúleszármazottak érde-

keit képviselte, még akkor is, ha a belső telektulajdonosok között voltak 

vérségileg nem hajdúutódok is.  

A 18. század elején egyébként a szántóföldben való részesedés nem 

volt fokmérője az adott egyén gazdagságának vagy szegénységének, föld 

ugyanis ekkor még bőven állott rendelkezésre. A vagyon igazi mutatója a 

jószágállomány volt, s ezért nem véletlen, hogy az adót az 1720-as évek 

végétől már nem a belső telek, hanem az állagállomány után vetették ki. 

A belső telekkel nem rendelkezők megélhetését jelentősen elősegítette az 

is, hogy a hajdú adományos földek kivételével a határ egyéb részein, tehát 

a város által bérelt vagy zálogba vett pusztabirtokokon szabadon bérelhet-

tek földet.  

A belső telek képezte a törzsökös hajdúk telekszervezetének legjelen-

tősebb részét, egyrészt jogi megfontolások alapján, másrészt funkcionáli-

san. A legfontosabb építménye a lakóház, amelynek anyaga rendszerint 

sár vagy vályog, de a 18. században már találunk kőépítményeket is. Tér-

Az adományos városhatár határhasználati rendje. 1783. 
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beli beosztása már ekkor fő vonalaiban azonos volt a háromosztatú alföldi 

parasztházzal. Esetenként pincét is építettek alája. A katonai beszállásolá-

sok miatt rendszerint találunk „németólat”, a későbbi tulajdonképpeni is-

tálló elődjét, amelyet a belső telekkel rendelkező lakosoknak kötelezően 

kellett felépíteni. Gyakori volt a sütőház, a sertés- és tyúkól, amelyet sö-

vényből vagy deszkából építettek. Bár a városi jegyzőkönyvek színeket is 

emlegetnek, igazán jellegzetes gabonatároló a verem volt, amelyet a telek 

bejárati részén, általában a lakóház előtt ástak ki.  

A belső telek építményeinek számbavételénél egyértelműen kiderül, 

hogy annak elsődlegesen lakásfunkciója volt, hiszen nem itt álltak a 

nagyállat tenyésztésre jellemző ólak, s nem itt tárolták a takarmányt és 

egyéb rakományokat. Ezeket a belső telektől térben elkülönülő kertségben 

találhatjuk. A belső telkek nagysága egyébként változatos, s a nagyság 

egyben bizonyos funkciómódosulást is jelenthetett.  

A belső városmagot körkörösen a kertség vette körül, amely a belső 

telkek tartozéka volt, s amelyet a lakótelektől megkülönböztetésként kert-

nek, ólaskertnek, szérűskertnek neveztek. A kert a nagyállattartás színte-

re, itt találhatók az e célra szolgáló jellegzetes építmények (szín, istálló). 

Az eredeti belső telkek és az árokaljai telkek. 1782.(színesre) 
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Jogi szempontból Böszörményben, akárcsak a hajdúvárosokban, háromfé-

le határbeli földtartozék volt. A legfontosabb a belső telek után járó szál-

lásföld, amely rendszerint örökség útján jutott a telkesek tulajdonába, a 

telek nem közvetlen tartozékának tekintett földterület s végül a zálogos 

pusztákon a szükségleteknek megfelelően fogott föld. A 18. század elejé-

től kezdve vannak adataink a szőlőművelésre, amelynek a tulajdonjoga 

semmilyen formában sem befolyásolta az adó és egyéb szolgálatok nagy-

ságrendjét, s ahhoz a communitas által kijelölt pusztaföldből meghatáro-

zott fizetségért bárki hozzájuthatott.  

A hajdú telekszerkezet üzemeltetésének és a határ használatának rend-

jére mindenkor a communitas felügyelt, s rendelkezéseinek hátterében a 

célszerűség mögött mindenkor az adóalap védelme is rejlett. A 18. század 

első évtizedeiben az állattenyésztés elsődlegességéből következően a le-

gelő- és kaszálórétekben való részesedést mindenki számára biztosították, 

s a gazdák a kihajtott ökrök száma után részesedhettek (proportionaliter, 

tehát arányosan) a lekaszálható széna mennyiségében is.  

A század közepe felé azonban a hangsúly egyre inkább a belső telkek 

birtoklására tevődött, amelynek éle egyértelműen a beköltözöttek ellen 

irányult. 1738-ban például már összeírták a belső telkek tulajdonosait, de 

igazán jelentős fordulatot az osztrák örökösödési háborúban való részvé-

telkor, 1744-ben vállalt katonaállítási kötelezettség volt. A katonaállítás 

alapjává ugyanis nem a korábban az adó alapját képező „marhaszámot”, 

hanem a háztelket a tartozékaival állították, s ez a későbbiekben a telektu-

lajdonosok számára további hivatkozási alapot jelentett kiváltságaik fenn-

tartására és bővítésére, bár kétségtelen, hogy a telektulajdonosok viselték 

a városra nehezedő terhek döntő részét.  

Számuk annak ellenére növekedett, hogy a belső városmagban a telkek 

száma nem osztódott. Az történt ugyanis, hogy, a természetes szaporulat 

következtében az utódok mindegyike már nem juthatott belső telekhez, s 

az ily módon kiszorultak a város árka körül, az ún. árokalján építkeztek, 

amely telkeket aztán tényleges belső telkekké nyilvánították. Amíg 1744-

ben hetvennégy ilyen telkest írtak össze, addig számuk 1782-ben már há-

romszáznégy fő volt, az összes telektulajdonosok több mint harmincnégy 

százaléka.  

A „nem igaz lakosok” - tehát a hajdújoggal és belső telekkel nem ren-

delkezők jelentős része a város árkán kívül vagy a kertségben élt, de kö-

zéjük tartoztak azok is, akik ideiglenes jelleggel vagy bérben használtak 

belső telkeket. Ez utóbbiak ugyan pillanatnyilag élvezhették a belső telke-
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sek előnyeit, de telküket nem örökíthették át, s a telek használatáért a vá-

rosnak vagy az eredeti telektulajdonosnak külön szolgáltatásokkal tartoz-

tak. Az előbbiek - tehát a kertségekben, a város árkán kívül lakók - a ha-

tárban örökjogon bírt földdel nem rendelkeztek, de a marhaszám alapján 

legeltetési és kaszálási joguk volt, sőt a város határában az ún. „forgóföl-

dekből” és a zálogos pusztákon földhöz is juthattak.  

A 18. század második felében a belső telekkel nem rendelkező csalá-

dok az összes népesség kb. ötven százalékát alkották, s ennek, harminc-

negyven százalékát a város árkán kívül élők adták. Elsősorban közülük 

kerültek ki annak a több hullámban kibontakozó ellenállásnak a vezetői, 

amely a belső telektulajdonosok ellen irányult. E mozgalmak akkor bon-

takoztak ki, amikor kezdetét vette az addig közös használatban lévő, osz-

tatlan adományos földek kiosztása, s a kiosztás kulcsa a belső telek lett.  

A folyamat Böszörményben, 1768-ban vette kezdetét, s végeredmény-

ben egy szilárd, polgári jellegű földtulajdon rendszer kialakítását célozta. 

Tekintettel arra, hogy valamennyi hajdúvárosban hasonló folyamat indult 

meg, a kérdéssel, mint elsődleges fontosságú üggyel a Hajdúkerület köz-

gyűlése is foglalkozott. A Szoboszlón, 1778. szeptember kilencedikén tar-

tott ülésében a kerületi közgyűlés határozatot hozott az addig osztatlan ál-

lapotban lévő valamennyi hajdú adományos föld kiosztásáról a belső  te-

lektulajdonosoknak.  

Ennek értelmében a böszörményi tanács is határozatot hozott arról, 

hogy a város tulajdonképpeni határa és Pród a telkesek között felosztód-

jon.  

Az ellenérdekű mozgalom, akárcsak a többi hajdúvárosban, Böször-

ményben is jelentős méreteket öltött. Vezetői 1781 novemberében a föld-

ből ily módon kiszorultak - Balogh János, Kardos Mihály és Szálkai Ist-

ván - voltak. A városi tanácsot leváltották, s új hadnagyot állítottak Kun 

András személyében. Ugyanez történt Nánáson, ahol Kola Istvánt, s Had-

házon, ahol Barta Istvánt választották hadnagynak. A kerületi előjáróság 

azonban a hajdúbirtokosokból alakított csapatok mellett a rendes katonai 

karhatalom igénybevételével visszaállította ez előbbi állapotot. Egyébként 

többek között e zavargások váltották ki a hajdúvárosokban a királyi bizto-

sok kiküldésének rendszeresítését, amely viszont más vonatkozásban 

alapvetően sértette a hajdúbirtokosság érdekeit. Természetesen az elége-

detlenek vezetői ezek után az egyes hajdúvárosok elégedetlen lakosainak 

érdekeit felkarolva közösen léptek fel. A börtönből szabadult Szálkai Ist-

ván és a nánási lakos Komjáti Gábor közvetlenül kiszabadulásuk után 
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1784-ben a királyi udvarhoz beadványt intéztek, amely szerint Csanády 

Sámuel főkapitány 1779-ben erőhatalommal elvette földjeiket, sőt őket a 

királyi parancsolat kijátszásával börtönbe vetette. A felsőbbség azonban a 

hajdú telekbirtokosoknak adott igazat. Ettől függetlenül a telketlen lako-

sok a polgári átalakulásig több ízben próbáltak a helyzeten változtatni, 

amelynek annyi eredménye volt, hogy a magyar diéta a Hajdúkerület jog- 

és birtokviszonyainak rendezését az 1790/91-ben felállított rendszeres bi-

zottság elé utalta, amelynek munkálatai 1848-ig azonban csak a törvény-

tervezet szintjéig jutottak el.  

Végeredményben a telkes lakosok - a „hajdúbirtokosok” jogainak ér-

vényesítését - sikerrel oldották meg, s így sor került Pród és a Rét felosz-

tására az előbbeni szempontok figyelembevételével. Az igazsághoz hoz-

zátartozik, hogy a telketlen lakosok mozgalma nagyban nehezítette a haj-

dúkerületi vezetés azon törekvését, hogy a hajdúvárosokat a teljes jogú 

törvényhatóság rangjára emeljék, sőt időnként felsejlett a hajdúvárosi au-

tonómia megszűnésének, megszüntetésének veszélye is, amelynek konk-

rét megvalósítási formája a Szabolcs megyéhez való csatolás lett volna. 

Ettől függetlenül a földtulajdonviszonyok megnyugtató rendezése csak a 

19. század végén, 20. század elején bekövetkező tagosítással nyert meg-

nyugtató megoldást. A fenti fejlemények - a társadalmi feszültségek két-

ségtelen növekedése ellenére - elvileg lehetőséget teremtettek arra, hogy a 

„terrenum privilegiale” (az örökös hajdúföld) háromnyomásos rendszerbe 

tagozódjon.  A feszültségek enyhítésének irányába hatott viszont, hogy az 

árokaljáról telkeket számítottak a belső telkek közé. 

A kiosztott telek- és ugarföldek aránya ugyanis pontosan kettő az egy-

hez volt (10 044 - 4773 hold), s ez megfelelő lett volna arra, hogy a szál-

lásföldekből őszi és tavaszi, az ugarföldekből pedig ugarnyomás szüles-

sen. 1784-ben azonban a telekföldeket nem osztották „járásokra” 

(calcatura), s így a fordulókényszer sem valósult meg, azaz a földterületét 

mindenki tetszés szerint használhatta, tehát parlagolhatta is. Az ugarföl-

deken viszont ki lehetett alakítani a fordulókényszerrel párosított nyomá-

sos rendszert, s érdemes felfigyelni arra, hogy e téren a jószágtartó gazdák 

érdekei kerültek előtérbe.  

Már 1790-ben úgy rendelkeztek, hogy csak egy járásbeli föld legyen 

szántó, két járást pedig a „legelőnek bővítésére nézve heverőben” hagy-

ták. Az ugarföldek használata a szabályozott talajváltáson keresztül a 19. 

század harmincas éveiben úgy alakult, hogy a hajdani három járás helyett 

már csak egyet szántottak, vetettek, ezt azonban folyamatosan a 



NYAKAS MIKLÓS: HAJDÚBÖSZÖRMÉNY A MÚLÓ IDŐBEN 

 
184 

communitas által előírt vetésforgóval. Az első évben tengerit, a második-

ban tavaszbúzát, a harmadikban rozst vetettek, amely javított háromnyo-

másos rendszernek felelt meg. Az ugar többi része aztán véglegesen lege-

lőnek maradt (csordanyomás, gyeplegelő). A telekföldeken hasonlóan bi-

zonytalan volt a helyzet. Még az 1830-as évékben is úgy nyilatkoztak, 

hogy „a szállásföldeket ki - ki úgy használja a mint környülállásai szerint 

magának hasznosabbnak vagy szükségesebbnek látja...”.  

A Hajdúkerület azonban - felsőbb sugalmazásra is - itt is napirenden 

tartotta a nyomásos gazdálkodás kialakítását. Statútum írta elő, hogy 

„szokásba kell vétetni, hogy  az őszi vetések, ugarlások egy tagba külön 

tétessenek és azok szoros tilalomba tartassanak”. Rendelkezések sokasá-

gával és kellő nyomással a telekföldeken az 1830-as évek végétől hármas 

vetésforgó jött létre. Két-két járásba vetettek kukoricát, őszi- és tavaszi 

gabonát, de feltételezhető, hogy az ugarnyomás e vetésforgóból is hiány-

zott. Mindent összevetve megállapíthatjuk, hogy az örökös hajdúföld 

használatának egységes elvek szerint történő hasznosítása egészen a tago-

sításig, tehát a 19. század végéig nem valósult meg. 

A pusztabirtokok eltérő jogállása mindvégig akadálya volt annak, hogy 

azokon a hajdú adományos földekéhez hasonló határhasználati rend ala-

kuljon ki. Itt ugyanis a föld birtoklásának - mint láthattuk - nem volt felté-

tele a belső háztelek, s az ismétlődő újraosztások során, a tizedek rendjé-

ben sorshúzással mindenki földhöz juthatott, ha a bérleti díjat megfizette. 

Nem számított előnynek az sem, ha valaki már régtől bérelt itt földet, no-

ha ilyen irányú törekvések voltak. A jó földű Zeleméren és 

Szentgyörgyön viszont már a 18. század végén nyomásos rendszer alakult 

ki, a városhoz közel eső prédiumokat (pusztabirtokokat) pedig járásokra 

osztották, közbeiktatva az ugarnyomást. Viden másként alakult a helyzet, 

s ebben a gyengébb talajadottságok is közrejátszottak. Itt hosszú időn ke-

resztül fennmaradt a parlagolás. 1794-ben a tízévenkénti újraosztást azzal 

magyarázták, hogy e nélkül a gyengébb földhöz jutottak kárt szenvedné-

nek.  

A 18. században a Réten még a marhaszám által befolyásolt szabad 

foglalás rendszere érvényesült, s a kaszálók 1797-ben kerültek be a telek-

szervezetbe, s így a belső telek tartozékaivá lettek. A Rét végleges felosz-

tására 1823-ban került sor, amikor a fentebb már részletezett jogi meg-

fontolások alapján a birtoktalanokat - azaz a telektulajdonnal nem rendel-

kezőket az osztásból kizárták. Ekkor 11 840 kat. hold került kiosztásra az 

1784-ben megállapított belső telkek arányában. Továbbra is jelentős terü-



HATÁRHASZNÁLAT ÉS TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS 

 185 

letek maradtak azonban a kommunitás kezén, amelyeknek felosztására 

csak a 19. század második felében került sor.  

A 19. század derekáig, pontosabban a tagosításig városunkban tehát 

változatos határhasználati formákat találhatunk. A szántóföldi művelés 

alá vett földek túlnyomó többségén (Ugar, Telekföld, Nagy- és De Pauli 

Zelemér, Szigetorr, Gátmegett, Kispród, Kanális-oldal, a vidi föld és a 

Brassó-zug egy része) ugar nélküli hármas vetésforgó volt, amelyben sor-

rendben kapások, tavaszi és őszi gabonafélék váltogatták egymást. Kis-

Zeleméren, valamint az egyébként csekély szántófölddel rendelkező Vá-

roserdőn és Bodán kétéves, fekete ugar nélküli kettős vetésforgó volt di-

vatban (kapások, gabonafélék). Szentgyörgyön hármas vetésforgó volt, 

fekete ugar nélkül. Hosszabb ideig pihentettek kaszálóként néhány föld-

darabot Szentgyörgyön, De-Pauli Zeleméren, Viden, a Brassó - zugban és 

a Réten. 

 

 

 

 

 

 

 

Tövisborona Hajdúsági Múzeum. 
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A városi autonómia és a teherviselés 

 
 

 

mint láthattuk, a hajdúvárosok a 18. században is sikeresen vé-

delmezték – igaz, megcsonkult kiváltságaikat, amelyben a szá-

zad végén létrejött, s az idők folyamán egyre nagyobb hatalmat 

összpontosító Hajdúkerületnek döntő 

szerepe volt.  

Mindez azt is jelentette, hogy a vá-

rosok elkerülték a vármegyei függést, és 

sikeresen védelmezték belső autonómiá-

jukat. Sőt, 1790-ben sikerült biztosítani 

országgyűlési képviseleti jogukat is. 

Hajdúböszörményben a városi önkor-

mányzat kialakulása közvetlenül a lete-

lepedés időszakára vezethető vissza, de 

a 18. század folyamán ez lényeges mó-

dosulásokon ment keresztül.  

A legfelsőbb irányító testület a 17. 

századból ismert kistanács maradt, 

amelynek az eredeti tizenkét főhöz ké-

pest létszáma bővült, 1738-ban ennek 

pontosan a kétszerese volt, de az 1838. 

évi királyi leirat újból tizenkét főben ál-

lapította meg létszámát. Fontos változás 

volt a 18. században a nagytanács létre-

jötte, amely a városi közigazgatás szer-

vezetét hasonlatossá tette a szabad kirá-

lyi városokéhoz. Élére a magyarul nép-

szónoknak, németesen fürmendernek, 

latinosan pedig tribunusnak, tribuni 

A 

Szálkai István (1798 – 

1868) népszónok sírköve.  

Hajdúsági Múzeum 
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plebis-nek nevezett választott tisztségviselő került.  

 

 

 

 

 

Amiként változó volt a kistanács tagjainak a száma (szenátorok) úgy 

változatosság figyelhető meg a communitásbeli személyek számát illetően 

is, bár ez utóbbiak minden esetben többen voltak, mint a szenátorok. 

1742-ben harmincketten, 1742-ben huszonkilencen, 1771- ben pedig 

harmincöten. A forrásokból kiderül, hogy mind a szenátorokat, mind pe-

dig a tanácsbelieket nyilván a lélekszámnak megfelelően tizedenként vá-

lasztották. 1772-ben mindkét testület választása a következő területi el-

osztásban és arányban történt:  

 

 

 

A tanácsbeli, communitásbeli személyek száma 

 

    Tized Tanácsbeli Communitásbeli 

     Első              4                6 

     Második              3              5 

     Harmadik              4              7 

     Negyedik              4              4 

     Ötödik              4              7 

     Hatodik              4              5 

     ÖSSZESEN            23            34 

 

 

A communitas felállítását egyébként 1737-ben határozták el, s létszá-

mát hatvan főben állapították meg, amelytől- amint láthattuk - eltértek. 

Az indok az volt, hogy a népből igazgatásra alkalmas, bölcs és jó erkölcsű 

emberek kerüljenek be a vezetésbe. Valójában arról volt szó, hogy a ha-

talmat gyakorló szűk politikai vezetőréteg bővítette társadalmi bázisát, 

amely azonban nem jelentette azt, hogy a communitás a város egész la-

kosságának érdekét felvállalta volna. A város egészének bevonására tör-

téntek ugyan kísérletek, de ez nem valósult meg, csupán a választói bázis 

további bővítésének lehetünk tanúi. 1767-ben úgy határoztak, hogy a vá-
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lasztásba a tanács és a communitas tagjai mellett minden tizedből az 

„öregebbek és értelmesebbek közül” további tíz-tizennyolc embert vontak 

be. A választók körének alakulása szoros összefüggésben áll a hajdú te-

lekszervezet fentebb már leírt folyamatával. 1770-ben például a Hajdúke-

rület főkapitánya hívta fel a lakosokat a hadnagyválasztásnál a rendre és 

fegyelemre, mert mint írta – „nem a hazafiak (tehát a hajdúbirtokosok), 

de másunnan ide szakadt, s itt megtelepedett jövevények szoktak 

zűrzavaroskodni”. 1781-ben pedig már teljesen egyértelműen fogalmaz-

tak: „a beköltözöttek nemcsak a birtokból zárassanak ki, hanem a had-

nagyválasztásba való befolyástól is”. 

 A beköltözöttek tehát elestek a közvetlen érdekérvényesítés lehetősé-

gétől. A helyi hatalom legfőbb szerve a tanács( szenátus) és a communitas 

(közönség) együttes ülése volt, amelyre a szükségleteknek megfelelően, de 

általában havonta került sor. Jogában állt helyi szabályrendeleteket (sta-

tútumokat) alkotni, ellenőrizte a végrehajtó szerveket és kijelölte a tiszt-

ségviselőket. Az együttes ülések határozatainak elemzése azt bizonyítja, 

hogy az mindenkor a telektulajdonosok, tehát a teljes szabadsággal ren-

delkezők érdekeit képviselte. Az előző korszakból megismert „nemes ta-

nács”, a szenátus egyre inkább ügyintéző szervvé, magistratussá alakult, 

mivel az érdemi döntések az együttes üléseken születtek. 

Létszáma - amint látható - tizedenként általában négy-négy fő volt, s a 

testület elnöke a hadnagy volt, de hivatalból részt vett az üléseken a 

fürmender és a jegyző is, amelynek ekkor már helyettese is van 

(vicenotarius). A szenátus tagjainak választása a korábbi Szent György 

Városláda 1776-ból. Hajdúsági Múzeum 
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napról (április 24.) eltolódott az ún. „katonai esztendő kezdetére” 

(nov.1.), nyilván praktikus közigazgatási okokból. A szenátus tagjainak 

vagyoni helyzetét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy általában nem gazda-

gabbak a communitásbelieknél. Azt viszont megállapíthatjuk, hogy a sze-

nátusban általában a régebben polgárjoggal rendelkezők foglaltak helyet, 

míg a communitásban az újonnan polgárjogosultak.  

Amint láthattuk, a communitas, amely hasonlít a szabad királyi város-

ok Választott Hites Közönségéhez, a polgárjogot újabban szerzettek ér-

dekérvényesítő fóruma volt, az együttes ülések rendszeressége miatt 

azonban magának a tulajdonképpeni communitásnak a jelentősége csök-

kent. Amíg a senatusban általában a végrehajtó hatalom fontosabb képvi-

selőit találhattuk, addig a communitas tagjai inkább a kisebb tisztségek 

betöltői és az egyes feladatok ellenőrzői voltak. A tulajdonképpeni köz-

igazgatási szervezetről megállapítható hogy az egyre inkább szakosodott, 

s különösen négy területen látott el mulaszthatatlan feladatokat; bírósági, 

városgazdálkodási, városigazgatási és egyházi kérdésekben.  

A feudális rend sajátja volt azonban, hogy az egyes funkciók nem kü-

lönültek el egymástól határozottan, sok volt az átfedés és az egybemosó-

dás. A legfőbb tisztségviselő a hadnagy, a fürmender és a városgazda vol-

tak, hivatali idejük egy esztendőre terjedt, s a tanács és a communitás 

együttes jelöltjeként a tizedek általi javaslat alapján a teljes jogú polgárok 

választották őket. A tisztújítások alkalmával került sor az egyéb fontos 

városi tisztségek betöltésére is. Ekkor választották az adószedőt (exactor), 

a mészárszékek és a korcsmák felügyeletét ellátó székgazdát és borbírát, 

az utcahadnagyot, a vásárbírát, a tizedeseket, az árvagyámot, a város 

szolgáit, a város katonáit, a katonai beszállásolás gondjait intéző szállás-

osztókat.  

Tekintettel arra, hogy a város és a református egyház vezetése szemé-

lyileg is jórészt egybeesett, így a városi vezetésnek komoly szava volt a 

prédikátor marasztásában, s a tanács bízta meg meghatározatlan időre a 

jegyzőt és a fiscalist is feladatainak ellátására.  

Feladatuk volt természetesen a különböző kisebb, de mégis fontos 

tisztségek betöltése, így meghatározott feltételek mellett kiválasztották és 

általában meghatározatlan ideig megbízták a város éjszakai rendjére vi-

gyázó vachtereket (őrök), az egyházfikat, az erdőinspektorokat, a csőszö-

ket, a bábát, de a kocsisokat, a csikósokat, a juhászokat, a gulyásokat és a 

sőréseket is. A városra kivetett terhek sokrétűek voltak, s nem egyfor-

mán nehezedtek a város különböző társadalmi rétegeire. Böszörmény 
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hajdúváros kezdettől fogva fennálló kötelezettsége a katonáskodás volt, 

amely a 17. században a teljes jogú hajdúk számára személyes kötelezett-

séget jelentett, a 18. századtól azonban már csak a város közönségére ki-

rótt katonaállítást, bár nemesi jogaik elismertetése végett a Hajdúkerület 

maga szorgalmazta a nemesi insurrectio (felkelés) gyakorlatának kiter-

jesztését és megkövetelését.  

Ennek lebonyolítása és megszervezése a tanács feladata volt, nemcsak 

a személyes felkelésé, hanem a kötelezően kirótt újoncozásé is. Ez utób-

binak elvben önkéntes jelentkezés útján kellett volna történni, de már igen 

korán a keretszámot sorshúzás útján töltötték be. A Hajdúkerület 1815-

ben úgy rendelkezett, hogy csak azokat vigyék el katonának, akiknek cse-

lédjeik nincsenek, s gazdaságuk sem követeli meg személyes jelenlétüket. 

Tehát a város legszegényebbjeit, amely viszont újabb feszültséget terem-

tett, hiszen így a szolgalegények száma csökkent. A nemesi felkelés 

(insurrectio) és a kötelezően kivetett katonaállítás egyaránt igen nagy ter-

heket jelentett a város hajdú lakosságára. Egy lovas katona kiállítása 

1800-ban például 150 forintba került, s csupán ebben az évben a város 

birtokos lakossága kilencvenhat katona után 14 400 forintot fizetett, ame-

lyet a helybeli tanács vetett ki személyenként a birtoknagyság arányában.  

A városi elöljáróság igazi nagy feladata azonban nem a katonaállítás 

volt, hanem a különféle adónemek behajtása, amelyek közül a legsúlyo-

sabbak azonban a katonasággal kapcsolatosak. A legnagyobb terhet min-

denekelőtt a contributio jelentette, amelyet az országgyűlés által megálla-

pított portaszám alapján, a teherviselőképesség felmérése után vetettek ki 

a Hajdúkerületre, majd azt bontották le az egyes városokra. Az így kive-

A régi városháza egyik padja. 18.-19. szd. Hajdúsági Múzeum 
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tett adóteher a 17. század végétől enyhén csökkenő tendenciát mutat 

ugyan, ezt azonban más adónemek emelkedése ellensúlyozta. A Hajdúke-

rületre kivetett terhek egyharmadát - egynegyedét Böszörmény viselte, 

amely hat-hétezer forint körül mozgott. A contributionak nevezett hadi-

adó azért vált különösen terhessé, mert azt gyakran nem készpénzben, ha-

nem természetben (terményekben) hajtották be. Ez ugyan az első pilla-

natban előnyösebbnek tűnhetett, együtt járt viszont a szállítási kötelezett-

séggel, azaz a lakosságnak kellett azt a kijelölt katonai raktárakba beszál-

lítani.  

A rendkívül terhes fuvarozás nagy megpróbáltatást jelentett mind az 

igavonó állatokra, mind a szekerekre és természetesen az emberekre is, 

hiszen a böszörményi gazdák szekerei gyakran megfordultak Kállóban, 

Aradon, Munkácson, Pesten a kijelölt hadiraktárak előtt. Gyakran előfor-

dult azonban, hogy a hadiadó egy részét a városokba beszállásolt katona-

ság élelmezésére és tartására fordították. E korban kaszárnyák ugyanis 

alig voltak, s a kor általános gyakorlata szerint a katonákat az egyes gaz-

dákhoz szállásolták be, akiket aztán gyakran lovával együtt el kellett tar-

tani.  

Az 1810-ben épült Városháza udvari homlokzata 



NYAKAS MIKLÓS: HAJDÚBÖSZÖRMÉNY A MÚLÓ IDŐBEN 

 
192 

A városi elöljáróság feladata volt aztán az egyes gazdák által ily mó-

don viselt kiadásokat nyilvántartani, s azt összesítve a katonai hatóság fe-

lé továbbítani s levonatni a városra illetve a kerületre kivetett adóteherből, 

illetve leszámítani azt az egyes gazdára jutó adóból.  

A Hajdúkerület megszervezése egy új, középszintű közigazgatási egy-

ség létrejöttét jelentette, amely szerepkörében sok hasonlóságot mutatott a 

nemesi vármegyékhez. Természetesnek kell tartanunk, hogy a vármegyé-

kéhez hasonlatosan a Hajdúkerületben is felállították az ún. házipénztárt, 

amely a közigazgatási költségek fedezésére volt hivatott. A domestica 

cassába (házipénztár) fizetett adó nagysága változó volt ugyan, s különö-

sen az országgyűlések ideje alatt nőtt meg, de általánosságban elmondhat-

juk, hogy az mind komolyabb terhet jelentett, s annak nagyságrendje az 

1840-es évekre már a hadiadó felét is meghaladta. Tulajdonképpen ezt 

természetesnek tekinthetjük, hiszen az adóteher emelkedés egybeesett kü-

lönösen 1790-től kezdve a közigazgatás fokozott modernizálásával, 

amelynek például olyan következményei voltak, mint az állandó hajdúke-

rületi székház építése és a tisztikar létszámának növelése, illetve 1790-től 

kezdve az állandó országgyűlési képviselet kiépítése.  

A régi Városháza udvara 
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Hajdúböszörmény döntően protestáns kálvinista lakosságát nem terhel-

ték ugyan a katolikus hívőkre jellemző adónemek, de az egyházukat ter-

mészetesen nekik kellett fenntartaniuk. Ennek formáját a papbér néven 

kivetett egyházi adó jelentette, amelynek nagysága azonban meg sem kö-

zelítette az előbbi két adónemet, s azt a 

mindenkori vagyoni állapotnak megfele-

lően vetették ki. Böszörményben például 

1834-ben a vagyoni helyzet alapján osz-

tályokba sorolták a lakosokat, akik ennek 

megfelelően fizették az egyházi terheket. 

Az első osztályba tartozók fejenként há-

rom véka búzát és öt váltóforintot, a má-

sodikba besoroltak két véka búzát és há-

rom forint húsz krajcárt, a harmadikban 

pedig egy véka búzát és egy forint negy-

ven krajcárt fizettek.  

Külön terhet jelentett a város lakói 

számára a közmunkák rendszere, amelyet 

részint országos, részint kerületi, részint pedig 

városi igények alapján vetettek ki, amelynek 

megszervezése természetesen a városi vezetés feladata volt.  

A kerületi és a városi vezetés számára az igazán nagy feladatot nem az 

adó kivetése, hanem annak behajtása jelentette, részint azért, mert az adó-

fizetés körül minden korban és minden körülmények között voltak prob-

lémák, de főleg azért, mert a hajdúvárosok belviszonyai jogi szempontból 

is rendezetlenek voltak, s a pontosan körülhatárolt jogi rendezés hiánya 

miatt érthetően mindenki igyekezett magát a számításba jöhető terhek alól 

mentesíteni. Igaz ugyan, hogy a hajdúvárosok belviszonyainak rendezésé-

re az 1790/91-es országgyűlés bizottságot küldött ki, de az 1848-ig sem 

tudott érdemi munkát végezni, javaslatai csak a törvénytervezet szintjéig 

jutottak el.  

Az adófizetési morál lazulását mindenekelőtt az ún. „hajdúpárt” prog-

ramja eredményezte, amelynek vezetői a 18. század második felétől 

kezdve egészen 1848- ig arra törekedtek, hogy a „valóságos és igaz haj-

dúk” semmi terhet ne viseljenek, és a hajdúbirtokok „valóságos és igaz” 

nemesi birtokká alakuljanak. Tovább bonyolította a helyzetet azoknak a 

hajdúleszármazottaknak a törekvése, akik már nem voltak belső telek bir-

tokában, s így a belső telek birtokában lévő nem hajdú leszármazottakat 

Hajdúböszörmény 

pecsétnyomója. 18-19. 

szd Hajdúsági Múzeum. 
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földjüktől megfosztanák s azokat a nemteleneket megillető terhek hordo-

zására kényszerítenék. Bár a hajdúpárton belül több áramlat figyelhető 

meg, törekvésük annyiban mégis közös volt, hogy az valamilyen formá-

ban sértette a többi társadalmi réteg érdekeit. Amennyiben az állam által 

kivetett, de az egyes gazdáktól behajthatatlannak bizonyult az adó, úgy 

azt a város volt kénytelen a házi pénztárából kiegyenlíteni. Így volt pél-

dául 1815-ben, amikor a város vásárolt több mint 1100 rajnai forinton 

élelmet a hadiadó kiegyenlítésére. Ugyanilyen nehézségeket okozott a há-

zipénztár fizetése és a papbér (egyházi adó) is. Különösen sok gondot je-

lentett a közmunkák szervezése részint annak nagyfokú tervezhetetlensé-

ge, részint pedig a vélt vagy valós előjogok sérelme miatt. Böszörmény-

ben 1824-ben például Kiss B. István, Kiss B. János, Nagy Demeter és Ta-

tár Mihály, „mint Nemes Személyek a város közönséges szólgálatját” tel-

jesíteni nem akarták. A városvezetés kemény büntetéseket helyezett kilá-

tásba, azonban a problémát véglegesen megoldani nem tudták. A köz-

munkát szervező utcahadnagy tekintélyének növelésére a tanács 1816-ban 

úgy határozott, hogy aki felhívásának nem engedelmeskedik, azt hat fo-

rintra büntessék. Egy évvel később újból s általánosabb érvénnyel megfo-

galmazták, hogy a közmunkát nem teljesítő nemesek (beköltözött 

armalisták) és a hajdúnemesek (proprietariusok) figyelmeztetésben része-

süljenek, s ha a közmunkát ezután sem végeznék el, úgy jószágukat a vá-

ros udvarára hajtsák, s mindaddig tartsák ott, amíg a szolgálatot el nem 

végzik.  

Hajdúböszörmény és általában a hajdúvárosok társadalmán belül tehát 

a városok anyagi erőforrásaiban és kiváltságaiban való részesedés, illetve 

a terhek hordozásának mennyisége és mikéntje okozott komoly feszültsé-

geket, s teremtett olyan zavargásokat, amelyek végeláthatatlan pereskedé-

sekhez vezettek, s amelyek egészen a jobbágyfelszabadításig, pontosab-

ban a rendi kiváltságok eltörléséig nem oldódtak meg. Sőt, a polgári 

földmagántulajdon végleges kialakítása, a határ szegregációja és tagosítá-

sa révén gyakorlatilag egészen a századfordulóig elhúzódtak, amelynek 

tudati téren többek között az a következménye is volt, hogy a feudális 

eredetű tagoltság más formában és más tartalommal ugyan, de hosszú ide-

ig konzerválódott.  
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A kialakult helyzet tehát nagyban emlékeztet az egyébként sok hasonla-

tos tulajdonsággal rendelkező kiváltságolt Jászkun kerülethez, ahol sajá-

tos történeti okok folytán az Udvar által eladományozott és jobbágyi sor-

ba süllyeszteni szándékozott lakosság magát megváltotta, s a megváltási 

összeghez való hozzájárulás mértéke, az abban való tehervállalás vagy 

nem vállalás vízválasztója volt a határhasználatban és egyéb javakban va-

ló részesedésnek, illetve a nemes kerületre kivetett terhek hordozásának. 

A megváltási összeghez hozzájáruló úgynevezett redemptusok helyzete 

nagyban hasonlított a Hajdúkerület ún. proprietárius hajdúnemeseihez, 

míg a megváltáshoz hozzá nem járuló réteg, az úgynevezett 

irredemptusok helyzete nagyjából a hajdúvárosok országos- és 

hajdúnemesi jogokkal nem rendelkező, belsőtelket nem birtokló rétegé-

nek felelt meg (libertini). Teljesen hibás ugyanis az az elképzelés, amely 

Hajdúböszörmény s általában a Hajdúkerület társadalmát egységesen úgy 

tekinti, mint szigetet a korabeli feudális magyar társadalom tengerén, ahol 

feudális kiváltságok nem éltek, s ahol virágzó szabadparaszti, a polgári 

fejlődés tendenciáit hordozó fejlődés valósult meg.  

A régi városháza a hirdetések közzétételére szolgáló 

dobolállvánnyal 
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A valóságban az egykor ténylegesen a feudális rend kereteit feszegető 

hajdúmozgalom már igen korán idomult a magyar valósághoz, nem vélet-

lenül, hiszen a hajdúszabadságban rejlő lehetőségek valójában sohasem 

jelentettek igazi alternatívát a feudális renddel szemben, arról pedig vég-

képp nem lehet szó, hogy a polgári fejlődés tendenciáit hordozták volna. 

A hajdúk ugyanis kiváltságolásuk pillanatától kezdve teljesen érthetően 

privilégiumaik körülbástyázására törekedtek, mint ahogyan saját, jól fel-

fogott érdekükben nem is tehettek másként.  

A feudális társadalmi rendbe való beépülés a 18. század folyamán a 

magyar társadalom általános konszolidálódásával és egyben megmereve-

désével párhuzamosan felgyorsult, amely egyben a társadalmi küzdelmek 

kiéleződésével is járt. A kérdés ugyanis úgy vetődött fel, hogy a hajdúki-

váltság nyújtotta előnyökből, illetve a Hajdúkerületre kivetett terhekből 

mely társadalmi réteg és milyen arányban részesedjen. A hajdúnemesek 

és az országos nemeseknek nevezett, de valójában csak armálissal - tehát 

kutyabőrrel rendelkezők, akik a belső telkek birtokában is voltak - a teljes 

jogú nemesi jogállás elérésére törekedtek, amely az adóterhek egyértelmű 

áthárításán túlmenően egy sor kiváltsággal járt volna. Erre a Hajdúkerü-

let vezetői szerint az 1790-es nagy nemesi felbuzdulás idején érkezett el az 

Az Origo .. első lapja. Részlet. 
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idő, pontosan a nevezetes 1790/91-es országgyűlésen. A megyei nemes-

ség vezetői a kerület országgyűlési képviselői jogának támogatásában 

egyetértettek, de egészen más megközelítésben, mint a Hajdúkerület ve-

zetői. Arra gondoltak, hogy a népesebb mezővárosok beemelésével a ren-

di parlamentbe, annak társadalmi bázisát szélesíthetik s ez az elképzelés 

erősen emlékeztet a reformkor későbbi érdekegyeztető politikájára. A cél 

azonos volt ugyan, de a háttérben húzódó megfontolások homlokegyenest 

ellenkeztek. A Hajdúkerület álláspontját részint a követi utasítás, részint 

Jablonczay Petes János főkapitány és Nánási Oláh Mihály hajdúkerületi 

főjegyző különböző beadványai és tájékoztató jelentései világosan körvo-

nalazták. Döntő siker volt, hogy a kamarai fennhatóság alól megszaba-

dulhattak, s felügyeleti szervként a Helytartótanácsot jelölték ki, amely 

lényegében a vármegyék jogállásához tette hasonlatossá a hajdúváros-

okat. A kiváltságolt hajdúréteg eltörlése azonban szóba sem kerülhetett!  

A Hajdúkerület belviszonyainak rendezésére bizottságot állítottak fel, 

amely azonban egészen 1848-ig sem tudta munkáját befejezni. Mindez a 

társadalmi belharcok kiéleződéséhez vezetett, amelyen az udvar az egy-

mást követő királyi biztosok kiállításával igyekezett enyhíteni, nem sok 

sikerrel. A királyi biztosok kinevezése, a bécsi udvar centralizáló politiká-

ja a hajdúkerületi vezető réteg soraiban erős ellenérzést váltott ki, noha 

tárgyilagosan meg kell állapítanunk, hogy az a kor viszonyainak megfele-

lő közigazgatás megteremtését célozta.  

A hajdúkerületi főkapitányi tisztség ugyanis egyszerre egyesítette ma-

gában a nemesi vármegyék alispáni és főispáni funkcióját, azaz egyszerre 

volt választott és a király által megerősített. A nemesi vármegyéknél 

ugyanis az alispánt a nemesi közgyűlés választotta, s a rendi ellenállás 

erősödésével egyre nagyobb hatalom birtokába jutott, míg a főispánt a ki-

rály nevezte ki. A dolog fonáksága, hogy ennek ellentmondásosságát ma-

ga a Hajdúkerület vezetése is érezte, s a megoldásra különböző javasla-

tokkal állt elő, noha a kérdés egészen a polgári forradalomig nem oldódott 

meg. A fenti törekvés és érvelési rendszer a különböző hajdúkerületi em-

lékiratokban napvilágot látott a magyar rendek tájékoztatása céljából.  

Az első komoly összeállítás az 1790/91-es országgyűlésre készült, de a 

legnevezetesebb a Nánási Oláh Mihály főkapitány irányításával és Pély 

Nagy Gábor hajdúkerületi alkapitány, később főkapitány tevékeny közre-

működésével készült. A latin nyelven íródott emlékirat címe: Origo et Sta-

tus Privilegiatorum Oppidorum Haidonicalium ex Legibus, Privilegiis, 

aaliisque monumentis depromptus címet viselte, amely 1821- ben jelent 
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meg Trattner János könyvnyomdájában. Ilyennek tekinthető az 1843-as 

országgyűlésre beadott, s Kováts Sámuel által összeállított jelentés, de kü-

lönösen Sillye Gábor munkája a Szózat a Hajdúkerület ügyében (Pest, 

1847), amely a korábbi jogászi érveléssel erőteljesen védelmezi a hajdú-

párt érdekét. Más gondolati síkon mozog az a törvénytervezet, amely a 

rendszeres bizottságok munkálatai révén készült, amely azonban idő hiá-

nyában nem került érdemi tárgyalásra.  

A fenti emlékiratok születésében természetesen jelentős szerepet ját-

szott Hajdúböszörmény kiváltságolt rétege, érthetően, hiszen a hajdúkerü-

leti levéltár is Böszörményben volt, amely pedig a jogbiztosító oklevelek 

legfontosabb őrzési helye volt.  

Amint láthattuk, már a 16. században a böszörményi dézsmajegyzékek 

elemzésekor némi iparos népesség kimutatható, s már a 17. században 

céhalakulásra vannak bizonyítékaink. Az 1702-es összeírás szerint a 

városban összesen negyvenegy kézműves élt, akik az összeírtak 19,4 

százalékát adták. Legtöbbjük nyilván mezőgazdasági termeléssel is fog-

lalkozott, sőt valószínűen döntő hányaduknak ez volt a fő megélhetési 

forrása.  Ettől függetlenül Böszörmény városa a hajdúvárosok között a 

tebb kézművességgel rendelkezett. Meglepő, de magyarázható, hogy az 

iparosok döntő hányada (harmincegy fő a negyvenegyből) a 

mazottak közül került ki. Az első pillantásra rejtélyesnek tűnő dolog 

tázásához nagyban hozzájárul az 1728-as összeírás, amely szerint csak-

nem minden mesterember földdel is rendelkezett. Érdemes felfigyelnünk 

arra a jelenségre is, hogy a városi elöljáróság - a céhek tiltakozása 

re hallgatólagosan eltűrte a „kontárok” - 

hát a céhen kívüliek - tevékenységét.  

Bár Böszörménynek a középkor óta 

sártartási joga volt, a helyi vásárok mégsem 

voltak jelentékenyek, amely a nagyhírű 

debreceni vásárok közelségével magyarázható. Az árak itt általában 

mottabbak voltak, mint másutt, érdemes volt tehát a böszörményi jószá-

gokat máshol eladni. A heti piac forgalma viszont élénk volt, s ez a 

gyarázata annak, hogy szigorúan tilalmazták a háznál való árusítást, 

tően, hiszen így a helypénzbevétel kiesésével a városi jövedelmek csap-

pantak meg. A nem böszörményiek esetében pedig különösképpen szigo-

rúan jártak el, még a városból is kizavarták őket. A piac jelentősége na-

gyobb volt a mainál, lévén a bolthálózat még jórészt kialakulatlan. A vá-

rosi kisebb haszonvételek (korcsma, mészárszék, malom) elvben a 

A böszörményi szabócéh pe-

csétnyomója. 1713. Hajdúsá-

gi Múzeum 
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hajdúnemesi jog velejárója volt, gyakorlati-

lag azonban a város közös jövedelmét gya-

rapította, bár időnként egyesek jogot for-

máltak arra, hogy erre hivatkozva házuknál 

árusítsanak, italt mérjenek. Ez ellen viszont 

szigorúan felléptek. A legnagyobb bevételt 

mindenkor az italmérés jelentette, amelyet a 

város vezetése általában bérbeadás útján 

hasznosított. A csapszékek általában mindig 

tekintélyes hasznot hoztak a városnak, 

amely szoros összefüggésben állt a város 

körül - elsősorban a homoki területeken, pl. 

Bodán - kialakuló szőlőskertekkel. Volt a 

városban „serfőző” ház is, amelyet szintén 

rendszeresen bérbe adtak, de az üzemeltetés 

körülményeit, a sör minőségét rendszeresen 

ellenőrizték. A pálinkafőzés ugyancsak vá-

rosi monopólium volt. A bormérést termé-

szetesen szintén ellenőrizték, amely a „borbíró” feladata volt. Vigyázott 

arra, hogy vizezett bor ne kerüljön forgalomba, hamis mértéket ne hasz-

náljanak, s fekete úton beszerzett bort („vak bor”) ne mérjenek. A be nem 

jelentett, tehát a balkézre forgalmazott bort elkobozták, amelyet vagy ki-

folyattak, vagy pedig ingyen kiosztottak. 

 A tulajdonképpeni bolthálózat csírái a 19. század első felében alakul-

tak ki. 1838-ban vasbolt nyílt a városban, később nyílt ruhaüzlet és bőr-

kereskedés is. Az 1865-ben felépült gimnáziumi épület alsó szintjét elein-

te boltok foglalták el. A Hajdúkerület első gyógyszertára is Hajdúbö-

szörményben nyílt meg 1828-ban az Arany Sashoz címezve.  

Kereskedelmi- és hiteltőke a városban nem játszott komoly szerepet, 

de nem is volt jelentéktelen. A legnagyobb mozgatható tőkével eleinte - a 

18. században, a „görög”, főleg pravoszláv délszlávok, majd pedig a zsidó 

kereskedők rendelkeztek. A zsidó kereskedők látványos térhódítása a 19. 

század elejére tehető, amely elsősorban a hajdúnánási Fried Mártonhoz 

és érdekcsoportjához köthető.  

A város céhesipara egyes, szakmai körökből is hallható vélekedésekkel 

ellentétben egyáltalán nem volt jelentéktelen, sőt a hajdúvárosok között itt 

volt a legfejlettebb. A közeli Debrecen jelentőségéhez ugyan nem mérhe-

tő, de az országosan is kiemelkedő kézművességgel rendelkező szabad ki-

Munkajelenet a kerékgyártó 

céh behívótábláján. Részlet. 

Hajdúsági Múzeum 
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rályi város nem lehet viszonyítási alap. Érdekes módon s talán nem vélet-

lenül, a 18. század első hajdúböszörményi céhalakulásai (szabócéh, 1713, 

csizmadia céh, 1713) nem a debreceniek 

befolyása alatt állottak, hanem a kassai 

céhek filiáléi voltak. Mindkét böszörmé-

nyi céh kiváltságlevelét ugyanis Kassán 

állították ki, s azt Kassa város főbírája és 

több szenátor jelenlétében adták át a kül-

dötteknek. 1760-ban alakult meg a ko-

vács-lakatos társaság, amelynek céhleve-

lét 1795-ben újították meg. A sort követte 

a szűrszabó céh (1827), a gubásoké 

ugyancsak 1827-ből, a kovács-

kerékgyártóké 1830-ból, a szabó, suszter, 

szűcs és szűrszabóké 1832-ből, a molnár, 

ács, lakatos, asztalos, kőműves céhé 

1847-ből. Láthattuk tehát, hogy a céhek 

gyakran változtatták összetételüket, s bár általában a rokon szakmák 

mörültek, előfordultak meglepő párosítások is.  

Oka nyilvánvalóan az volt, hogy egy-egy szakmában csak kevés 

terember dolgozott, s ezért érdekükben állott valamiféle összefogás 

teremtése, hiszen csak így részesedhettek a céh nyújtotta előnyökből, s 

kerülhették el a kontárokra vonatkozó megszigorításokat. Ebben az 

ben a hajdúböszörményi céhek egyébként már a debreceniek befolyása 

alatt állottak. A céh ugyanis szigorú szabályok szerint működött, amelyet 

a céhlevelekben rögzítettek, s amelyben szabályozták a céh belső életét és 

a külső hatóságokhoz fűződő viszonyt egyaránt.  

A viszonylag korai alakulású céhek még sok egyedi arculattal 

rendelkeztek. A böszörményi szabócéh privilegiális levele a val-

láserkölcsi normáktól kezdve a termelés  és értékesítés mikéntjéig, az ina-

sok tartásáig mindent szabályozott. A felvilágosult abszolutizmus idősza-

kában - Mária Terézia és II. József uralkodása alatt - általában meg-

figyelhető, hogy erőteljes törekvés mutatkozott a magyar céhrendszer 

ellenőrzésére, állami felügyeletének szorosabbá tételére.  

A lakatos céh pecsétje. 1847 

Hajdúsági Múzeum. 
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A Helytartótanács által kiadott kiváltságlevelek ebben az időben pél-

dául nyomtatottak, s csak az üresen hagyott részekbe írták be a helyi sajá-

tosságokat. Ennek köszönhető, hogy sok céh korábbi kiváltságlevelét ek-

kor újból, a fenti szempontok figyelembe vételével megerősítették, illetve 

egyeseket összevontak. Feltehetően ennek köszönhető Hajdúböször-

ményben a kovács-kerékgyártó társaság újbóli megerősítése (1795), 

amely egyben megnehezítette a mesterré válás követelményeit. Többek 

között hároméves vándorutat írt elő, s kötelezővé tette a „remek” (vizs-

gamunka) készítését. A kovács-kerékgyártó céh szabályzata (1830) szigo-

rúan megkövetelte a vándorkönyv meglétét és vezetését, bár el kell is-

mernünk, hogy e kiváltságlevél már igyekezett gátolni a céhek túlságos 

megmerevedését.  

A malomipar a mezőgazdasági, s a 19. században már elsősorban 

földművelő Hajdúböszörményben kiemelke-

dő jelentőségű volt. Amíg az 1723-as össze-

írás szerint a városban nyolc malom volt, ad-

dig az 1842-ben készült várostérképen öt-

venhatot számlálhattunk össze. Számuk még 

1782-ben is csak huszonöt volt. Néhány ritka 

malomtípusra is van példánk, így kásama-

lomra és kallómalomra. A malmok úgyneve-

zett szárazmalmok voltak, amelyben a ma-

lomköveket megfelelő áttétellel lovak hajtot-

ták. E típus az Alföldön általánosan jellemző 

volt, szemben a hegyes vidékek, illetve a fo-

lyóvízben gazdag területek vízimalmaival. A 

malomköveket a hegyvidéki bányákból, első-

sorban Sárospatakról szerezték be. Néhány 

iparág - a háziipartól most eltekintve - nem 

érte el a céhvé szerveződés szintjét. Ilyen 

volt például a salétromfőzés, melyet elsősor-

ban - lévén a puskapor nélkülözhetetlen alap-

anyaga - a katonai hatóságok szorgalmaztak. 

A vármegyék és más törvényhatóságok a 

fogyasztók védelmének érdekében korlátozni 

igyekeztek a monopolhelyzetben lévő céhek 

A molnár céh behívó 

táblája. 1847. Hajdúsági 

Múzeum 
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ármegállapítási jogát. E miatt a szabályrendeletek külön fajtáját, a 

limitációt vezették be, amely felülről korlátozta a termékek, áruk, sőt a 

napszámbérek nagyságát is.  

A Hajdúkerület eleinte maga igyekezett - más vármegyék mintájára - 

szabályozni az egyes termékek árát, így például 1774-ben a hús árát köz-

gyűlésen megállapítandónak határozták. Hamarosan csatlakozott azonban 

egy nagyobb területi egység árszabályozási folyamatához, nem utolsó 

sorban a Helytartótanács utasításainak a szellemében. Máramaros, Szat-

már, Szabolcs, Ugocsa, Bereg, Bihar vármegyék, illetve Szatmárnémeti, 

Nagybánya és Felsőbánya szabad király városok képviselői a tiszántúli 

áruk termékeinek felső árában állapodtak meg. Jellemző, hogy Debrecen 

a limitációban nem volt érdekelt, a tárgyalásokon nem is képviseltette 

magát. Igaz, a későbbiekben mégis jónak látta csatlakozni a folyamathoz. 

A Hajdúkerület a marhahús árának megállapítására próbavágásokat ren-

delt el a három legnagyobb városban, Böszörményben, Szoboszlón és 

Nánáson, amelynek során három különféle minőségű szarvasmarhát vág-

tak le, egy jó minőségűt, egy „alábbvalót" és egy „legalább valót”. 1794-

ben a kézműves termékek árait állapították meg, s igyekeztek egységes 

mértékekben is megállapodni. Ennek okát abban jelölték meg, hogy a kü-

lönböző mértékek használata kiszámíthatatlan károkat okoz. E jelek egy-

értelműen arra utalnak, hogy a rendi társadalom szerves részét képező 

céhesipar válságjelei immár regionális szinten is jelentkeztek.        

 

 

 

 

 

 

 

 

Salétromfőző üst 

Hajdúböszörményből. 

Hajdúsági Múzeum 
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Fazekas Gábor által ké-

szített városláda és zárszer-

kezete. 1844 
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Művelődés, egyházi élet. 1711 – 1848. 
 

 

 

  város szellemiségét a 18. századi nagy ellenreformációs hullám 

ellenére is alapvetően a kálvinista szellemiség határozta meg, no-

ha a hivatalos állami akarat ellenére működő és ekkor már jobbára 

csak megtűrt egyház, s az általa közvetített szellemiség vállalása egyre 

nehezebb volt és számtalan hátránnyal is járt.  

Hajdúböszörmény a térségben természetesen nem volt egyedül, hiszen 

elmondhatjuk, hogy az állam hivatalos támogatását élvező ellenreformá-

ció a tiszántúli nagy református tömb makacs ellenállásán általában meg-

tört, noha a református egyház itt is számtalan engedményre kényszerült. 

A kálvinista Róma, Debrecen is kénytelen volt beengedni a római katoli-

kusokat, s ugyanennek lehettünk tanúi Hajdúszoboszló és Hajdúnánás 

esetében is.  

A térség vallási jellege ennek ellenére nem változott meg. Hajdúbö-

szörményben nem tapasztalhattuk a római katolikus egyház erőszakos 

térnyerését, amelynek egyik oka nyilván az volt, hogy a város lakosságá-

nak mintegy egytizedét kitevő egykori görögkeletiek már fuzionáltak a 

római katolikus egyházzal, létrehozván ezzel helyben is a kompromisszu-

mokra és liturgiai engedményekre épülő görögkatolikus egyházat. Hajdú-

böszörményben római katolikus plébánia csak a 19. század második felé-

ben épült.  

A hajdúvárosok viszonylagos gazdagsága és jóléte, valamint nagyság-

rendjük és autonómiájuk abban is megkülönböztette őket a környező job-

bágyvilágtól, hogy a hitéletre, az egyház és az iskolák működtetésére na-

gyobb gondot fordítottak. A református egyház demokratizmusa abban is 

megmutatkozott, hogy a közösség könnyedén válhatott meg attól a lel-

késztől, amelynek a működésével nem volt elégedett. A 17. századtól ki-

fejlődő Presbitérium pedig mindig is nagyon sokat adott arra, hogy a vá-

rosban tudós, jól képzett, lehetőleg külföldi egyetemeken is tanult lelké-

szek szolgáljanak. A 18. században a protestáns egyházak erőszakos kor-

látozása, hátrányos helyzetben tartása ugyan azt eredményezte, hogy a 

A 



MŰVELŐDÉS, EGYHÁZI ÉLET. 1711-1848 

 205 

fenti alapelvből kényszerűen engedni kellett, de a minőségi szempont már 

csak presztizsokokból is mindig elsődleges maradt.  

Hajdúböszörmény a tiszántúli református egyházkerület életében ki-

emelt szerepet töltött be. 1567 és 1710 között a debreceni egyházmegyé-

hez tartozott, annak első járásához, de itt maradt az 1711 után bekövetke-

ző nagy területi átrendezések után is. Újabb területi rendezésre 1821-ben 

került sor, amelyet az egyetemes konvent Pesten, Debrecenben majd is-

mét Pesten tartott három ülésszakán határozott el 1821/22-ben. A királyi 

jóváhagyással megerősített rendelkezésnek megfelelően került sor az 

Alsószabolcs - Hajdúvidéki Egyházmegye megszervezésére, amelyhez a 

következő községek és mezővárosok tartoztak: Balmazújváros magyar- és 

német egyházközsége, Földes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdú-

hadház, Hajdúnánás, Hajdúszoboszló, Szovát, Mártonfalva, Nagyfalu, 

Nádudvar, Nyíracsád, Püspökladány, Sáp, Szentmihály, Tetétlen, Tisza-

csege, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, Polgár és Vámospércs. 

Az új egyházmegye a debreceni és a szabolcsi egyházmegyék megosztá-

sából jött létre, s az újonnan szervezett területi egység 1821. december 

28-án tartotta alakuló ülését Hajdúhadházon. 

Első esperesévé Bethleni Dániel püspökladányi lelkészt választották, 

egyházmegyei főjegyző pedig Nagy István hajdúböszörményi lelkész lett. 

Az egyházmegye pecsétje Szabolcs vármegye és a Hajdúkerület címeré-

nek felhasználásával készült, így került a pecsétnyomóba a búzakéve és a 

nap. Kezdeti elnevezése eleinte csak Hajdúkerületi egyházmegye volt, de 

1822-től már Alsószabolcs - Hajdúvidékinek is nevezték.  

Az esperesi székhelyek időszakos változásai után (Püspökladány, Haj-

dúszoboszló, Hajdúhadház) a végleges egyházmegyei központ Hajdúbö-

szörmény lett. A 17. és 18. század közötti kor jellegzetes átmeneti egyéni-

sége volt Kazai (Rimaszombati) János, a böszörményiek tudós papja. Is-

meretlen helyen és időben született s Hajdúböszörményben halt meg 

1729-ben. Sárospatakon tanult, ahol 1696-ban lépett felsőbb osztályokba. 

1705-től lelkész volt Eperjesen, 1709-től Tarcalon. 1727-ben került Haj-

dúböszörménybe. Nyomtatásban is jelentek meg munkái, így például 

Nemessányi Bálint felett tartott gyászbeszéde Bártfán, 1707-ben A lélek 

Jézus Krisztus fejedelem címen, s ugyanott imádságai 1708-ban, a Zöld 

olajágat szájába hozó Noé galambja.  

Kazai János azonban rendhagyó egyéniség volt a 18. század első felé-

nek hajdúböszörményi egyházi és kulturális életében. Egyébként is csak 

élete utolsó két esztendejében működött a városban, amelyre a szellemi 
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színvonal általános csökkenése volt a jellemző, akárcsak a többi hajdúvá-

rosra is.  

Erre utal az ebben az időben jelentkező boszorkányüldözési hullám, 

amely ugyan országosan is jellemző volt, de amelynek gondolatisága tá-

vol kellett volna hogy álljon a református egyház racionális világszemlé-

letétől. Hajdúböszörményben boszorkánypereket a 18. szd. első évtizede-

iben rendeztek, s halálos ítélet is született.  

Az igazság kedvéért hozzá kell tennünk, hogy a perek száma lényege-

sen kisebb volt, mint országosan és Böszörményben is kisebb, mint más 

hajdúvárosokban, amelyek közül e téren Hajdúnánás vezetett. 

 Ebben az időben a városi vezetés gyakorlatilag teljesen átvette az 

egyházközség irányítását, s a mindenkori lelkész csak a másodhegedűs 

szerepét tölthette be. A l8. század derekán a Habsburg államhatalom ha-

tározottan fellépett e jelenség ellen, s tilalmazta, hogy a városi magisztrá-

tus automatikusan egyben az egyháztanács is legyen. Sőt, megtiltotta a re-

formátus egyház anyagi segítését is. Mindebben lehetetlen fel nem ismer-

nünk az ellenreformációs szándékot, amely a református egyház gyengíté-

sén keresztül próbálta elősegíteni a katolicizmus térhódítását. 

 Az egyházi és a városi vezetés ezen úgy segített, hogy létrehozta a 

consistoriumot, az egyházat irányító világi testületet, amelynek személyi 

Nagy István sírja a Fürdőkertben. Kicserélni színesre 
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összetétele rendszerint megfelelt a városi vezetésnek. A védekezésnek ez 

a mechanizmusa azonban magát a presbitérumi elvet is sértette, s egyben 

erősen korlátozta a lelkészi autonómiát is, hiszen a „papmarasztás” éven-

kénti gyakorlata, amelyben a döntés joga lényegében a consistorium ke-

zében volt, hatásos korlátozó és fenyítő eszköznek bizonyult. Az eredeti-

leg demokratikus töltésű alapelv így mintegy ellenkezőjére fordult, amely 

ellen a zsinatok és az esperesek is a 18. század dereka táján ellenlépése-

ket tettek, s egyre sikeresebben korlátozták a consistorium autokratikus 

törekvéseit. 

A cél a minőség javításán keresztül egyértelműen a református egyház 

tekintélyének növelése volt. Ebben az összefüggésben említhetjük Ke-

resztesi József nevét, aki Böszörményben ugyancsak rektori tevékenysé-

get fejtett ki, s akinek későbbi lelkészi tevékenysége a magyar református 

egyháztörténet fényes lapjaira tartozik. 

 Veszprémben született 1748-ban. Eleinte különböző helyeken 

rektorkodott, s 1777 márciusától két éven keresztül Böszörményben mű-

ködött. Később - 1779 nyarán - a franekeri egyetemre iratkozott be, de 

hamarosan Utrechtbe ment át. 1780-ban jött haza, s egy ideig Debrecen-

ben tartózkodott, majd vértesi lelkészkedés után Nagyváradon, később 

Szalacson teljesített szolgálatot. Irodalmi téren maradandót alkotott. Hit-

életi könyvei mellett jelentős történeti-egyháztörténeti munkái jelentek 

meg. Legnevezetesebb műve naplója, amelyben Magyarország közéleti és 

egyházi viszonyait vázolja a 18. század végén. Városunkban utca őrzi em-

lékét. 

A kor tudós lelkészeként tarthatjuk számon Nánási Lovász Józsefet, aki 

Máramarosszigeten született s Hajdúböszörményben halt meg 1757. dec-

ember huszadikán. 

 Eleinte Máramarosszigeten rektorkodott, majd hollandiai egyetemekre 

ment, 1730-ban a zürichi egyetemen tanult, 1732 elején pedig pár hónapot 

Bernben töltött. Hazatérvén 1733-ban Hajdúböszörményben lelkészkedett 

egészen haláláig. Irodalmi munkássága jelentős! Még Zürichben, 1732-

ben jelent meg Jeremiás könyvéről írt értekezése, a De novo foedere, ha-

lála után pedig Kolozsváron, 1761-ben Az imádságok imádsága, azaz a 

szent miatyánknak titka, amely Huldrik könyvének fordítása, átdolgozása. 

Ez utóbbi munkája Hajdúböszörményben készült.  

A kor legnevesebb hajdúböszörményi lelkésze kétségtelenül Nagy Ist-

ván, akinek sírja ma is a város egyik kegyeleti helye, s emlékét utca is őr-
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zi. Debrecenben született 1770-ben, s ott is tanult. 1788-ban lépett a fel-

sőbb osztályokba. 1794-ben tanít, majd 1797-ben Lőcsére ment  

Nagy István egyik munkája 
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német szóra. Visszatérve a debreceni református kollégiumban folytatta 

tanulmányait, s mint diák, már tekintélyes tisztségeket töltött be. Előbb 

contrascriba, majd 1799-tól senior. 1800-ban a göttingeni egyetemre 

iratkozott be, s hazatérte után azonnal Hajdúböszörményben kezdte meg 

lelkészi tevékenységét (1801). A tiszántúli református egyházkerület 

1823-ban főjegyzővé választotta.  

Irodalmi munkássága jelentős: Prédikáció az osztrák császári címnek I. 

Ferenc által való felvételekor (Debrecen, 1804), Benedek Mihály felett 

tartott gyászbeszéde nyomtatatásban is megjelent (Debrecen, 1821), de 

Benedek 

Lajos egyik 

munkája 
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legjelentősebbek zsoltárai, amelyekből az 1808-ban megjelent énekes-

könyvben tizenkettőt találunk, s amelyből hatot a református egyház ma is 

használ. Temetésén az Aranyi István és Szoboszlai Pap István által mon-

dott gyászbeszédek nyomtatásban is megjelentek. Diószegi Sámuel neve a 

magyar kultúrtörténetben elsősorban nem egyházi tevékenysége miatt is-

meretes, hanem a Fazekas Mihállyal közösen írt Füvészkönyve tette hí-

ressé, de Hajdúböszörmény számára rektori majd lelkészi működése révén 

vált nevezetessé. Szintén Debrecenben született 1760-ban, s ott is halt 

meg 1813-ban. Debrecenben tanult, s 1775-ben lépett felsőbb osztályok-

ba, 1783-ban köztanító, majd egy év múlva három éven keresztül a debre-

ceni főiskola partikulájaként működő böszörményi iskola rektora. Hama-

rosan a göttingeni egyetemen folytatta tanulmányait Hazatérve előbb 

Hajdúnánáson lelkész (1789), majd 1793-ban a hajdúböszörményi refor-

mátus gyülekezet lelkipásztora lett, ahol egészen 1802-ig teljesített szol-

gálatot. Városunkból Debrecenbe ment, 1806-ban a debreceni egyházme-

gye jegyzője, 1809-ben esperes majd hamarosan az egyházkerület főjegy-

zője. Művei debreceni lelkészsége idején jelentek meg, de az erre való 

felkészülés már a böszörményi évei alatt megkezdődött. 

Benedek Lajos Nagy Istvánt követte a böszörményi lelkészségben. Sol-

ton született 1799-ben, s Hajdúböszörményben halt meg 1867-ben. A kis-

városi tudós pap jellegzetes alakja, aki a hagyományos értékrend szerinti 

műveltségre sokat adó hajdúböszörményiek előtt igen nagy tiszteletnek 

örvendett. A debreceni református kollégiumban tanult, majd „német szó-

ra” a Szepességre ment (1828). A következő évben a hajdúböszörményi 

partikula rektora, s szándékában állott nyugat egyetemeken tanulni, de 

Bécsnél tovább nem jutott. Hazatérve 1826-tól Tiszalökön lelkészkedett, 

majd 1828-tól Hajdúböszörményben segédlelkész. 1831-től - Nagy István 

halála után - lelkész, 1841-ben helyettes esperes, s a következő évben az 

alsószabolcs - hajdúvidéki egyházmegye rendes esperese. Legfontosabb, 

ma már nélkülözhetetlen forrásértékű munkája Nagy István életrajza, aki-

nek mellesleg a veje is volt, s amely a Dunántúli Egyházi Almanach 

1833. évfolyamában jelent meg. Nyomtatásban megjelent prédikációja, 

amelyet I. Ferenc uralkodásának tiszteletére mondott (Debrecen, 1832). 

Az 1850-es években is több munkája - prédikációja, gyászbeszéde jelent 

meg, többek között az, melyet a böszörményi nagy tűzvész áldozatainak 

emlékére mondott. 
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A református iskola általában szerves, elválaszthatatlan része volt az 

egyháznak, illetve e réven a városi elöljáróságnak is. Jogilag a ius 

patronatus alapján, gyakorlatilag a személyi átfedések révén is.  

Mindez nem áll a más vallásúakra. A görög katolikus egyház ügye 

egészen más természetű volt, mint a reformátusoké, tehát patronátusi jo-

got nem gyakoroltak fölötte, bár hosszas kérelmezés után 1810-ben taní-

tójuk számára Pródon fél telekföldet jelöltek ki. Egyébként maguknak a 

görög katolikusoknak, illetve előjáróiknak a kérésére sem vállaltak sem-

miféle „patronátusi” szerepet olyan formában sem, hogy beleszóljanak a 

plébános vagy más egyházi személyek kiválasztásába. Ennek ugyanis 

precedens értéke lévén, jogi következményei lehettek.  

Segítséget időnként ugyan adtak, de csak 1844-ben, felső utasításra ál-

lapítottak meg a görög katolikus egyház számára (lelkész és a beosztott 

személyzet) állandó konvenciót.  

Egészen másként viszonyult a kálvinista városi vezetés a város refor-

mátus iskoláihoz, már csak azért is, mert azok szerves egységet alkottak a 

református egyházzal.  

A református egyház szellemiségéből következett, hogy már igen ko-

rán törekedtek a teljes tankötelezettségre, s a lehetőségekhez képest segít-

séget nyújtottak szegényebb szülők gyermekeinek támogatására. Gya-

korlatnak számított, 

hogy ebben az eset-

ben felvették őket az 

"eklésia árvái" közé, 

amely ingyenes ok-

tatással és tanköny-

vekkel járt, s esetleg 

ruhaneműekkel 

(csizma stb. ) is. Kü-

lönösen így történt ez 

akkor, ha az illető jó 

magaviseletű, szor-

galmas, tanulmá-

nyokban eredménye-

ket felmutató volt.  

Abban az esetben, 

ha az illető tanuló ér-

demes volt arra, hogy Debrecenben vagy Sárospatakon folytassa tanul-

Cellarius grammatikája gyermekrajzokkal. Huszár-

ábrázolás 
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mányait, a város ebben is segítette. Ahogyan a lelkészt a presbitérium il-

letve a consistorium állította, úgy a világi vezetésnek komoly beleszólása 

volt abba, hogy ki legyen a fiúk tanítója, akit a nép nyelvén mesternek, 

hivatalos szóhasználattal rektornak neveztek, illetve ki legyen a 

praeceptor, a lányok tanítója.  

Régi szokás szerint a lelkészben vagy tanítóban hiányt szenvedő hely-

ségek küldöttei először Debrecenben fordultak meg, s ott érdeklődtek al-

kalmas személy iránt. Így például 1781- ben Debrecenben Benedek Mi-

hály prédikátor házánál gyűltek össze az érintettek, hogy jelezzék, kinek 

van szüksége a fent említett személyekre. Az egyházkerület, illetve az es-

peresi hivatal fokozódó, s fentebb már jelzett ellenőrzési igényét mutatja, 

hogy kikötötték azt, hogy a küldöttek utasítást hozzanak magukkal, s ha a 

tanítójukkal elégedetlenek, annak nyomós oka legyen.  

Erre egyébként a lelkészvál-

tásnál még jobban ügyeltek, ezért 

„a Prédikátort igaz ok nélkül még 

csak mozgatni sem lehet”. A dön-

tés jogát az egyházkerület, illetve 

az esperesi hivatal minden esetben 

magának tartotta fenn. Régi szo-

kás szerint a rektorok a 18. század 

végén, de még a 19. század első 

felében is gyakorta csak két vagy 

három évig szolgáltak, s később 

folytatták tanulmányaikat vagy 

Debrecenben vagy külföldi egye-

temeken. A jelzett idő elmúltával 

döntöttek arról, hogy az illetőt 

„marasztják” - e vagy új személy 

után néznek. Tekintettel arra, 

hogy a hajdúböszörményi iskola a 

debreceni református kollégium 

partikulája volt, a fiókiskola élére 

a kollégium testülete jelölte ki a 

rektort.  

Előfordulhatott, hogy a város nézte ki magának az alkalmas személyt, 

de ilyen esetben is mindig a debreceni református kollégium erősítette 

meg az illetőt állásában. Az állás betöltését egyébként kezdeményezhette 

A böszörményi partikula törvényei. 

1736. 
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az esperesi hivatal is. Diószegi Sámuelt például a város kezdeményezé-

sére választották meg hajdúböszörményi lelkésznek, aki akkor Hajdúná-

náson teljesített szolgálatot. A fizetés természetesen mindig az adott kö-

zösség anyagi erejétől függött. Böszörményben a prédikátort, a rektort 

mindig megbecsülték s a város nem csekély anyagi erejének megfelelően 

díjazták is. 

Szerencsi Tódor János böszörményi rektor feljegyzéseiben például a 

következőket írta: „Annyi sok szép keresetem volt, hogy ha eszem lett 

volna hozzá, nagy gazdagságot indíthatok vele.”. Amennyiben jól képzett, 

tehetséges tanítóra volt kilátás, a fizetséget ennek megfelelően emelhették 

is. Az általában két - háromévente bekövetkező váltás azonban nem vált a 

tanítás előnyére, s ezért 1806-ban úgy határoztak, hogy a fiúgyermekek 

iskolájában állandó „professzor” legyen, s annak rendes fizetést állapítsa-

nak meg. A hajdúböszörményi partikula életében ezzel lényeges változás 

következett be, ugyanis a felsőbb osztályosokat állandó tanító (rektor) ta-

nította, míg az alsóbbakat kevésbé képzett. Egészen természetes, hogy a 

lelkészi, a rektori és a praeceptori fizetések között jelentős különbségek 

voltak, hiszen a fenti rangsor nemcsak társadalmi megbecsülést, életkor-

beli különbséget, hanem tudásbeli színvonalat is takart.  

A magasabb bérezése természetesen a lelkésznek volt, utána követke-

zett a fiúiskola rektora, aki rendszerint maga is lelkésznek készült, s itt 

gyűjtötte össze a további tanulásához való anyagiakat. A tandíj beszedése 

a szülőktől állandó nehézségek közepette történt, részint a tényleges 

anyagi nehézségek miatt, részint azért, mert a fizetéstől való vonakodás e 

korban is jellemző volt, mint ahogyan korábban és a későbbiekben is. A 

tandíjfizetés rugalmasságára jellemző, hogy a szegényebb szülők azt 

munkájukkal is leróhatták. Természetesen a tanítók eltartásához a város 

maga is jelentősen hozzájárult, hiszen telekföldet, kertet és jószágtartást 

biztosítottak számukra, amelyet rendszerint bérbeadás útján hasznosítot-

tak, s amennyiben mégis gazdálkodtak, úgy a város besegített földjük 

művelésébe. A lányiskola után egy, a fiúiskola után pedig két telekföldet 

mértek ki. A szülők, de az egyházi és a világi vezetés részéről is  sokszor 

megalapozatlanul nagyok voltak az elvárások. Szerencsi János rektor a 

18. század első harmadában a tanítók oldaláról versbe szedte a sérelme-

ket.  

Így panaszkodott:    „Két vagy három hólnapra /Fiával azt akarja, 

/Hogy Dunát úsztasson / Vagy hegyet ugrasson a mester”. Holott, mint 

folytatja, a szülő fiát egész nyáron dolgoztatja, s jó, ha október végén ke-
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rül elő a gyerek, akkor is rongyos szűrrel, sokan mente nélkül, amelyért a 

„mester” nem felelős. Panaszkodik arra is, hogy társadalmi megbecsülése 

alacsony. Bár az egyház mindig szorgalmazta az iskolába járást, s ennek 

érdekében nem csekély erkölcsi tekintélyét és egyéb lehetőségeit is latba 

vetette, rendkívül fontos volt, hogy azt a világi hatóságok formálisan is 

kötelezővé tették.  

A hajdúkerület főkapitánya - Pély Nagy Gábor - utasítása nyomán  

1843-ban Böszörmény városa a fi-

úknak hét éves koruktól 

tizenkétéves korukig, a lányoknak 

pedig tíz éves korukig az iskolába 

járást kötelezővé tette. Az ezt el-

hanyagoló szülőket –- amennyiben 

„tehetősek” voltak - komoly pénz-

bírságra kötelezték. Az csak ter-

mészetes, hogy az esperesi hivatal 

a világi rendelkezés végrehajtása 

érdekében hasonló utasítást adott 

ki.  

A város meghatározó iskolája a 

partikula volt, amely a 19. század 

elején - mint láthattuk - alsó- és 

felső tagozatra vált szét, de egy-

mással szoros egységben műkö-

dött. A tanrendet és általában a ta-

nítás szellemét a debreceni refor-

mátus kollégium határozta meg, s 

innen kerültek ki nemcsak a rekto-

rok, hanem a tanítási segéderők 

is. 1749-ben a következő csopor-

tok működtek: abecisták, 

colectorok, lectorok, declinisták, 

conjugisták, grammatisták és syntaxisták. Ekkor a rektor mellett hat deb-

receni „deák” (particularista) segítette az oktatást.  

Lényeges változást jelentett az 1810-es években az ún. „nemzeti isko-

la” felállítása, amely jelentős színvonalbeli emelkedést jelentett. A város-

ban két- illetve később három leányiskola működött, mindegyik élén egy-

egy praeceptor állt. Működésük területi elven, tehát a tizedbeosztáson 

Hármas kistükör. Debrecen, 1838 
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alapult. Általában elmondhatjuk, hogy a leánygyermekek tankötelezett-

ségét kevésbé vették komolyan, mint a fiúkét, s a fenti követelmények is 

alacsonyabbak voltak. Az 1840-es években itt fejlődés mutatkozott, any-

nyiban, amennyiben a felsőbb leányosztályokat (negyed, ötödévesek) kü-

lön választották. A kor szokása szerint az egyes osztályok nagy létszámú-

ak voltak; az alsóbb osztályokban 120 fő is, sőt ez a leányiskolában ettől 

is magasabb volt, elérhette a százötven főt. A tanítók feladatukat csak úgy 

láthatták el, hogy mellettük vagy a nagyobb s a jól tanuló diákokból vagy 

pedig a debreceni református kollégiumból segéderők álltak rendelkezés-

re. 1810-ben új iskolát kellett építeni. Mint említettem, a tanítás a debre-

ceni református kollégium iránymutatásainak megfelelően folyt, amelyet 

a Ratio Educationis  bevezetése után még komolyabban vettek, azzal az 

alig titkolt hátsó szándékkal, hogy a formális követelményeknek eleget 

téve a tanítás református szellemiségét megőrizzék. A latin nyelvet 

Cellarius Grammaticájából oktatták, a vallási ismereteket Hübner histó-

riáiból, míg a hazai történelmi, földrajzi ismereteket a Hármas Kistükör-

ből. E tankönyveknek számos kiadása ismert. 

 Egyre gyakoribbak a „vizitációk”, amelyek az oktatás ellenőrzését je-

lentették. A tananyag alapvetően humán jellegű volt, de az 1830-as évek-

től a gyakorlatias szempontok egyre inkább jelentkeztek, amely nem- és 

életkor szerint változott. Sőt, 1846-ban elrendelték a testnevelés oktatását 

is. A gazdasági ismeretek elmélyítése végett a jobban igyekvő fiútanulók 

között jutalomkönyvként népszerű gazdasági szakirodalmat osztottak ki.  

Feltétlenül említést kell tennünk a partikula könyvtárának kialakulásá-

ról, amelynek állománya évszázadok alatt gyűlt össze, s amelynek a fej-

lesztésére a 18. század végétől komoly erőfeszítések történtek. Az alapelv 

a debreceni református kollégium gyakorlatának megfelelően az volt, 

hogy elsősorban maguk a külföldet járt, s előbb a debreceni református 

kollégiumban tanult tanulók ajándékozták meg egy-két külföldön beszer-

zett könyvvel egykori alma materüket, s természetesen ugyanez az alap-

elv vonatkozott az itt rektorkodókra is. A hajdúböszörményi partikula 

könyvtára így komoly, tekintélyes, a kor színvonalának megfelelő, első-

sorban humán jellegű könyvanyaggal rendelkezett. 

 A felügyeletet a fenntartó az egyházzal a debreceni református kollé-

gium alapértékeinek figyelembe vételével látta el. 1792-ben például a 

jegyzőnek és az akkor református pap, Diószegi Sámuelnek tették köte-

lességévé, hogy az iskolákat, különösen a fiúiskolát minden hónapban lá-

togassa, s az észlelt hibákat javíttassa ki, illetve jelezze. 
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A tanulók előmenetelükről, tudásukról évente két alkalommal nagy 

nyilvánosság előtt tettek bizonyságot, amelynek ünnepélyes szertartásos 

jellege volt. Első említése az „examennnek” 1740-ből való. A gyermekek 

a templomban tettek bizonyságot tudásukról, ahol természetesen ott vol-

tak a szülők is. Egy-egy ilyen vizsgáztatás mind a gyermekek, mind a ta-

nítók számára fontos bizonyságtétel volt, amelynek az ünnepélyességét 

csak fokozta, hogy utána a magisztrátus és a presbitérium közös lakomát 

tartott.  

A jól tanuló és jó magaviseletű és az arra rászoruló tanulók számára a 

város a mai ösztöndíjhoz hasonló, ún. alumniumot létesített, amelynek a 

célja a továbbtanulás biztosítása volt. Nemcsak a diákok vehették igény-

be, hanem a tanítók is, akik- amint láthattuk – rendszerint ugyancsak to-

vább tanultak. Általában a debreceni és a sárospataki főiskolákra menők-

nek nyújtottak támogatást, de voltak olyanok is, akik a pesti egyetemre 

vagy a nagyváradi főiskolára, sőt külföldi protestáns egyetemek látogatá-

sára kaptak ösztöndíjat. 

 A város a kálvinista szellemiségnek megfelelően rendszeresen nyújtott 

kisebb-nagyobb anyagi támogatást a debreceni és a sárospataki főiskolák-

nak részint protestáns elkötelezettségből, de főleg azért, mert a partikula 

végzett tanulói általában itt folytatták tanulmányaikat. A támogatás leg-

többször anyagiakban, esetenként készpénzben történt. Tudunk magán-

személyek adományairól is. Egészen természetesnek kell tartanunk, hogy 

a város mérvadó református értelmiségi köreiben meghatározó volt a deb-

receni református kollégium szellemisége, a 19. század első felében vi-

rágzó Csokonai- kultusz, amelyet az is táplált, hogy a zsoltáríró reformá-

tus pap, Nagy István vendégeként maga Csokonai is megfordult Hajdúbö-

szörményben.  

A helyi Csokonai - kultuszra szép példa Somosi Mihály tevékenysége, 

aki maga is debreceni diák lévén, ott volt azon a bizonyos végzetes nagy-

váradi temetésen, amely a nagy költő halálának közvetlen kiváltója volt.  

 

Iskolai vonalzó. 1827. Hajdúsági Múzeum 
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Hajdúböszörmény első, ma-

gyar nyelvű pecsétnyomója. 1845. 

Hajdúsági Múzeum 

Szószékdísz a 

régi templomból 
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Hajdúböszörmény az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc idején 

 
 

 

 hajdúvárosok általában, így Hajdúböszörmény is, eleinte bizo-

nyos értetlenséggel, sőt gyanakvással fogadták a pesti és a pozso-

nyi események hírét, érthetően, hiszen a polgári forradalom a ren-

di előjogokkal egyetemben semmissé tette a hajdú kiváltságokat is. A 

fenntartás elsősorban nem is a hivatalos városi nyilatkozatokban mutatko-

zott meg, hanem a helyi közvéleményben.  

Némileg az események elé vágva példaként említhetjük a nemzetőrség 

mozgóvá tétele körül kialakult helyzetet, amelyet a böszörményiek a haj-

dújogokra való hivatkozással nem akartak teljesíteni. Az eseményeket a 

böszörményi Kálmán György, aki az I. és a II. tized nemzetőreinek kapi-

tánya volt, a következőképpen kommentálta: „Megfoghatatlannak látszik 

az előtt ki belviszonyainkat nem ismeri, e hirtelen esés a kikürtölt lelkese-

dés magas polcáról”. S ennek az az oka – folytatja - hogy az 1848-as tör-

vényeket a nép nem nagyon érti, sőt azt az "ámítók oda magyarázzák, kö-

vetőik pedig elhitték - mert amit az ember kíván, azt könnyebben el is hiszi 

- hogy a nemesek jogai megfogyatkozának, a hajdúk jogai azon § által 

erejükben nemcsak fenntartattak, hanem még Isten tudja, mennyire fog-

nak szaporíttatni, mert az ámítók szerint Eszterházy herczeg fizethet adót, 

viselheti a közterheket, mert csak nemes volt, de a hajdúkiváltságoknak 

megszűnniük nem lehet. És nincs lángész nincs oly mindenható szónoklat, 

mely e hiten kívül e néprészben más hitet támasztani képes.”  

Tulajdonképpen e gondolatkörhöz is kapcsolható Mező Dániel nem-

zetőr Honfi szózata, amelyben élesen támadta Petőfi Sándor A Királyok-

hoz c. versét, amely akkoriban országos visszhangot váltott ki. Az ellen-

verset Petőfi önérzetesen utasította vissza naplójában, s Jókait is gúnyos 

A 
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megjegyzésre késztették, mondván : „Villámlik a zsendice, hozzárúgott 

Böszörmény”. A nagy írót az eset élénken foglalkoztathatta, mert az Élet-

képekben közölt radikális miatyánkban - amely a Miatyánk aktualizált pa-

rafrázisa - a város nevét is beleszerkesztette, ily módon „ És ne vigy min-

ket Bécsbe többet, de szabadíts meg- a te tanácsadóidtól, mert tied Ma-

gyarország, Hajdu-Böszörmény.. és a minisztérium. Ámen".A város hiva-

talos vezetése, kellő óvatossággal ugyan, de teljes lojalitással követte az 

országos eseményeket, amelyről elsősorban az utolsó rendi diétán ott lévő 

két hajdúkerületi követ – Kövér György és Foghtüy János - jelentésből ér-

tesült. Március 23-án Hajdúböszörmény 

városa rendkívüli közgyűlést tartott, 

amelynek tárgya a „sajtószabadság” életbe 

léptetése után előállott új helyzet volt. A 

városi vezetés teljes tanácstalanságát nem-

csak a tárgy megfogalmazása mutatta, ha-

nem az is, hogy teljes komolysággal tár-

gyalták az ekkor gyakorlatilag már nem lé-

tező Helytartótanács leiratait, sőt a hajdú-

városoknak korábban oly sok bosszúságot 

okozó királyi biztosság hivatalos levelét is.  

A városban március huszonötödikén tar-

totta a Hajdúkerület hivatalos közgyűlését, 

s ezen sok minden tisztázódott, világossá 

vált az átalakulás teljes mélysége is. Maga 

Böszörmény városa egy hét múlva tartott 

újabb rendkívüli közgyűlést, természetesen 

nagy érdeklődés közepette. Megtárgyalták 

a kerületi közgyűlés határozatait, s gon-

doskodtak végrehajtásukról. Polgárőrség 

felállítását határozták el, s azt, hogy az or-

szágos események hiteles tájékoztatása vé-

gett azokat tizedenként magyarázzák el. Szemere Bertalan belügyminisz-

ter leiratából egyébként hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a Hajdúkerü-

let belszerkezetének rendezése, amely már az 1790/91-es országgyűlésen 

napirendre került, s amely az akkor felállított kilenc rendszeres bizottság 

egyik feladata volt, s amelynek törvénytervezete - hosszas a vajúdás után 

- már az 1843/44-es országgyűlésen törvénytervezet formájában készen 

volt, átmenetileg ismét lekerült a napirendről. Igaz ugyan, hogy a bel-

Foghtüy János, a Hajdúke-

rület egyik, utolsó rendi követe 
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ügyminiszter akként vigasztalta az érintetteket, hogy a polgári átalakulás, 

illetve az erre vonatkozó törvények nagyban fogják orvosolni az eddigi 

sérelmeket. Annyi mindenesetre történt, hogy az 1848/26. tc. ideiglenesen 

és csak a legszükségesebb mértékben intézkedett e felől jórészt helyben 

hagyván az eddigi gyakorlatot, s megszüntetvén a sok panaszra okot adó 

királyi biztosságot. Érdemes ugyanakkor felfigyelnünk arra a tényre, hogy 

a hajdúvárosi szabadságnak nemcsak a későbbi korok történetírása tulaj-

donított - jórészt alaptalanul - olyan különleges állapotot, amely lényege-

sen megkülönböztette a kerület lakosait a feudális magyar társadalom 

egészétől, hanem a kortársak jelentős része is, nevezetesen maga Szemere 

Bertalan belügyminiszter. A polgári viszonyok megteremtését ezért itt lé-

nyegesen könnyebbnek ítélte, mint az ország egyéb helyein. A Hajdúke-

rület városaihoz intézett s 1848 április derekán kelt levelében kifejtette, 

hogy nézete szerint a "Hajdúkerület szerencsés helyhezteténél fogva nem 

szenvedett a hűbéri viszonyok alatt; nem ismert kebelében polgárt polgár-

tól jogban és kötelességben elválasztó közfalakat; és áldott földén min-

denki részese volt több oly jogoknak, mellyeket másutt csak kiváltságok 

osztogattak". Az előzményekből láthattuk, hogy a Hajdúkerület 

belszerkezete csakugyan más volt, mint a klasszikus nemesi vármegyéé, a 

tényleges állapotok mégis alapvetően különböztek a fent jellemzettektől s 

a polgári viszonyok megteremtése itt más nehézségek miatt ugyan, de ko-

rántsem volt zökkenőmentes.  

Az április tizenegyedikén szentesített törvények értelmében Hajdúbö-

szörményben is megkezdődött a városi tisztújítás és az országgyűlési kö-

vetválasztás előkészítése. Az új törvények szerint Hajdúböszörmény vá-

rosa egymaga állíthatott országgyűlési képviselőt, míg a kerület többi vá-

rosa összesen kettőt. Hajdúböszörmény város közgyűlése a választások 

lebonyolítására 1848. május negyedikén központi választmányt állított 

fel, amelynek elnökéül Kövér Györgyöt, az utolsó rendi országgyűlés 

egyik követét választották, aki helyett azonban május 22-én idős Fábián 

Jánost állították. Mindez s a választásokkal később jelentkező újabb bo-

nyodalmak szoros összefüggésben állottak azokkal a belső társadalmi fe-

szültségekkel, amelyek Hajdúböszörmény város társadalmát a 18. század 

dereka óta egyre súlyosabban jellemezték. A városi tisztújításra szintén e 

napon került sor. A kijelölt három személy közül az eddigi hadnagyot, 

Kovács Sámuelt választották meg, városgazda pedig Kun Demeter lett. A 

jegyzőválasztás körül nagy bonyodalmak voltak. A vezetők nem fogadták 

el a jelölő bizottság javaslatát, s így végül új személyek kerültek a jelölő-
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listára, s ennek eredményeként az eddigi kerületi kiadó, Kovács András 

lett az új városi jegyző. Ugyanilyen problémák voltak a másodjegyző vá-

lasztásánál is. Még nagyobb nehézségek adódtak a tanácsnokok választá-

sánál, s ez esetben a választókat csak a legnagyobb presszióval lehetett 

meggyőzni, de csak új jelölőlista állításával.  

A választás így elhúzódott. Május huszonharmadikán csak tíz tanács-

nokot tudtak megválasztani s másnap még hármat, nevezetesen a követ-

kezőket: Sóvágó István, Kelemen Mihály, Csiha Károly, Lengyel János, 

Karap Antal, Mező János, G. Varga György, Mátyus Márton, B. Kovács 

Mihály, Kun András, Pipó Mihály, Csiha Sámuel és Kovács Antal. Nép-

szónoknak (fürmender) Szálkai Istvánt tartották érdemesnek. Ekkor lett 

Hajdúböszörmény város tiszti ügyésze Sillye Gábor is, akinek helyi poli-

tikai pályafutása e tisztség elnyerésével indult. A nagytanács tagjaiként - 

tizedenként arányosan elosztva kilencven képviselőt választottak titkos 

szavazással.  

Az új városi vezetés május huszonhatodikán ünnepélyesen letette a hi-

vatali esküt, Sillye Gábor kivételével, aki ekkor még Pozsonyban tartóz-

kodott. Nemsokára megújították a hajdúkerületi tisztikart is, lényegesen 

kevesebb izgalom közepette, s ennek megfelelően a személyi összetétel is 

lényegében változatlan maradt. A várakozásnak megfelelően megerősítet-

ték tisztségében Pély Nagy Gábort, az eddigi főkapitányt, az alkapitány 

Foghtüy János, a főjegyző pedig Kováts Sámuel lett. Hamarosan terítékre 

került az első népképviseleti alapon történő országgyűlési képviselői vá-

lasztás. Amint láthattuk, az új törvény értelmében Hajdúböszörmény vá-

rosa egymaga küldhetett képviselőt a történelmi feladatok elvégzésére hi-

vatott parlamentbe. Hamarosan (V.4.) megalakult a követválasztást előké-

szítő központi választmány is, amelynek Somosi Péter elnöksége alatt a 

következő tagjai voltak; Kovács Sámuel, Kövér György, Nagy Imre, 

Kálmán György, Weszprémy Gáspár, Sóvágó István, Gál Mihály, Botos 

Ferenc és Somosi Mihály. A választmány tagjainak összetétele eleve sej-

tette, hogy élénk viták várhatók, hiszen abban képviseltetve voltak mind 

az ún. „hajdúpárt” és a beköltözöttek is.  

Amint fentebb már utaltunk rá, bár az 1848-as törvényalkotás a rendi 

kiváltságokat, így a hajdúkiváltságokat eltörölte, szó sem volt arról, hogy 

a korábbi ellentétek automatikusan megszűntek volna. Az országgyűlésre 

küldendő képviselő személye körül ugyan eleinte több név is felmerült, 

hamarosan csak ketten látszottak esélyesnek. Az egyik az a Sillye Gábor, 

aki a hajdúpárt támogatottja volt, s akit nemrégiben választott meg Haj-
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dúböszörmény város tiszti ügyészének, s aki az ügyvédi diplomája meg-

szerzése óta Pozsonyban tartózkodott, s mellesleg ott már akkor aktívan 

bekapcsolódott az ottani nemzetőrség szervezésébe. A másik jelölt az a 

Kövér György volt, aki az utolsó rendi diétán (1847/48) a hajdúvárosok 

két követe közül az egyik volt, s a későbbiek során is Sillye Gábor egyik 

legjelentősebb hazai ellenlábasának mutatkozott. A jelölésnél Sillye Gá-

bort Szálkay Bálint javasolta, míg Kövér György ügyvédet Botos György. 

Az ellenpárt Sillye Gábor jelölését is igyekezett megakadályozni, mond-

ván azt, hogy neve nem szerepel a választói névjegyzékben, így tehát nem 

is választható. Ellenérvként hozták fel ellene azt is, hogy ügyvédi diplo-

máját nem a Hajdúkerületben szerez-

te, illetve honosította, sőt kiderítették 

azt is, hogy korábban szökött katona 

volt.  

A választásra 1848. június hu-

szonötödikén került sor és Sillye Gá-

bor a különféle mesterkedések ellené-

re biztos győzelmet aratott, hiszen a 

reá adott kettőszázharmincnyolc sza-

vazattal szemben ellenfele - Kövér 

György - mindössze százharminc-

nyolc voksot kapott. A bukott ellen-

párt az eredménybe nehezen nyugo-

dott ugyan bele, a győztes ellen hírla-

pi támadást is intézett, az eredményen 

azonban már nem tudott változtatni.  

A választásokon szavazati joggal 

rendelkezőkről egészen röviden any-

nyit, hogy a helyi tisztújítást a szabad 

királyi városokról szóló 1848/23. tc. 

alapján bonyolították le, amely kis-, 

közép- s nagyvárosokat különböztetett 

meg. Hajdúböszörmény a középső ka-

tegóriába tartozott, s e szerint itt vá-

lasztójoggal rendelkezhetett az a la-

kos, aki a város határához tartozó területen tulajdonjogilag bejegyzett 

olyan házat bírt, amelynek értéke hétszáz forint volt, vagy olyan kézmű-

ves vagy kereskedő volt, aki évente legalább hatvan forint házbért fizetett, 

Sillye Gábor, Hajdúbö-

szörmény országgyűlési 

képviselője, a Hajdúkerü-

let kormánybiztosa 1817 –

1894. Hajdúsági Múzeum 

Szinesre! 
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s ugyanez vonatkozott az értelmiségiekre is. Természetesen választói jog-

gal rendelkeztek azok is, akik korábban is ennek birtokában voltak. Az új 

törvény, amely minden ellentétes állítás ellenére Európa egyik legdemok-

ratikusabb választói törvénye volt, lehetővé tette azoknak a módosabb ré-

tegeknek a részvételét, amelyek korábban a különböző rendi kiváltságok 

miatt ezzel nem élhettek. Érdemes egyébként szemügyre vennünk a Haj-

dúvárosokban azt, hogy az új törvény következtében hogyan alakult a vá-

rosi tisztújításra jogosultak száma a városi összlakossághoz képest. 

 

 A város neve Össznépesség Választók Arányuk /%/ 

 Szoboszló    15 401    2434        15, 8 

 Böszörmény    17 024    2796        16, 4 

 Hadház      5 131   1125        21, 9 

 Nánás    12 334   2002           16, 2 

 Vámospércs          2 893          523        18, 0 

 Dorog          7 529       1201        15, 9  

 

Böszörményben a választók 87,5 százaléka ingatlan vagyonnal került a 

listára, 6,7 százalékuk kézműves volt, míg értelmiségi 5,1 százalék. Ez 

utóbbiak aránya messze kiemelkedett a hajdúvárosok közül, hiszen 

Szoboszlón is csupán 1,8 százalék volt az arányuk, Nánáson hasonlóan 

alacsony, 1,3 százalék. A magas arány Hajdúböszörményben nyilván a 

kerületi központ mivolttal magyarázható. Más törvény alapján történt az 

országgyűlési képviselőválasztás, amelyet az 1848/5. tc. szabályozott, s e 

szerint itt a cenzus - tehát a vagyon mértéke - lényegesen magasabb volt, 

mint a helyhatósági választás esetében. Ugyanakkor a törvény kimondta, 

hogy szavazati joggal rendelkeznek azok, akik a feudalizmus korában is 

ennek a jognak a birtokában voltak. Mindez a hajdúnemesek számára volt 

kedvező, hiszen esetükben a vagyon nagysága nem számított, míg a má-

sik oldalon a magas cenzus miatt olyan rétegek maradtak ki, akik részt 

vehettek a városi tisztújításon.  

Ráadásul az előírások értelmében csak azok kerülhettek fel a listára, 

akik az összeírás színhelyén személyesen megjelentek, s ez a nagy nyári 

dologidőben az érintettek számára kifejezetten hátrányos volt. A fentiek 

miatt érthető, hogy az országgyűlési képviselői választásnál a hagyomá-

nyos szabadparaszti életformához kötődő hajdúnemesi párt esélyei lénye-

gesen jobbak voltak, mint a helyhatósági választások esetében, hiszen bir-
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toknagyságuk és a korábbi joggyakorlat alapján lényegesen nagyobb szá-

zalékban kerültek rá a választói névjegyzékre, mint az előzőnél. Ez va-

lamennyi hajdúvárosban kimutatható. 

  

 

Képviselőválasztók a választók százalékában 

 

A város neve  Birtokos   Kézműves  Értelmiségi  

 Böszörmény       93, 5    3, 7      2, 8 

Nánás       91, 5    6, 2     1, 3 

 Dorog       96, 2    2, 5     1, 3 

 Vámospércs       92, 4       -          -      

 Szoboszló       94, 8    2, 3     2, 9 

 

 

 

Az országgyűlési képviselőkre visszatérve annyit nem árt megjegyez-

nünk, hogy a nánási kerületben Molnár Györgyöt, a szoboszlóiban pedig 

Kovács Miklóst választották meg. 

 Amennyiben a hajdúvárosok 1848/49-es tevékenységét ellentmondá-

sosnak ítéljük meg, rögtön le kell szögeznünk, hogy e tekintetben az 

egész országban jóval árnyaltabb volt a kép, mint ahogy azt a későbbi ko-

rok köztörténetírása általában bemutatta. Elmondhatjuk, hogy hasonló je-

lenségek mutatkoztak az egykori szabadalmas helyeknél, sőt azoknál a 

helységeknél is, amelyek hasonló előjogok elnyerésére törekedtek.  

A közelben meggyőző példája ennek Polgár mezővárosa, amelynek la-

kossága a 19. század eleje óta kilátástalan pert folytatott a hajdúszabadság 

eléréséért, s amely az eseményeket úgy értékelte, hogy reményei végképp 

füstbe mentek. Az anyagi és az emberi erőforrások fokozott igénybevétele 

pedig egy sor jobbágyfaluban is közömbösséget, sőt olykor ellenérzést 

váltott ki, amelyre ugyancsak a közelben lévő szabolcsi falu esetében, 

Mihálydinál találhattunk példát. 

A hajdúvárosokban tapasztalható egyes - ma már visszásnak tűnő - je-

lenségeket tehát nem szabad eltúloznunk, már csak azért sem, mert a for-

radalom szabadságharccá alakulásának időszakában, illetve azt követően 

Hajdúböszörmény és a hajdúvárosok népe az országos átlagnál is na-

gyobb anyagi- és véráldozatot vállalt. Ebben objektív és szubjektív ténye-

zők egyaránt közrejátszottak.  
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A szabadságharc legkritikusabb időszakában, 1848/49 telén ugyanis a 

kormány Debrecenbe tette át székhelyét, amely a Tiszántúl népére óhatat-

lanul nagy terheket rótt. Közrejátszott ebben Hajdúböszörmény ország-

gyűlési képviselőjének, Sillye Gábornak politikai pályafutása is, aki az 

események kiéleződésével párhuzamosan fokozatosan radikalizálódott, s 

amint látni fogjuk - hamarosan szabadcsapat szervezésével bízták meg, s 

nemsokára a Hajdúkerület országgyűlési biztosa lett kifejezetten honvé-

delmi feladatok ellátásával megbízva. Sillye Gábor természetesen ott volt 

a kerület másik két követével együtt az első népképviseleti országgyűlés 

alakuló ülésén 1848. július tizedikén. 

 Az első teendők egyike a nemzetőrség mozgóvá tétele volt, amely azt 

jelentette, hogy a kezdetben csak lényegében a helyi rend felügyeletére 

hivatott testület lakóhelyét elhagyva honvédelmi feladatokat lát el. Az ez-

zel kapcsolatos bonyodalmakat fentebb már említettük, s nyilván ez is 

közrejátszhatott abban, hogy Sillye augusztus hatodikán eltávozást kap az 

országgyűléstől, arra hivatkozva, hogy „hazavédési kötelezettségének” 

csak így tehet eleget, ugyanis odahaza őt választották meg a nemzetőrség 

parancsnokának. Egyelőre azonban Pesten maradt, nyilván azért, mert egy 

reakciós színezetű áramlatot nem volt hajlandó támogatni. Ezt látszik tá-

mogatni az a tény, ahogy Böszörményből a kérdéses időszakban küldött-

ség járt Pesten a nemzetőrség ügyében. Sillye aktívan kapcsolódott be a 

nemzetgyűlés munkájába, ott volt például a szeptember negyedikén Bécs-

be induló küldöttségben, amelynek eredményeként végképp meggyőződ-

hetett arról, hogy az Udvar háborút akar. Utolsó kísérletként ott volt a ná-

dorhoz küldött nyolctagú küldöttségben is, amelynek útja csúfos kudarc-

cal végződött.  

A helyi események alakulása szempontjából sorsdöntő volt Sillye Gá-

bor kormánybiztosi kinevezése. Maga az intézmény sokban hasonlít az 

egykori királyi biztosságokéra, de funkcióját tekintve gyökeresen is kü-

lönbözött attól, s némileg emlékeztetett a nagy francia forradalom hasonló 

intézményére. Az első kormánybiztosi kinevezések ugyan már március-

ban megtörténtek, de fokozottabb mértékben a délvidéki lázadás kitörése 

után nyert jelentőséget, s ami egyben az intézmény forradalmi eltolódását 

is jelentette. Erre az időszakra esik Sillye Gábor kormánybiztos megbíza-

tása is, amely egyben azt is jelentette, hogy a város országgyűlési képvi-

selője nemcsak egyetértett a radikalizálódási folyamattal, hanem abban 

aktívan részt is vett. Kormánybiztosi megbízatását egyébként nem közvet-

lenül Kossuth Lajostól, hanem Mészáros Lázár hadügyminiszter távollét-
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ében Szemere Bertalantól kapta. Tehát olyan jellegű, amelyet egyes szak-

tárcák adtak ki bizonyos speciális feladatok elvégzésére.  

Sillye kinevezése - saját ajánlkozására- szeptember tizenkettedikén 

kelt, s arra szólt, hogy a Hajdúkerület „lelkes s lángoló hazaszeretetökről 

ismert fiaiból toborzás vagy szabad ajánlkozás útján” egy szabad csapatot 

alkosson. Sillye Gábor kívánsága volt, hogy a megalakítandó szabadcsa-

pat a Bocskai-csapat nevet vegye fel. A rendelkezés szerint az ország több 

helyén ekkor már megalakított vagy szervezés alatt álló csapatatok mintá-

jára gyalogságból és lovasságból állt. A lovasságból alakult később a 

Bocskai /17. / honvéd huszárezred, a gyalogságból pedig az ugyancsak 

Bocskai nevét viselő 52. és 53. gyalogzászló-

alj. A hosszas huzavona után kiindított nem-

zetőrség mozgó csapatai 1848 őszén elsősor-

ban a délvidéki és a dunántúli harcokban vet-

tek részt, majd októberben az erdélyi hadmű-

veletekben, sőt Pély Nagy Gábor főkapitány 

útján  Kolozs megye kért a városoktól újabb 

nemzetőr egységeket. Ez utóbbi vállalkozás 

nem tartozik a hajdúság történetének fényes 

lapjaira. A szakképzett parancsnok nélkül el-

indított hajdúvárosi nemzetőrök egy része ha-

zaszökött Kolozsvárról. A nemzetgyűlés által 

a honvédelem céljára felajánlott 200000 

újoncból a Hajdúkerületre 1017 fő esett, ame-

lyet a városoknak létszámarányosan kellett ki-

állítani. A legtöbb természetesen Böszörmény-

re esett, 303 fő, míg például Szoboszlóra csak 

214, Nánásra ugyanennyi. Tulajdonképpen a hajdúvárosokra kivetett ka-

tonaállítási kötelezettség a Bocskai nevét viselő alakulatoknál jelentke-

zett, noha ide más reguláris egységekből - például a Würtemberg-

huszárezredből is állottak be hajdúvárosiak. Nem éppen szerencsés mó-

don, hiszen mindez meglazította az egyébként jól működő ezredek harci 

készültségét, s mindezért ezt a gyakorlatot a felsőbbségek tilalmazták is. 

Ugyanakkor tény, hogy a hajdúvárosiak, így a böszörményiek szolgáltak 

más katonai alakulatokban is, így például a 39. (Don Miguel) sorgyalog-

ezredben. Sillye Gábor 1849. január hatodikán röplapban fordult az egy-

kor volt hajdútelepek népéhez, így a bihari kishajdúvárosok és Polgár né-

péhez egykori hajdúszabadságukra hivatkozva, egyébként a kormányzat 

Szemere Bertalan bel-

ügyminiszter, majd minisz-

terelnök 1812 – 1869. 
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engedélyével. Az erős érzelmi töltésű, kálvinista komorságú felhívásban 

felszólította az említett helyek lakóit arra, hogy álljanak be a Bocskai-

csapatba, hiszen a „hitszegő uralkodó ház” magyar nemzettel szembeni 

árulása szoros összefüggésben van hajdúszabadságuk elvesztésével. A 

röplap több szempontból is érdekes! Első ízben lehettünk tanúi annak, 

hogy a hajdúpárt saját nézetrendszerének feladása nélkül hogyan nőhetett 

át köztársasági hangvételűvé, hiszen aligha kell bizonygatnunk, hogy az a 

Sillye Gábor, aki ezt a röpiratot 1849 januárjában megfogalmazta, már az 

áprilisi önmagát előlegezte. Azt a Sillye Gábort, aki a trónfosztást feltétel 

nélkül helyeselte, sőt a Radical Párt alapító tagja lett, s mint ilyen a köz-

társasági államforma híve. Egyébként a bihari részeken hamarosan meg-

kezdődött a toborzás. Így tudjuk azt, hogy az 52. gyalogzászlóaljba tobo-

roztak Kismarján, Biharfélegyházán, Konyáron, Bagoson, Mikepércsen, 

Földesen, Sámsonban, Érmihályfalván és Érsemlyénben, sőt azt hamaro-

san kiterjesztették Békés-, Csanád- és Csongrád vármegyék területére is, 

áprilisban pedig Szatmár vármegyére, elsősorban a Szamos-menti helysé-

gekre. Tudomásunk van arról is, hogy az egyik toborzótiszt - Csohány 

Miklós - Szabolcs, Borsod és Heves megyék területére kapott megbízást, 

egy másik pedig -Farkas százados- a 17. huszárezred részére toborzott 

Ung vármegyében is. Mindez azzal járt, hogy a Bocskai nevét viselő há-

rom reguláris alakulatban jelentős számban szolgáltak nem magyar anya-

nyelvűek is, ami érzékelhető belső feszültségeket is okozott. Bennünket 

természetesen témánk szempontjából elsősorban az érdekel, hogy a haj-

dúvárosiak, elsősorban a böszörményiek a három katonai alakulatban mi-

lyen arányban vettek részt. Erre vonatkozóan teljes adatsor nem áll ugyan 

rendelkezésünkre, egy részadatot azonban közölhetünk, amelyet a hat 

hajdúvárosra jellemzőnek kell tartanunk.  
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A hat hajdúvárosból 1848. dec. 16-tól 1849 május 6-ig  

kiállított újoncok 

 

 

Böszörmény  184     4       53   241 

Nánás    90   70    13   173 

Szoboszló  149   29  108   281 

Hadház    32   28    16     76 

Dorog     81   11    49   141 

Vámospércs    17   22    39  

 ÖSSZES  553 142  256    951 

 

 

 

 

A katonai felszerelésre Sillye Gábor 1848 szeptemberében 150 000 fo-

rintot kért és kapott a minisztériumtól, s később még legalább 50 000 fo-

rintot. A császári hadbíróság ugyanis 200 000 forint "elsikkasztásával" 

vádolta. A kormánybiztos 1848 szeptemberétől folyamatosan adott meg-

rendeléseket pesti kisiparosoknak; posztókereskedőnek, zablakészítőnek, 

szíjgyártónak, szabónak, csákó - és sapkakészítőnek, vászonkereskedő-

nek. Itt rendelte meg novemberben a tölténytáskákat is. Pesten a háborús 

konjunktúra azonban alaposan felverte az árakat, s ezért a hadi helyzet 

alakulásától függetlenül felvetődött az a gondolat, hogy a munkák egy ré-

szét - így a csizmakészíttetést - Debrecenben volna célszerű megrendelni. 

A kettős főváros feladása pedig ezt a lehetőséget egyben szükségessé is 

tette, illetve ez annyiban módosult, amennyiben jelentős megrendeléshez 

jutottak a hajdúvárosi kézművesek is. A huszárezred lovait Sillye kezdet-

től fogva a hajdúvárosokban, illetve a Nyírségben vásárolta meg. Meg 

kell említenünk, hogy a kezdetben szabadcsapatként indult alakulatok re-

guláris egységekké történő alakítása elvben 1848 októberében történt 

meg.  
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A Bocskai (17. ) huszárezred egyik zászlója 

és zászlószalagja. Előlap az archaikus 

országcímerrel, a hátlap hajdúcímerrel díszít-

ve. A zászlószalag felirata ELŐRE a HAZÁÉRT 
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   Ezt már október tizenkettedikén szorgalmazták, majd az Országos Hon-

védelmi Bizottmány még e hó tizennyolcadikán elrendelte a lovascsapat 

huszárezreddé történő átalakítását. A szervezési központ kezdetben Haj-

dúböszörmény volt, a hadi helyzet súlyosabbá válásával azonban a meg-

lévő osztályokat előbb Cegléden állomásoztatták, majd pedig Schlik csá-

szári tábornok ellen az északi frontra irányították, s később a Tisza-vonal 

védelmében a Nagykunságba rendelték.  

Ez ellen a Nagykunság kormánybiztosa - Varga Imre - az ellátási ne-

hézségekre hivatkozva tiltakozott, s kérte az ezred elhelyezését. Kossuth 

Lajos utasítására 1849. január tizedikén valóban Hajdúböszörménybe ve-

zényelték őket, amely ellen viszont Pély Gábor hajdúkerületi főkapitány 

tiltakozott, mondván, hogy idehaza nehéz közöttük rendet teremteni.  

Teljesen egyértelmű, hogy a főkapitány a katonatartás nehézségeitől 

akarta óvni a városokat. Sillye Gábornak teljesen más volt a véleménye, 

mondván, hogy ily módon a 

felszerelés ügye válik nehéz-

kessé, amellyel viszont Kos-

suth Lajos nem értett egyet. Az 

ezredet hamarosan rendes 

harctéri szolgálatra vezényel-

ték, s így a kérdés magától 

megoldódott. A huszárezred 

első katonai parancsnoka Al-

mássy Ernő gróf volt. A sza-

badcsapat gyalogságának a 

szervezése ugyancsak 1848 

szeptemberében indult meg, s a 

lovasság mintájára - az orszá-

gos irányelveknek megfelelően 

- hamarosan rendes reguláris 

alakulattá alakult, sőt nem is 

egy zászlóaljjá, hanem kettővé. 

Sőt, egészen sajátos módon 

megszerveződött egy 52. (má-

sodik) Bocskai zászlóalj is. Az 

52. gyalogzászlóalj első kato-

nai parancsnokává Perczel 

Bocskai, ahogyan a Hajdúságban elkép-

zelték. 19. szd. eleje Szinesre 
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Sándor őrnagyot nevezték ki, s hamarosan a Schlik elleni hadműveletek 

térségébe vezényelték őket.  

Sóvágó Gábor (1824-

1902), a Bocskai huszárez-

red hadnagya, a 3. osztályú 

érdemrend tulajdonosa. Ké-

sőbb városi tisztviselő, pres-

biter. 

Lengyel Imre (1827 - 1905), a 

Bocskai-huszárezred hadnagya. 1867 

és 1872 között Böszörmény főhadna-

gya (polgármestere), később törvény-

széki bíró. 



AZ 1848-AS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC IDEJÉN 

 233 

 

Kossuth Lajos a Bocskai-zászlóaljjal szembeni elvárását Sillye Gábor-

hoz írt levelében a következőképpen fejtette ki: „Mondja meg Ön nevem-

ben, hogy az annyi emlékezetben gazdag vitéz hajdúktól megvárja, mi-

ként bátorszív által lelkesített vitéz karcaival minden előtt oda áll hol a 

veszélyt legelőbb kell elhárítani”. Az északi frontra vezényelt zászlóaljjal 

egyébként Sillye Gábor is a hadműveleti területre utazott. Amíg az 52. 

gyalogzászlóalj  tiszti- és legénységi állományának feltöltése viszonylag 

zökkenőmentes volt, annál több nehézséget jelentett az 53. zászlóalj kiál-

lítása. Ez ugyanis már meghaladta a hat hajdúváros katonaállítási lehető-

ségeit, s ezért elsősorban ennél az alakulatnál kellett igénybe venni azokat 

a külső helyekről történő toborzásokat, amelyeket a fentiekben jeleztem. 

Amint utaltam rá, elsősorban ide kerültek be nem magyar anyanyelvű - 

elsősorban román - újoncok, s ez az éleződő nacionalizmus légkörében 

feszültségeket teremtett.  

Maga Sillye Gábor is panaszt tett az alakulat katonai parancsnoka, 

Kürthy István őrnagy ellen - aki egyébként november 29-től látta el tiszt-

jét 1849. február 16-ig, amikor is a 

Bocskai huszárokhoz helyezték át 

azért, mert megkérdezése nélkül neve-

zett ki tiszteket, ráadásul „németekből 

és ráczokból”. Ezért a felesleges fe-

szültségek elkerülése végett 1849 tava-

szától már tudatosan törekedtek arra, 

hogy az 53. gyalogzászlóalj soraiba 

csak magyar nyelvű újoncok kerülje-

nek, akik elsősorban Pest megyéből és 

a Jászkunságból származtak.  

A katonai egységek kapcsán szót 

kell ejtenünk a Hajdúkerületben elren-

delt két népfelkelésről, amelynek első-

sorban Kossuth Lajos túlzott katonai 

jelentőséget tulajdonított. Az 1849 ja-

nuárjában meghirdetett népfelkelés 

azzal a katonai helyzettel állt szoros 

összefüggésben, amely a kettős főváros feladása után alakult, s amely 

helyzetben a Tisza - vonal mögött megtelepült kormány sem a főfronton, 

sem észak, sem pedig Erdély felől nem érezhette magát biztonságban.  

Kossuth Lajos 1848/49-ben 
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A katonai helyzet akkor fordult igazán válságossá, amikor Perczel Mór 

a Tisza-vonal védelmére rendelt sereggel minden komoly kényszerítő ok 

nélkül váratlanul egészen Debrecenig hátrált. E megdöbbentő hadmozdu-

lat nagyon reálissá tette azt a feltételezést, hogy a szabadságharc sorsdön-

tő csatája valahol Debrecen térségében zajlik le, mégpedig hamarosan, hi-

szen várható volt, hogy a Perczel által üresen hagyott térség az osztrákok 

hadműveleti bázisa lesz. Kossuth Lajos - aki mindig is kacérkodott a nép-

felkelés gondolatával - ezért a képviselőház első debreceni ülésén bejelen-

tette, ha az ellenség átlépné a Tiszát, haladéktalanul elrendeli a népfölke-

lést. Úgy látta, erre elérkezett az idő!  

A már december óta kísértő népfelkelés tényleges elrendelésére 1849. 

január tizenegyedikén került sor. Ekkor utasította Kossuth Sillye Gábort, 

ha „seregünk erre kényszerülne vonulni, az itteni tartalékseregnek mint-

egy magvát” képezze.  

Az Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke különösen a lovas nép-

fölkelésnek tulajdonított nagy jelentőséget, mert úgy vélte, hogy „ezen a 

Toborzó zász-

ló 1849-ből. Haj-

dúsági Múzeum 

/szinesre/ 
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sík földön - amennyiben - az ellenséget jobbról, balról, elölről hátulról” 

nyugtalanítja a hajdú lovasság, elérheti, hogy ereje megtörjön. Általános-

ságban is úgy látta, hogy a Hajdúkerület népe a „nemzetgyűlésnek és a 

kormánynak őrseregét” kell hogy képezze, s általában a siker záloga ab-

ban rejlik, ha a „Tiszántúl tősgyökeres magyar népe” összesereglik a „hős 

Bocskai zászlója” körül. Így van remény rá, hogy "rettenthetetlen maga 

viseletével” megmenti a magyar hazát. Ennek érdekében Sillyét január ti-

zenhatodikán teljehatalommal ruházta fel: „felruházom Önt parancsoló 

hatalommal, mindent tenni, mit a hajdúkerületben a haza védelmére tenni 

kell s lehet”.  

Sillye természetesen haladéktalanul hozzálátott a szervezéshez. A 

nánásiakhoz írt levélben például úgy rendelkezett, hogy mindenki vegyen 

magához olyan eszközt, amellyel az ellenség ártalmára lehet, legyen az 

„szurony, kasza, vasvilla, fokos avagy puska...”. A nagyobb nyomaték 

kedvéért haditörvényszék felállítását is elhatározta, amelyről a böszörmé-

nyi tanácsot is értesítette, s felhívta figyelmüket arra, hogy mindezt a szö-

kevényeknek is hozzák tudomásukra.  

Január huszonhatodikán a népfelkelést - tulajdonképpen próba jelleg-

gel - elindították állomáshelyéről, de már másnap leállították. Kossuth 

ugyan úgy rendelkezett, hogy az egybesereglett, közel hatezer embert 

(5875 fő) egyben kell tartani, de ez az idő haladtával egyre nagyobb ne-

hézségekbe ütközött, s hiába volt a hadbíróság szigorával való fenyegetés, 

Sillye Gábor maga vallotta be, hogy egyre nehezebben tud velük boldo-

gulni. A népfölkelést végül minden kézzelfogható katonai eredmény nél-

kül fel kellett oszlatni.  

Más körülmények között került sor a második hajdúkerületi népfelke-

lés elrendelésére! Mint ismeretes, a cári beavatkozás következtében a ka-

tonai erőviszonyok hirtelen felborultak, és a magyar kormány ennek mér-

séklésére újból a kétes katonai értékű népfelkelés elrendelésével kísérle-

tezett. Sillye Gábor kormánybiztosi feladatköre a Szemere-kormány in-

tézkedése miatt ekkor átmenetileg jelentősen beszűkült, s ezért a hajdúke-

rületi népfelkelést Sillye tulajdonképpen magánszemélyként rendelte el, 

igaz ugyan, hogy kormánybiztosi megbízatását Kossuth hamarosan - rá-

adásul nagyobb hatáskörrel - újból életbe léptette.  

Öntevékenységét mutatja, hogy a hajdúvárosokban két nappal hama-

rabb rendelte el a népfölkelést, mint országosan történt. A szervezés még 

nehezebben ment, mint az előzőnél, a lakosság ugyanis egyre kilátástala-

nabbnak ítélte a küzdelmet. Katonai értéke gyakorlatilag elhanyagolható 
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volt, feladatuk elsősorban a tiszai átjárók védelmében, illetve az ellensé-

ges hadoszlopok szemmel tartásában állt, illetve Görgey három hadtest-

ének (I. III. és a VII.) élelmezésében . A népfölkelés sorsát így természe-

tesen a reguláris seregek hadmozdulatai határozták meg, s ezt Görgey em-

lített három hadtestén kívül az orosz fősereg lépései jelentették. E szem-

pontból döntő jelentőségű volt az 1849. augusztus másodikán vívott deb-

receni ütközet, amelynek során Nagy-Sándor József hadteste Görgey ha-

tározott parancsa ellenére komoly csatába bocsátkozott az orosz főerők-

kel. Ennek során a legsúlyosabb veszteségek a Korponay parancsnoksága 

alatt álló önkénteseket, tehát a népfelkelés katonailag használható részét 

érték. Mindez egyben pontot tett a tiszántúli népfelkelés sorsára is, s tér-

ségünkben a szabadságharc végét jelentette. Hajdúböszörmény városa, 

mint a Hajdúkerület székhelye, mindeme eseményekben kiemelt szerepet 

játszott, hiszen itt volt a szervezés és az ellátás központja.  

Mindez természetesen a böszörményi tanácsra és a város népére is 

komoly feladatokat rótt. Így meg kellett oldani a toborzott nemzetőrök 

felruházást és katonai felszerelését, amelyből a városra a kerületi költsé-

gekből 3065 forint esett. A város ezt önkéntes adományokból és kölcsön-

ből oldotta meg. A gyűjtés tizedenként folyt, elsősorban pénzben, de ter-

mészetben, sőt arany- és ezüsttárgyakban is. Ettől is nagyobb terhet jelen-

tett a lovas nemzetőrség felszerelése, amelyre a városnak már kölcsönt 

kellett felvenni (4050 Ft.). Ettől lényegesen nagyobb terhet jelentett a 

harcterekre kiindított nemzetőrség utánpótlásának és ellátásának a biztosí-

tása, s természetesen városi kötelesség volt a reguláris egységek számára 

a kirótt élelem- és takarmányhányad begyűjtése is. A szervezés és a gyűj-

tés munkájában elsősorban a református egyház vette ki részét. Ágyúön-

tésre két kisebb harangot ajánlott fel, illetve az 1793. évi harangöntésből 

megmaradt bronzanyagot. Ki kell emelnünk Benedek Lajos lelkipásztor 

személyes helytállását és szolgálatát. Pest-Buda elvesztésével különösen 

fontossá vált a kieső hadianyaggyárak pótlása.  

A térségben a fegyvergyártás fő színtere ugyan Nagyvárad volt, de 

1849 januárjában Böszörményben is sor került tölténygyár felállítására, 

amely érthető, hiszen városunk három reguláris alakulat szervezésének a 

helyszíne volt. A gyár létesítését a felső-magyarországi táborparancsnok-

ság rendelte el és Sillye Gábor kormánybiztos erre a célra a városi nagy-

vendéglő épületét javasolta. A városközpontban lévő épület igénybevétel-

éhez azonban a tanács - tűzveszélyre hivatkozva - nem járult hozzá, s erre 

a célra az úgynevezett "németudvart " (ma a Kálvin téri ref. parókia) aján-
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lotta fel. Tudunk a városban a puskapor-készítéshez szükséges salétrom 

főzéséről is.  

A három, Bocskai nevét viselő katonai alakulat sérültjeinek, betegjei-

nek ápolására kórházat is állítottak fel a városban, amelyet a tiszti udvar-

ban lévő őrházban helyeztek el. A kórház szükségleteinek fedezésére a 

városban gyűjtést rendeztek.  

Nem kerülhetjük meg azt a kérdéskört, amely a város országgyűlési 

képviselőjének, a Hajdúkerület kormánybiztosának, Sillye Gábornak a 

politikai nézeteire vonatkozik. Amint láthattuk, az ún. hajdúpárt embere-

ként került megválasztásra, amelynek programja eredetileg a hajdúkat 

megillető jogok helyreállításában állott. Márpedig e jogokat az évszázad-

ok alatt a Habsburg-ház nyirbálta meg, illetve tette kétségessé.  

Mindez magában hordozta egy élesen Habsburg-ellenes fordulat lehe-

tőségét, amely a városban tömegesen nem következett ugyan be, de Sillye 

Gábor egyéni fejlődésében igen. Láthattuk, hogy már 1849 januárjában a 

„hitszegő uralkodó ház” bűneiről beszélt, s 1849 tavaszán - az országos 

fejlemények hatására is - nézetei még inkább radikalizálódtak, s feltétlen 

híve lett a trónfosztásnak, sőt a köztársasági államformának is. Ennek ér-

dekében az országgyűlésre is nyomást akart gyakorolni azáltal, hogy Haj-

dúböszörmény város vezetésével határozatilag kezdeményeztette a köz-

társasági államforma támogatását. Komoly bázisa a republikánus gondo-

latnak a Hajdúságban nem volt.  

Sok igazság lehet ugyanis Weszprémy Gáspár ideiglenes alkapitány 

forradalom után készült jelenésében, amelyben azt állította, hogy a füg-

getlenségi nyilatkozat elfogadása után Sillye az „őt környező honvéd csa-

pattal saját előterjesztése után kikiáltotta a köztársaságot.  Ez az ő válasz-

tóinak gondolatjában sem fordult meg, s ezt a forradalmi kormány előtt 

úgy adta elő, mint választóinak akaratát”. Kétségtelen tény ugyanis, hogy 

a Hajdúságban és Hajdúböszörményben semmiféle köztársasági mozga-

lom nem létezett.  

A város lakossága a közvetlen hadi eseményeket az első orosz betörés 

során ismerte meg. Július ötödike és hetedike között a városi nagyvendég-

lőben orosz tisztek szálltak meg, s könyörtelen rekvirálások kezdődtek A 

rekviráló orosz csapatok ekkor még visszahúzódtak a fősereghez, s átme-

netileg ismét a magyaroké lett a város, de augusztus másodikán - a debre-

ceni csata napján - már újból „muszka” tisztek boroztak a vendéglőben, s 

a rekviráló csapatnak ebédet, bort s pálinkát kellett adni.  
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Ezután a különböző orosz csapattestek ellátása rendszeres kötelességé-

vé lett a városnak, olyannyira, hogy az ellenséges katonák részére a lakos-

ságnak kellett főzni. Az oroszok kivonulása után az osztrák bosszúállás 

vette kezdetét. 1849 őszén megkezdődött a volt honvédek felkutatása, 

összeírása és a császári hadseregbe való besorozása. Be kellett szolgáltat-

ni a "Kossuth-bankókat", amely újabb anyagi megpróbáltatást jelentett. 

Sillye Gábor országgyűlési képviselőt, kormánybiztost a császári hadbíró-

ság halálra ítélte, bár azt kegyelemből tízévi várfogságra változtatták, 

amelyből hét évet le is ült. A reguláris alakulatok - elsősorban a 17. 

(Bocskai) huszárezred és az 52. gyalogzászlóalj - a szabadságharc külön-

böző színterein teljesítettek szolgálatot, így ott voltak Buda ostrománál, 

Komárom védelménél, és Dembinszky alatt a déli főseregben. A Bocskai-

huszárok két százada a világosi fegyverletétel után Kürthy István ezredes 

vezetésével még egy hétig fegyverben volt és csak augusztus huszadikán 

tették le a fegyvert az oroszok előtt Borosjenőnél.  Ekkor került a Bocs-

kai-huszárok gyönyörű hadizászlója az oroszokhoz, s ezáltal Moszkvába, 

ahonnan csak a huszadik században- az ismeretes nagypolitikai fejlemé-

nyek során - került haza. Ma a Hadtörténeti Múzem tulajdona. 

 

 

 

 

 

Bocskai huszár. Törzstiszt 
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A császári önkényuralom korszaka 
 

 

 

 katonailag csak 1849. aug. 13-án - sőt bizonyos helyőrségeket 

és egyes mozgó alakulatokat figyelembe véve később - levert 

Magyarország területén az osztrákok szemében már 1849. júl. 

negyedike óta katonai kormányzat érvényesült, amely kiterjedt a  köz-

igazgatási rendszerre is, s ez egyben a községi, városi és megyei önkor-

mányzatok valamint a magyar hivatalok megsemmisítését jelentette. Az 

országot a katonai kerületeknek alárendelt polgári kerületekre osztották, 

ahol szigorú alá-fölé rendeltségi viszony uralkodott. A korábbi várme-

gyék, mint formai keretek megmaradtak ugyan, de szorosan a polgári ke-

rületek alá rendelve, élükön a „megyei főnöknek” nevezett kormánybiz-

tossal. A járások hasonlóan formális végrehajtó szervvé váltak.  

E helyzetben természetesen a Hajdúkerület önállósága is megszűnt, s a 

szintén külsőleges szerepkörre kárhoztatott Szabolcs megye részeként a 

debreceni polgári kerülethez tartozott, amely viszont a nagyváradi katonai 

kerületnek volt alárendelve, amelyhez még a nagyváradi és a szegedi pol-

gári kerület tartozott. 1850 szeptemberében ugyan felszámolták a katonai 

kerületek polgári joghatóságát, de az ország területi beosztása megmaradt.  

E birodalmi közigazgatás épített ugyan bizonyos korábbi hagyomá-

nyokra, sőt figyelembe kellett vennie a polgári forradalom bizonyos 

eredményeit is, de a legkisebb közigazgatási egység, az úgynevezett 

„helyközség” a felülről kiinduló, s a szolgabíró útján megkapott utasítá-

sokat köteles volt szolgai módon végrehajtani. Így tehát az államérdek 

bűvkörében a helyi önkormányzatok tulajdonképpen alakilag sem létez-

tek.  

Az összbirodalmi érdekek szorító gyűrűjében megszűnt Hajdúböször-

mény évszázadokon át féltve őrzött önállósága is, s a helyi hatalom jog-

forrása járási szintre ment át. A képviselőtestület mint választott szerv 

megszűnt, a tanácsülés pedig gyakorlatilag a kinevezett tisztviselők fóru-

ma lett. A város élén nem választott, hanem a főszolgabíró által kineve-

A 
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zett személy állt. A tanácsülések minden politikai jogosítvány nélkül a fő-

szolgabírói rendeletek végrehajtásával foglalkoztak.  

Ettől függetlenül a városi hivatalnokok munkája megsokasodott, első-

sorban a mindenre kiterjedő, aprólékos császári bürokrácia rendeleteink a 

végrehajtása miatt. Így például kiterjedt kötelezettsége a népesség nyil-

vántartására, a ki- és beköltözésekre, a jóléti intézkedésekre, a közigazga-

tási rendészetre, elemi közegészségügyi rendszabályokra, építészeti,- ipa-

ri-, kereskedelmi rendelkezések betartatására, az adóügyre, bizonyos fel-

ügyeletre a mezőgazdaság és az erdőügy területén, különösen 1853 óta.  

Ezért történt, hogy eddig példátlan módon a legnagyobb tekintélyt a 

városgazda, a városi pénztárnok és a pusztai pénztárnok élvezte.  

A telekkönyv és az első folyamodású bíráskodás is kikerült a város ke-

zéből és a nagykállói törvényszékhez tartozott, igaz ugyan, eleinte ennek 

egy részlege Hajdúböszörményben működött.  

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az abszolutizmuskori közigazgatási 

intézkedések jelentős része megfelelt a hatalmi ágak szétválasztásáról val-

lott polgári felfogásnak, s ennyiben előremutató volt s így akaratlanul is 

vállalnia kellett 1848 örökségét. Mivel mindezt a nemzeti érdekek teljes 

mellőzésével, sőt semmibevételével tették, a kortársak és az utókor szá-

mára is egyaránt elfogadhatatlanok.  

Ismeretes, az osztrák birodalomnak a súlyos bel- és külpolitikai hely-

zete folytán a nyílt önkényuralmat fel kellett adni (1860. okt. 20.), s az 

1847-es alkotmány visszaállításával kísérleteztek, eredménytelenül. A 

magyar társadalom döntő többsége az arisztokrácia egy szűk csoportját 

leszámítva, nem volt hajlandó a forradalom alapvető vívmányainak a fel-

adására, mint ahogyan elzárkózott ettől - ellentétes oldalról - a bécsi ud-

var is.  

Az eredmény a Schmerling-provizóriumnak nevezett átmeneti állapot 

lett, amelyet egyik fél sem tekintett véglegesnek. A magyar politikai ve-

zetőréteg politikai nyomásgyakorlásként lemondott az 1860-ban visszaál-

lított megyei tisztségeiről, a Hajdúkerület tisztikara azonban különböző 

megfontolások miatt a helyén maradt. Így az 1860-ban főkapitánnyá vá-

lasztott Sillye Gábor is, aki ettől kezdve egészen 1876-ig, a Hajdúkerület 

megszűntéig, pontosabban Hajdú vármegyévé való átszervezésig betöltöt-

te ezt a tisztet.  

Mint köztudott, a Hajdúkerület székhelye Hajdúböszörmény volt, 

amely nem csak a legnagyobb hajdúváros, hanem pontosan az ebből fa-

kadó egyéb teendők ellátása miatt a hajdúvárosi értelmiség központja is 
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volt. A Bach-korszak bukása után, a Schmerling - provizórium időszaká-

ban lényegesen nagyobb mozgástere nyílt a városi tanácsnak, noha előző 

önállóságát meg sem közelítette. Ettől függetlenül a modern jogállamiság 

és államigazgatás első csírái erre a korra vezethetők vissza. A város köz-

igazgatásának kialakulásában jelentős szerepet játszott Sillye Gábor haj-

dúkerületi főkapitány, aki a egyben városi közgyűlés tagja is volt, s tiszt-

ségénél fogva is, tudásával, tenni akarásával annak legaktívabb tagja.  

Mint a Hajdúkerület főkapitánya, a városok belső közéletét és köz-

igazgatását a régebbi, évszáza-

dos gyakorlatra s a modern tör-

vényi követelmények szelle-

mében újjászervezte, s azt 

könyv alakban is megjelentette. 

A Szabályrendelet értelmében 

pontosan szabályozták a köz-

gyűlés összetételét, felépítését, 

hatáskörét. A hagyományok 

tiszteletben tartása mellett je-

lentős módosulások történtek a 

gazdálkodás területén. Újjáala-

kult a számvevő választmány, 

amely a gazdálkodás eredmé-

nyességét és tisztaságát volt hi-

vatva ellenőrizni, s hasonló, bár 

némiképpen más szerepkört 

töltött be a gazdasági választ-

mány is. A város erdőgazdál-

kodásáért az erdőbirtokosság 

választmánya felügyelt.  

Az 1864-ben alapított városi 

Takarékpénztárnak a működé-

sére külön bizottság felügyelt.  

A város legfőbb hatalmi szerve a képviselőtestület volt, amely a vá-

lasztott képviselőkön kívül magában foglalta a tisztviselőket is. Élén a fő-

hadnagy állott. A másik hatalmi szerv a tulajdonképpeni tanács, amelyet 

az alhadnagy vezetett. Már korábban is gyakorlat volt, de 1863-tól tény-

legesen is kettévált a tanácson belül a közigazgatás és a bíráskodás, ami 

jellegzetesen polgári követelmény volt a hatalmi ágak szétválasztásának 

Sillye Gábor, a Hajdúkerület főkapitá-

nya. 1817 – 1894. 
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szellemében, s amelynek végleges törvényi szabályozására majd csak a 

kiegyezés után került sor. A kiegyezés elévülhetetlen politikai érdeme, 

hogy a magyar királyság az osztrák császárságon belül gyakorlatilag teljes 

belpolitikai függetlenséget nyert, ami egyrészt azzal járt, hogy a sajátosan 

magyar, de a kor európai fejlődéséhez mérten már elavult jogrendszer és 

jogalkalmazás valamint közigazgatás automatikusan újra életbe lépett az 

1848-as törvényalkotás alapján.  

Mindez a kiegyezés korának politikai vezető rétegét komoly kihívás 

elé állította, amelyet példamutató következetességgel és tudással oldott 

meg. Mozgásterét természetesen a magyar társadalmi realitások szabták 

meg. A kor vezető politikai államférfiainak bölcsességét mi sem bizonyít-

ja jobban, hogy e téren figyelembe vették az abszolutizmus korának ta-

pasztalatait is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gimnázium első ábrázolása. Vasárnapi Újság. 1864. 
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Hajdúböszörmény a Hajdúkerület megszűnte után 

 

 

1 

A dualizmus kora 

 
 

 

z 1867-ben megkötött kiegyezés a magyar társadalmat eddig 

soha nem látott polgárosodás pályájára állította, amelynek vol-

tak ugyan hátrányos velejárói, de végeredményben ekkor szü-

letett meg a modern polgári Magyarország. Az ország modernizálása 

ugyanakkor felszínre hozott egy sor olyan problémakört, amelyek érzéke-

nyen érintették, érinthették az egyes városok, régiók sajátos érdekeit, el-

sősorban azokat a kiváltságolt helyeket és területei egységeket - várme-

gyéket, kerületeket -, amelyeknek kivételezett helyzete az egykori feudá-

lis társadalom szokás- és jogrendjében gyökerezett, s amelyek nem felel-

tek meg a modern polgári követelményeknek. A Hajdúkerület és annak 

székhelye, Hajdúböszörmény részére ez az ország számára egyébként ör-

vendetes fejlődés kettős veszélyt is rejtett.  

A modern államigazgatás és bíráskodás megteremtése megkérdőjelezte 

a Hajdúkerület feudális jogszokáson alapuló szerkezeti rendjét. A köz-

igazgatás racionalizása, a modern elveknek megfelelő átalakítása pedig 

annak veszélyével járt, hogy az egyébként is kicsi, s területileg három 

egymástól külön álló törvényhatóság átszervezése magának a kerületnek a 

létét veszélyezteti, s kérdésessé teheti Hajdúböszörmény eddigi szerepét. 

A kiegyezés után az ország belső modernizálását sokáig már nem lehetett, 

de nem is volt ajánlatos halogatni, amelyre az Andrássy - kormány hama-

rosan rá is szánta magát. A községi önkormányzat reformja (1870/18. tc.) 

a Hajdúkerület kezéből kivette a szabályalkotás jogát, s azt az egyes vá-

rosokra bízta.  

Mindez érezhetően csökkentette a Hajdúböszörményben székelő haj-

dúkerületi tisztikar befolyását. Sillye Gábor főkapitány nem minden ten-

A 
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dencia nélkül állította az egyes városok elé mintaként Hajdúböszörmény 

szabályrendeletét. 

 Rendkívül veszélyes volt Hajdúböszörmény vezető szerepére és átté-

telesen a Hajdúkerület létére a közigazgatás és a bíráskodás szétválasztá-

sa, különösen azért, mert fent állt annak lehetősége -mint ahogyan a ké-

sőbbiekben be is következett - hogy a Hajdúkerület egyes városait más 

törvényhatóságok területén lévő bíróságokhoz rendelik. A tervezett vál-

toztatások óhatalanul a közigazgatási és bíráskodási költségek emelésének 

az irányában hatottak. Ráadásul a létszám emelkedése felvetette a megfe-

lelő épület kérdését is, amely Hajdúböszörményben csak részben állt ren-

delkezésre. Ezt kiküszöbölendő illetve megelőzendő, a Hajdúkerület ve-

zérkara Sillye Gábor főkapitány irányításával tervbe vette az addigi köz-

igazgatási székház bővítését, amelyre jelentős államsegélyt is sikerült ki-

eszközölniük. Kérelmüket azzal indokolták, hogy a rebesgetett változások 

bekövetkezése esetén ily módon Hajdúböszörményben alkalmas közigaz-

gatási székház áll majd rendelkezésre.  

 Az építkezést Balthazár János hajdúkerületi főmérnök irányításával 

1869-ben el is kezdték, s azt 1870-ben be is fejezték. Ennek köszönhetjük 

ma a hajdúkerületi székház Bocskai tér felé eső szárnyát. A hamarosan 

kibontakozó küzdelemben, amely a Hajdúkerület Hajdúböszörmény szék-

hellyel való megtartásáért folyt, az alkalmas székház megléte komoly érv 

volt. Egyébként jól számítottak! Az országgyűlés elfogadta az 1870/42. 

törvénycikket, amely a törvényhatóságok szabályozásáról rendelkezett, s 

amely elővetítette árnyékát a törvényhatóságok területi rendezésének is, 

ami Hajdúböszörmény székhely mivoltát, s ezzel regionális vezető szere-

pét áttételesen kérdőjelezte meg.  

A legkevesebb gondot az jelentette, hogy a Hajdúkerületnek magáévá 

kellett tenni a megyei szerkezetet; sokkal nagyobb fejtörést okozott azon-

ban, hogy sikerül - e egyáltalán megőrizni a hajdúvárosok egyetlen tör-

vényhatósághoz való tartozását, s a hajdúböszörményi politikai vezetőré-

teg számára az, hogy sikerül-e, s mennyiben megőrizni politikai súlyát, 

befolyását.  

A kilátások nem voltak biztatóak! A minisztériumi elképzelések 

ugyanis komolyan számoltak azzal, hogy a területi rendezés során a haj-

dúvárosokat szétszakítsák. Így például az ún. Szapáry-tervezet kilátásba 

helyezte, hogy Hajdúszoboszlót a térségben Karcag központtal felállítan-

dó Kun megyéhez csatolja, a többi hajdúvárost pedig Szabolcs vármegyé-

hez, amelynek központját áttenni tervezte Nagykállóból Nyíregyházára.  
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Hajdúböszörmény esélyeit tovább rontotta, hogy nem rendelkezett 

azokkal a feltételekkel, amelyek a térség természetes központjává avathat-

ták volna. Ekkor még vasútvonala sem volt, hiszen az akkor végállomás-

nak számító Hajdúnánásra 1884 augusztusában futott be az első szerel-

vény. A térség természetes központja évszázadok óta Debrecen szabad ki-

rályi város volt, amely elvben ugyan Bihar vármegyéhez tartozott, de 

amelyet földrajzi, gazdasági és politikai adottságai eleve arra teremtettek, 

hogy a későbbi Hajdúság központi városának szerepét lássa el. A későb-

biekben Hajdúböszörmény városa reménytelen küzdelembe bocsátkozott 

székhely rangjának megtartásáért, amelyben azonban nemcsak a központi 

Az 1876-ban megszervezett Hajdú vármegye 
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kormányzat, de az egyes hajdúvárosok sem támogatták. Az 1876/33. tör-

vénycikk az egész országra kiterjedő közigazgatási területrendezés során 

a Hajdúkerületet megszüntette, illetve azt jelentős szabolcsi területekkel 

és három bihari községgel kiegészítve Hajdú vármegyévé alakította. 

 A székhely azonban nem Hajdúböszörmény, hanem Debrecen lett. 

Sillye Gábor főkapitány vezetésével a Hajdúkerület politikai vezetőréte-

gének küzdelme azonban történelmi értelemben korántsem volt ered-

ménytelen, hiszen a jórészt hajdúböszörményi származású tisztikar ma-

kacs érvelésének komoly szerepe volt abban, hogy a hajdúvárosok térsé-

gében új vármegyét állítottak fel, a hajdúvárosokat nem osztották szét 

több vármegye közt, s ezáltal az ország számára egy értékes történeti ré-

gió egységét őrizték meg.  

A Hajdúkerület jogutóda Hajdú vármegye lett, amely nemcsak a jelké-

pek átvételében mutatkozott meg, hanem abban is, hogy a főkapitány ki-

vételével a volt hajdúkerületi tisztikar lett az új vármegye tisztikara is. Et-

től függetlenül jelentős hajdúböszörményi tényezők - így például a Gaál 

Mihály körül csoportosult negyvennyolcasok - erőteljesen támadták az új 

vármegyét, amelynek azonban ekkor már, igaz korábban is, jelentős párt-

politikai színezete volt, s beleillett abba a törésvonalba, amely a kiegye-

zést megalkotók és a negyvennyolcasok között húzódott.  

Időközben a város társadalma hozzáigazodott a polgári fejlődés irány-

vonalához, amihez jelentős mértékben járult hozzá az abszolutizmus ko-

rában már megindult tagosítás és a szegregáció, amely ugyan évtizedekig 

elhúzódott, de ami véglegesen pontot tett arra az áldatlan érdekellentétre, 

amely a hajdútelekkel bírók és az azzal nem rendelkezők között húzódott. 

Maga a folyamat érthető módon nem csekély belső feszültséggel ment 

végbe, de az eredmény a tisztán polgári földmagántulajdon létrejötte lett, 

amelyet az egykori jogszokásokon nyugvó legelő- és erdőhasználat to-

vább színesített.  

A szerves fejlődés egyben azt is jelentette, hogy a város társadalom-

szerkezete sok vonásában őrizte a korábbi évszázadokban kialakult jel-

legzetességet. Így az erős agrárjelleg mellett a nagybirtok hiányát, de az 

agrárnincstelenek meglehetősen nagy száma mellett az ipar változatlan 

kézműves jellegét, a kereskedelem és a szolgáltatás jellegzetesen kisvá-

rosi mivoltát, s ugyanakkor azt a viszonylag jelentős, hagyományaira 

büszke, főleg humán jellegű értelmiségét, amelynek létrejötte szorosan 

kötődött az egykori Hajdúkerülethez és a gimnáziumhoz. Ez az értelmiség 

értelemszerűen református beállítottságú volt.  



A DUALIZMUS KORA 

 247 

A város lakosságának lélekszáma 1900-ban 25 070 fő volt, amelyből 

kereső 10 409 személy. Ezen belül a mezőgazdasági keresők száma 8198 

főt tett ki, amely az összes keresőnek hetvennyolc százalékát jelentette. 

Az iparban 973-an találtak megélhetést, jórészük önálló egzisztencia volt. 

A kereskedelemben és a hiteléletben 277 fő dolgozott, akiknek jelentős 

hányadát a kisvárosokra jellemző boltok gazdái tették ki. A közlekedés-

ben ötvenen találtak megélhetést.  

Jelentős volt a közszolgálatban és szabadfoglalkozásúként dolgozók 

száma, összesen 266 fő. Napszámosként 224 embert tartottak nyilván, 

háztartási cselédként pedig 347 főt. A többiek vagy a véderőnél teljesítet-

tek szolgálatot, vagy az őstermelés (erdészet, méhészet) terén találhattak 

megélhetést. Számuk minimális.  

Figyelemre méltó azonban, hogy a mezőgazdaságból élők lényegesen 

kisebb része rendelkezett olyan birtoknagysággal, amely a megélhetést 

lehetővé tette. Igaz ugyan, hogy az öt és száz hold közötti földbirtokkal 

rendelkező réteg létszáma 2305 fő volt, amely a birtokkal rendelkező, ag-

rárnépességen belül (2980 fő) döntő hányadot jelentett, de ez az osztályo-

zás eleve torzított. Az egy és öt katasztrális hold közöttiek létszáma vi-

szont csak hatszáznegyven lélek volt, amely viszont közvetve támasztja 

alá a középrétegek meghatározó súlyát. A teljesen föld nélküli vagy az 

egy katasztrális holdon aluli birtoknagysággal rendelkezők létszáma vi-

szont igen magas, összesen 3449 lélek, amely az összes keresők negyven-

három százalékát jelentette. A hajdúváros sajátos történelmi múltjából 

adódóan viszont igen kis létszámú volt a száz holdon felüliek száma, 

1900-ban mindössze harmincöt fő. Jellemző, hogy a fentiek birtoknagy-

sága az ezer holdat egyetlen esetben sem érte el, s eredetüket tekintve pa-

raszti, pontosabban hajdúnemesi birtokosok voltak, vagy legalábbis az 

egykori belső telkek birtokosai közül kerültek ki.  

Sajátos arculatot mutatott a hajdúböszörményi értelmiség is, amiben 

különben hasonlított a többi hajdúváros intelligenciájához. A ma (még?) 

szokatlanul nagyszámú ügyvédi réteg részint a korra általános jellemző is 

volt, amelyet városunkban különösen nyomatékosított a birtokjogi 

elkülönözésből származó perek viszonylag nagy száma. Az értelmiség vi-

szonylagosan nagy létszámát, súlyát és befolyását csak növelte, hogy a 

város 1876-ig a Hajdúkerület székhelye volt, amelyet erősített, hogy a 

köztisztviselői réteg rendszerint vérségileg is kötődött a város jómódú 

gazdatársadalmához.  
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A protestáns elveknek is köszönhetően ugyanis bevett gyakorlat volt, 

hogy a tehetősebb hajdúgazdák gyermekeiket akkor is járatták a helyi 

gimnáziumba, ha számukra változatlanul a gazdálkodást tartották megél-

hetési forrásként. Az csak természetes, hogy a helyi értelmiség e körből 

toborzódott, amely érthetően egybeesett a helyi birtokos réteg politikai 

becsvágyával is. Ahogyan a fentiekben már jeleztük, a Hajdúkerület meg-

szűntével az értelmiségi köztisztviselői réteg létszámban is, befolyásban 

is meggyöngült, amit viszont részben ellensúlyozott az, hogy a várme-

gyei, jórészt hajdúböszörményi származású tisztikar kapcsolata a város-

sal továbbra is eleven maradt.  

Ugyanakkor a dualista kor társadalomfejlődésének megfelelően a 19. 

század utolsó évtizedeiben nőtt a szabadfoglalkozású értelmiségiek szá-

ma, elsősorban az ügyvédeké és az orvosoké, s a közoktatási törvény kö-

vetelményeként a tanítóké, illetve a gimnázium folyamatos fejlesztésének 

eredményeként a tanároké. A pénzintézetek és a szórványosan megjelenő 

üzemek pedig a magántisztviselői réteg megjelenését eredményezték. A 

helyi értelmiség változatlanul szoros kapcsolatban állott a helyi politikai 

és gazdasági elittel, már csak vérségi kapcsolatuk miatt is, bár az értelmi-

ség közismert mobilitása miatt érzékelhetően nőtt azoknak a száma, akik 

nem voltak helybeli születésűek.  

Feltétlenül említést kell tennünk a hajdúböszörményi zsidóság megje-

lenéséről, akiknek első képviselői ugyan még a 19. század első évtizedei-

ben jelentek meg, de akiknek a száma a dualizmus évtizedeiben jelentő-

sen felduzzadt, olyannyira, hogy virágzó hitközséget alapítottak. Hajdú-

böszörmény zsidósága az ortodox és a neológ zsidóság mezsgyéjén talál-

ható, s a köztük lévő ellentét nem csekély belső küzdelem után a neoló-

gok győzelmével végződött, amely egyben a galíciai hagyományokkal va-

ló szakítást is jelentette.  

A hajdúböszörményi politikai vezetőréteg jellegzetes helyi társadalmi 

szervezete a Polgári Kaszinó volt, amely 1857-ben alakult. Vezetésében a 

helyi társadalom olyan mérvadói játszottak szerepet, akik az események 

élén állottak 1848/49-ben is. Így alapító tag volt Botos Ferenc ügyvéd, 

1848-ban a böszörményi nemzetőrség kapitánya, Somossy Mihály nem-

zetőr főhadnagy, Kovács András városi főhadnagy, de közöttük voltak 

olyan neves böszörményi családok sarjai, mint a Csehek, a Karapok, a 

Somossyak, a Lengyelek, a Hadháziak stb. Később lépett be Sillye Gábor, 

nemsokára hajdúkerületi főkapitány, Weszprémy Gáspár hajdúkerületi 
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alkapitány, Balthazár János hajdúkerületi főmérnök, Ránky Béla városi 

tisztviselő és még sokan mások.  

A dualista kor szellemiségének megfelelően a Kaszinó egyben a politi-

kai közvéleményformálás színtere, amelyről általában elmondhatjuk, 

hogy közel állott az abszolutizmust elutasító vármegyei nemesség felfo-

gásához. Nem véletlenül választották 1864-ben tiszteletbeli taggá Deák 

Ferencet, Tisza Kálmánt és Bónis Sámuelt. A Polgári Kaszinó a politizá-

lás mellett, azzal elválaszthatatlanul összefonódva természetesen a társas 

élet színtere is volt, s ezért megrendelték a legjelentősebb hazai politikai 

és gazdasági újságokat is, így például a Budapesti Hírlapot, a Vasárnapi 

Újságot, a Pesti Naplót, a Hazánk és Külföldet, és természetesen a regio-

nális érdekeltségű lapokat, mint a Debrecen-Nagyváradi Értesítőt, a Deb-

receni Közlönyt, a Hortobágyot. A gazdasági lapok közül járatták például 

a Falusi Gazdát és az Iparosok Lapját. A fenti felsorolás azonban a teljes-

séget korántsem meríti ki. A helyi várospolitikát gazdasági és politikai ér-

telemben is néhány család irányította, s befolyásuk arányos volt vagyo-

nosságukkal. Akárcsak a Hajdúkerületi törvényhatósági bizottságban s 

később Hajdú vármegye meghatározó testületeinél, Hajdúböszörmény vá-

ros képviselő testületében is a helyi viszonyok szerint értelmezett földbir-

tokosoké, s a hozzájuk számtalan szállal kötődő s gyakran politikusi am-

bíciókat is dédelgető értelmiségé, elsősorban ügyvédeké volt a meghatá-

rozó szerep. Vagyonuk révén - virilisi jogon - ugyanis a képviselőtestület 

tagjai is voltak.  

1872-ben az első tíz legtöbb adót fizető hajdúböszörményi polgár sor-

rendje a következő volt; Sillye Gábor, id. Somossy Mihály, Varga Antal, 

Gaál Mihály, Lengyel Imre, Ránky Béla, Pápay Imre, Ledigh Sámuel, id. 

Györössy János, Weszprémy Gáspár. Az adónemek részletezésétől elte-

kintve leszögezhetjük, hogy abban a legnagyobb súllyal a földadó esett 

latba. Ugyanez volt a helyzet 1874-ben is, bár az első tíz személy némi-

képp változott. A földbirtok meghatározó szerepe csak a hajdúkerületi 

tisztikar tagjainál volt lényegesen kisebb, ahol a jövedelemadó kivetésé-

nek alapját inkább a ház, illetve a fizetések és egyéb javadalmazások tet-

ték ki. Még 1885-ben is városunkban a virilisek adójának az ötvenhét 

százalékát a földbirtok után fizették.  

Figyelemre méltó azonban, hogy 1874 óta a zsidó származású Lédigh 

Sámuel kereskedelmi és egyéb vállalkozásai révén átvette az első helyet. 

Ugyanakkor a hajdúkerületi, majd a volt hajdúkerületi vezető réteg el-

vesztette vezető helyét. - Sillye Gábor, és más törzsökös hajdúböszörmé-
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nyi famíliák sarjai, mint például Somossy Mihály, Varga Antal, Szabó 

Mihály, tizenöt -húsz hellyel hátrább szorultak.  

Ettől függetlenül a város adószerkezetét tekintve, s ez a virilisekre is 

igaz, a legtöbb adó a földbirtok után folyt be, amely összhangban állott 

Hajdúböszörmény fent vázolt társadalomszerkezetével és gazdasági jel-

legzetességeivel.  

Összefüggésben áll ezzel természetesen a helyi pártpolitika alakulása 

is. Alföldi városaink többségéhez hasonlatosan Hajdúböszörmény is jel-

legzetesen ellenzéki beállítottságú volt, amely természetesen nem jelentet-

te azt, hogy a kormánypártnak ne lettek volna erős pozíciói.  

A kiegyezést megalkotó országgyűlésen (1865/1868) a város képvise-

lője - Varga Antal - a határozati párt padsoraiban foglalt helyet, amely 

akkor radikális ellenzéki álláspontot jelentett, noha e pártalakulat már ek-

kor magában hordozta a bomlás csíráit, amely 1875-ben be is következett. 

Mindenesetre a városi képviselőtestület 1868. december harmincegyedi-

kén egyhangúlag, helyeslően vette tudomásul az országgyűlési képviselő, 

Varga Antal ellenzéki tevékenységét.  

A kiegyezés megalkotása a város pártpolitikai színezetét is módosítot-

ta, nem utolsósorban a Hajdúkerület körüli küzdelmek kiéleződésével. Az 

addigi egységes ellenzéken belül megindult a Deák- párt és a szélsőbal 

szerveződése, amelyet végzetes hiba lenne visszavezetni csupán a vagyo-

ni különbözőségekre. 1869-ben a mérsékelt ellenzéki Tisza Kálmán - féle 

irányzat győzött Varga Antal személyében, míg a kormánypárt (Kovács 

András) és a szélsőbal (Margitay Dezső) vereséget szenvedett.  

A város pártpolitikai szerkezete ezzel még korántsem alakult ki, hiszen 

jól érzékelhető politikai mozgások indultak meg, amelyet elsősorban a ki-

egyezést ellenzők között figyelhetők meg. Ők hozták létre a 48-as kört, 

amelynek elnöke Gaál Mihály lett, s amely hamarosan országos tekintély-

re tett szert, amit jelez, hogy a 48-as párt zászlójának avatásakor jelen volt 

az országos pártvezetés első vonala (Irányi Dániel, Vidacs János, Csanády 

Sámuel ).Az 1875-ös pártfúzió a fenti képletet lényegesen módosította, 

hiszen az eddigi mérsékelt ellenzékiekből kormánypártiak lettek.  

A hamarosan kiírásra kerülő országgyűlési választások alatt kiélezett 

küzdelem bontakozott ki, amelynek során a kormánypártiakat erősítendő 

Tisza Kálmán - akkor még belügyminiszter - is ellátogatott városunkba. 

Első ízben történt meg, hogy a városnak U. Szabó Mihály személyében 

kormánypárti képviselője lett, noha mindössze két szavazattal győzött az 

ellenzékinek maradt Gaál Mihály ellenében. A korabeli rossz nyelvek 
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szerint U. Szabót „egy néma és egy holt beteg ember szavazatai segítették 

diadalra”, amelyet ebben a formában természetesen nem szabad komo-

lyan vennünk.  

A hajdúböszörményi negyvennyolcas párt az országos pártszervezeten 

belül sajátos színfoltot képviselt annyiban, amennyiben a Simonyi-Helfy-

Mocsáry - féle irányzat mellett változatlanul ragaszkodtak az Irányi Dáni-

el által képviselt negyvennyolcas alapokhoz, amely gyakorlatilag az or-

szág teljes önállóságát (külügy, hadügy, pénzügy) jelentette. A Független-

ségi Párt bázisa elsősorban a parasztság volt, amelynek vagyoni differen-

ciálódása e téren különösebb szerepet nem játszott, annak ellenére, hogy a 

párt vezető rétege érthetően a módosabbakból és az értelmiségiekből te-

vődött össze. A Hajdúkerület körüli küzdelmek is az ellenzékiek erősödé-

sét eredményezték. A helyi sérelmeken túlmenően az ellenzékiek ellenál-

lásának országos vetülete is volt, hiszen a negyvennyolcasok általában az 

„erős” vármegye mellett kardoskodtak. A „municipialista” felfogás mé-

lyén az rejlett, hogy a vármegyékben látták azt a politikai ellensúlyt, 

amely hathatós eszközt jelenthet a kormány központosító törekvéseivel 

szemben. 

A Hajdúkerület megszűnte rövid távon politikai vereséget jelentett 

ugyan a negyvennyolcasoknak, de hosszabb távon nemcsak erkölcsi, de 

tényleges politikai haszonnal is járt, hiszen mindenkor hivatkozhattak ar-

ra, hogy Hajdúböszörményt a kormányzat hozta hátrányos helyzetbe. A 

város közhangulatára mi sem jellemzőbb, mint az a tény, hogy a Hajdúke-

rület megszüntetése (1876) utáni első képviselőválasztáskor a Szabadelvű 

Pártnak nevezett kormánypárt olyan súlyos vereségnek nézett elébe, hogy 

jelöltjük, U. Szabó Mihály végül el sem indult, s a korábbi mérsékelt el-

lenzékisége létére kénytelen volt visszalépni.  

Így a függetlenségi Bódogh Albert egyedüli jelöltként fölényesen nyer-

te meg a választásokat. Ezután a városnak hosszú évtizedeken keresztül 

negyvennyolcas képviselője volt (Margittay Gyula, Somossy Béla majd 

hosszú ideig dr. Benedek Lajos). Az ellenzékiek erősségét mi sem bizo-

nyítja jobban, mint az, hogy a helyi Szabadelvű Párt az országos irányvo-

nallal szemben önálló arculatot igyekezett kialakítani, nem egy esetben 

magukávé téve a függetlenségiek követeléseit. A párt legtekintélyesebb 

tagjai, Lévai Márton ügyvéd, Kovács Endre polgármester, a római katoli-

kus és a görög katolikus plébános Tisza Kálmánnal is szembefordultak, 

sőt 1877 márciusában, Tisza Kálmán kormányalakítása után abban az ér-

telemben nyilatkoztak, hogy legfőbb céljuk a kormány megdöntése.  
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Érthető, hogy a magukat függetlennek valló hajdúböszörményi sza-

badelvűek később csatlakoztak az úgynevezett Mérsékelt Ellenzékhez, sőt 

erejüket demonstrálandó, az 1879-es országgyűlési választásokon önálló 

jelöltet indítottak Sillye Gábor, akkor már nyugdíjas volt hajdúkerületi 

főkapitány személyében. A választáson 

egyébként vereséget szenvedtek, s ez volt 

Sillye Gábor utolsó nyilvános politikai 

szereplése is.  

Némiképp másként alakult a városi 

képviselőtestület összetétele és működé-

se. A Hajdúkerület léte körüli küzdel-

mekkel is magyarázható, hogy 1872 és 

1876 között a városi kulcspozíciók a 

Függetlenségi és 48-as Párt kezében vol-

tak, s bár 1876-tól a szabadelvűek (kor-

mánypártiak) előretörtek, az 1878-as vá-

rosi képviselőválasztásokon a negyven-

nyolcasok fölényes győzelmet arattak.  

A későbbiekben - bár a szabadelvűek 

kezén mindig jelentős tisztségek maradtak 

- a város közéletét az ellenzékiek határoz-

ták meg.  

Hajdúböszörmény város vezetését néhány család, közülük is kiemel-

kedően a Somossiak, a Karapok, a Magiak, az U. Szabók, a Paksyak stb. 

határozták meg, részint egyéni ambícióktól vezérelve, részint a családi 

tradíciókat követve. Jelentős részük a politikai hatalom birtokába ugyanis 

virilisi úton jutott.  

A fent jelzett politikai ellentéteket szervesen egészítette ki az a küzde-

lem, amely az elhúzódó tagosítások és a közbirtokossági perek során je-

lentkezett. E szempontból rendkívül tanulságos a Városerdő használatá-

nak az ügye. Mintegy kétezer hajdúböszörményi birtokos ugyanis bepe-

relte a várost az erdő számukra nem kívánatos hasznosítása miatt, s az er-

dőhasználatért indított pert a Függetlenségi Párt vezette.  

A gazdasági érdekek mögött meghúzódó pártpolitikai színezet tehát 

egyértelmű, s ezért teljesen érthető, hogy közvetlenül a per megindulása 

utáni helyhatósági választáson 1896-ban, a városi közgyűlés mellett az 

összes kulcspozíciót a helyi Függetlenségi Párt szerezte meg. Az erdő-

Benedek János, a város 48-as 

országgyűlési képviselője. 1863 

– 1926. 
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használat kérdéseiben végül a városi vezetés engedett a közbirtokosság 

javára.  

A negyvennyolcas tradíciók erőssége meghatározta a város politikai 

vezetőrétegének magatartását a nagypolitikai kérdésekben is, hiszen az el-

lenzéki javaslatokat általában támogatták a kormánypártokkal szemben. 

Így volt ez a század végén kibontakozott egyházpolitikai küzdelmek so-

rán, amely az európai mértékeknek megfelelően az állam és egyház teljes 

szétválasztását célozta, s a függetlenségiek a reformjavaslatokat támogat-

ták.  

Érthető, hogy a városban erőteljes Kossuth - kultusz bontakozott ki, s 

Kossuth Lajost a város közgyűlése díszpolgárrá választotta. Kossuth 

1894-ben bekövetkezett halálakor a temetésen Hajdúböszörmény városa 

népes küldöttséggel képviseltette magát, s a közgyűlési terem számára 

ekkor rendelték meg annak az életnagyságú Kossuth-képnek a megfeste-

tését, amely ma is a Városháza közgyűlési termének egyik ékessége. A 

városban Kossuth Lajosról teret neveztek el, s szobor felállítását is kez-

deményezték. Ebből az elképzelésből lett aztán az a lenyűgöző Bocskai-

szobor, amely a főtér egyik nevezetessége, hiszen a városban ekkortájt 

megerősödő Bocskai-kultusz szervesen illeszkedett a függetlenségi párt 

negyvennyolcas és Habsburg-ellenes hagyományaihoz.  

A helyi negyvennyolcasok politikai erősségét és a negyvennyolcas ha-

gyományok elevenségét jól példázza Kossuth Ferenc látogatása Hajdúbö-

szörményben, 1898-ban, akit már a vasútállomáson óriási tömeg fogadott. 

A helyi újság híradása szerint „boldog volt, ki csak ujjával érinthette... 

Mások odarohantak hozzá s úgy csókolták kezeit, ruháját...”. 

A város meghatározó felekezete, a református egyház helyi képviselőin 

keresztül is inkább a negyvennyolcasokat erősítette. A hajdúböszörményi 

reformátusság súlyát növelte, hogy a békeévek utolsó időszakában  a Ti-

szántúli Református Egyházkerület püspöki székébe az a Baltazár Dezső 

került, aki nemcsak hajdúböszörményi születésű volt, hanem az akkor 

épült Kálvin téri templom lelkésze is.  

Baltazár Dezső 1871-ben született, apja volt a Hajdúkerület főépítésze. 

Iskoláit helyben végezte, majd a teológiát Debrecenben. Rövid ideig a Ti-

sza családnál nevelősködött, majd a kultuszminisztériumban dolgozott, s 

onnan került a hajdúszoboszlói egyház élére, majd szülővárosába, Hajdú-

böszörménybe. Nevéhez fűződik az Országos Ref. Lelkész Egyesület 

életre hívása, amelynek első elnöke is lett. E ténynek nagy szerepe volt 

abban, hogy  városunkban épült meg a Kálvineum, amelyet a református 
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egyházi árvák nevelésére és oktatására építtetett az ORLE. A Kálvin téri 

gyülekezet éléről került a püspöki székbe 1911-ben, 1914-ben a főrendi-

ház tagja lett, s 1917-ben zsinati elnök is.  Életműve végérvényesen az 

egyetemes magyar és református kultúrkincs része. 

Bodai birtoka révén szülő-

városával mindig eleven ma-

radt a kapcsolata, amely a poli-

tikai és kulturális közélet egyik 

találkozóhelye is lett.  

Itt kell megemlítenünk a 

századvég tudós református 

lelkészének nevét, Bakóczi Já-

nosét, aki hihetetlen szorga-

lommal gyűjtötte a református 

egyház történetére vonatkozó 

adatokat általában, különös te-

kintettel Hajdúböszörményre. 

Óriási kár, hogy munkáinak je-

lentős része kéziratban maradt 

vagy elkallódott. Kéziratban 

maradt munkái ma a Tiszántúli 

Református Egyházkerület Le-

véltárának becses kutatási segédletei.  Munkássága értelemszerűen kiter-

jedt a helyi iskolára, iskoláztatásra is, s e téren a legtöbb ismeretet ma is 

életművének köszönhetünk.  Nyomtatásban megjelent apróbb adatközlé-

sei a város egyház- és iskolatörténetének felbecsülhetetlen értékei. 

A század utolsó évtizedeire Hajdúböszörményben is megszerveződtek 

azok az egyletek, körök, társasági fórumok, amelyek a helyi „civil” társa-

dalom létrejöttét jelentették, s amelyek jórészt lefedték a társadalom tago-

lódását.  

A Polgári Kaszinó jelentőségéről már szót ejtettünk, az változatlanul a 

városi legfelső vezetés színtere volt. Vonzásköre túlmutatott a város hatá-

rain, hiszen tudjuk, hogy az 1880-as években tagjai voltak például bereg-

szászi, debreceni, újfehértói és nagyváradi értelmiségiek is. A legtöbben 

természetesen Debrecenből kerültek ki, hiszen a megszűnt kerületi admi-

nisztráció tagjai ily módon is tartották a kapcsolatot egykori városukkal.  

Dr. Baltazár Dezső, ref. püspök. 1871 - 

1936 
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Az arisztokratikus vonásokat mutató Polgári Kaszinó mellett a közép-

rétegeket tömörítette a Polgári Olvasó Egyesület, amelynek évi öt osztrák 

forint lefizetése mellett tagja lehetett minden „becsületes jellemű férfiú”.  

A viszonylag kis létszámú iparosság élénk közéleti tevékenységet fej-

tett ki. Az iparos ifjúság önképző és segélyegyletének megalakulását a 

Hajdúböszörményi Olvasókör követte, amely később Fazekas Gábor ne-

vét vette fel, s amely egészen 1944-ig változatos és élénk tevékenységet 

fejtett ki.  

A birtokos paraszti réteg jellegzetes 

szervezetei a különböző olvasókörök vol-

tak, amelyeknek szerepét természetesen 

nem szabad a mai könyvtárakkal összeté-

vesztenünk. A különböző hajdúböszörmé-

nyi olvasókörök alapszabályában általában 

benne van, hogy céljuk a „középosztályt 

tömöríteni s művelődését elősegíteni”. E 

célt társalgással, hasznos és mulattató 

könyvek olvasásával, kölcsönös eszmecse-

rével vélték elérni, s ahogyan szintén meg-

fogalmazták, a politika teljes kizárásával.  

Aligha tévedünk azonban, ha ezekben a 

szerveződésekben a helyi közvélemény-

formálás, s ezáltal a helyi, sőt az országos 

politika hatékony műhelyeit látjuk. Ilyen 

típusú olvasókörök a város bizonyos ré-

szeit fedték le, s a következő helyeken mű-

ködtek: Szekeres utca (1902), Temető utca (1902), Folyó utca (1903), Fe-

hértói utca (1905), de tudomásunk van más helyeken tevékenykedő olva-

sókörökről is.  

E körök azonban elsődlegesen a helyi társasági élet fórumai voltak. 

Belső életük jellemzésére álljon itt a helyi újság következő híradása. 

1904-ben felavatták a Szekeres-utcai olvasókör saját helyiségét. A kora-

beli újság erről a következőképpen tudósít:  „Az ünnepély minden tekin-

tetben fényesen sikerült. Száznál többen vettek részt az összejövetelen, a 

hol a jókedv egész reggelig tartott. Semmi sem jellemzi jobban a jóked-

vet; mint az a tény, hogy maga a népszerű alelnök, Orbán Sándor bátyánk 

gyújtott rá először egy tüzes magyar nótára. Járta később a tánc is. Az el-

ső felköszöntőt a kör alelnöke: Orbán Sándor, a másodikat Dr. Molnár 

Dobó Sándor, ref. igazga-

tó-tanító.  1864 – 1931. 



NYAKAS MIKLÓS: HAJDÚBÖSZÖRMÉNY A MÚLÓ IDŐBEN 

 
256 

István elnök mondotta. Mind a két beszéd tetszett.” Általában elmondhat-

juk, hogy e körök szervezésében, vezetésében és életre hívásában a helyi 

értelmiség kiemelkedő szerepet játszott, elsősorban a tanítók, tanárok, 

ügyvédek és lelkészek, mint például a fent említett dr. Molnár István 

gimnáziumi tanár, Sólyom Antal református tanító vagy Dobó Sándor, 

ugyancsak református tanító, aki a helyi sajtó arculatának kialakításában 

is jelentős szerepet játszott.  

A helyi sajtó történetének vizsgálata azért 

is érdemel különös figyelmet, mert - mint a 

legnagyobb hajdúváros - regionális szerep-

kört is igyekezett betölteni, s bár ez nem si-

került, annyit elmondhatunk, hogy megyénk-

ben a hajdúböszörményi sajtó jelenti a ma-

gyar kisvárosi újságírás legjellegzetesebb 

megvalósulási formáját, többek között azért 

is, mert maga a város, annak társadalma, 

gazdasági, politikai és kulturális élete az al-

földi-tiszántúli magyar kisváros jellegzetes 

típusának fogható fel.  

Bár a magyarországi hírlap- és folyóirat- 

irodalom története 18. századi gyökerekre 

vezethető vissza, modern értelemben vett 

tömegtájékoztatási eszközzé csak a reformkor 

idején vált, szoros összefüggésben társadalmi átalakulásunkkal. A forra-

dalom és szabadságharc leverése a magyar sajtó szerves fejlődésében sú-

lyos törést okozott, hiszen 1850-ben például összesen csak kilenc magyar 

nyelvű hírlap és folyóirat látott napvilágot. E téren a kiegyezés hozott 

igazi áttörést. Amíg 1867-ben nyolcvan sajtóorgánum jelent meg, tíz év 

múlva ennek már háromszorosa, tehát kétszáznegyven, 1880-ban pedig 

már háromszázhatvannyolc. E szám a későbbiekben tovább növekedett! 

Az ugrásszerűen emelkedő hírlapállomány mögött elsősorban a vidéki-

kisvárosi sajtó megjelenése és fokozatos térhódítása áll. Bár korábban is 

jelentek meg vidéki, kisvárosi lapok elsősorban egy-egy tájegységre kiter-

jedő regionális vonzáskörrel, mégis a kiegyezést követő időszakban vált 

lehetségessé és egyben jellemzővé, hogy az ország szinte valamennyi kis-

városában vagy nagyjából a tízezer főt meghaladó településeken vagy 

esetleg az ennél kisebbekben is sorra-rendre újságot alapítottak, olykor 

egyszerre többet is.  

Dr. Molnár István, gimn. 

tanár. 1875 – 1943. 
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A hajdúböszörményi helyi sajtó létrejötte ennek ellenére korántsem 

olyan egyértelmű, mint azt a fentiek után gondolhatnánk. Mindenekelőtt a 

debreceni lapok meglétére kell utalnunk, amelyek kezdetektől feladatuk-

nak tartották, hogy a hajdúvárosok, így Hajdúböszörmény életéből is hí-

reket közöljenek, s tudatosan törekedtek arra, hogy olyan regionális von-

záskört alakítsanak ki, amely lefedhette a hajdúvárosok érdekeltségi kö-

rét. Sőt kísérlet történt erre Nyíregyházán is, ahol 1874 és 1876 között 

Szabolcs megyei és Hajdúkerületi Közlöny néven hetilap jelent meg.  

Ennek ellenére hamarosan megérettek a körülmények arra, hogy Haj-

dúböszörményben saját újság jelenjen meg. 1883 nyarán hagyta el a 

nyomdát a Hajdú-Böszörményi Hírlap, amely megjelenésének szükséges-

ségét a következőképpen indokolta: „H. Böszörmény húszezer lakossal és 

nagy intelligenciával rendelkezik. A közügyek terén számos megoldatlan 

s teljes megoldásra váró ügyek vannak. Hogyne volna itt létjogosultsága 

egy helyi érdekű társadalmi lapnak.”. Célkitűzése azonban Hajdúböször-

mény határain is túlmutatott, s általában a hajdúvárosok lapjává óhajtott 

válni. Próbálkozások történtek arra, hogy tudósítói hálózatot építsenek ki, 

s bizonytalan időközökben valóban jelentek meg híradások az egyes vá-

rosok életéből.  

Maga a célkitűzés azonban kudarcot vallott, többek között azért is, 

mert a szerkesztőség és a kiadóhivatal valamint a nyomda is Debrecenben 

volt, s az akkori közlekedési, hírközlési viszonyok mellett eleve nem tölt-

hette be vállalt feladatát. A lap 1884-ben megszűnt.  

Több próbálkozás után 1891-ben megjelent a Hajdúböszörmény és Vi-

déke, amely néhány rövid szünettől és címváltoztatástól eltekintve egé-

szen 1944-ig megjelent, s bár több kísérlet történt a lap monopóliumának 

megtörésére, ezek végül nem jártak sikerrel. A Hajdúböszörmény és Vi-

déke sikerének titka abban rejlett, hogy helyi emberek helyi nyomdában 

állították elő, tehát a legfrissebb és leghitelesebb hírekkel tudott szolgálni, 

amelyet a korábbi újságok a legjobb akarat mellett sem tudtak megtenni. 

E teljesítmény annál is tiszteletreméltóbb, mert Hajdúböszörményben az 

újságszerkesztés sohasem ért el arra a szintre, hogy valaki csupán ebből a 

tevékenységből megéljen. Sőt, egy korabeli híradás szerint „legtöbb vidé-

ki lapnál a szerkesztők állása tiszteletbeli, fizetés nem jár...”. S ha ezt az 

állítást ilyen egyértelműen nem is fogadhatjuk el, kétségtelen, hogy va-

lamennyi hajdúböszörményi újságszerkesztőnek volt tisztes, megélhetést 

jelentő polgári állása is. Így például Porcsalmy Gyula, Dobó Sándor 

igazgatótanító, dr. Molnár István, Rábold Gusztáv, Schmidt (később vitéz 
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Kőszegi) Frigyes főgimnáziumi tanár, dr. Gacsó Kálmán ügyész, dr. Be-

nedek János és dr. Kutassy Gábor ügyvéd, Sóvágó Gábor és Beke Antal 

pedig segédlelkészek voltak.  

Az első helyi újság szerkesztője, Karczag Vilmos ugyan Debrecenben 

élt, de a lap második számának impresszumába már felkerült Sólyom An-

tal böszörményi református tanító neve is, aki a jelek szerint a tényleges 

szerkesztői munka zömét végezte.  Sólyom Antal egyébként a századvég 

jellegzetes helyi közéleti személyisége volt. Furtán született, Debrecenben 

tanult, de 1869-ben már a hajdúböszörményi óvoda tanítója, s hamarosan 

rendes tanító. A város szinte valamennyi 

társadalmi egyesületében, olvasókörében 

vállalt valamilyen szerepet. Több vidéki hír-

lap levelezője és munkatársa. A város egyet-

len helyben szerkesztett, de országosan is 

terjesztett lapjánál, s Protestáns Néptanító-

nál majd jogutódjánál, a Református Taní-

tók Lapjánál egy ideig főszerkesztő, később 

főmunkatárs.  

A dualista kor legjellegzetesebb hajdúbö-

szörményi újságszerkesztő-újságíró egyéni-

sége kétségtelenül Porcsalmy Gyula volt, 

akinek közéleti tevékenysége egész törté-

nelmi korszakot fog át. Érszentkirályon szü-

letett 1865-ben tanítói családban, s maga is 

tanítóképzőt végzett Debrecenben. Város-

unkba 1886-ban került, ahol tevékenységé-

nél fogva hamarosan jelentős közéleti szere-

peket töltött be. Volt városi képviselő, a re-

formátus egyház presbitere, megyebizottsági tag, tantestületi elnök. Több 

környékbeli lapba és a fővárosi lapokba is rendszeresen írt. Szépírói am-

bíciókkal is rendelkezett, különböző lapokban folytatásos regényei jelen-

tek meg, így például a Debreczeni Ellenőrben a Sors keze, s a Hajdúbö-

szörmény és Vidéke hasábjain pedig a Boda Katalin. Ez utóbbi kétségte-

lenül a legnagyobb hatású munkája, amely a hajdúböszörményiek köré-

ben valódi népregénnyé vált. 1903-ban könyv alakban is megjelent, az 

1920-as években újabb kiadást ért meg, sőt a közelmúltban ismét megje-

lentették. További munkái az Elpusztult család és a Mesterleány c. regé-

nyek. Politikai nézeteit tekintve meggyőződéses negyvennyolcas volt, 

Porcsalmy Gyula, ref. 

igazgató-tanító, újságszer-

kesztő. 1865 – 1925. 
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éveken keresztül a helyi negyvennyolcas kör titkára. Neve elválaszthatat-

lanul összeforrt a Hajdúböszörmény és Vidékével, amelynek ugyan nem 

első szerkesztője, de kezdetektől fogva munkatársa, majd hamarosan 

szerkesztője. A lap az ő irányítása alatt vált életképessé. 1908 és 1916 kö-

zött a határozott arcélű függetlenségi H. Böszörményi Hírlapot szerkesz-

tette, majd ennek megszűnte után visszatért a Hajdúböszörmény és Vidé-

kéhez.  

Dobó Sándor (1864 - 1931) sajátos egyénisége a város szellemi életé-

nek. Szoros kapcsolatban állt ugyan a városi hetilapokkal, de igazán je-

lentős tevékenységét a Tanítók Lapja fémjelezte, amely majdnem négy 

évtizeden keresztül elválaszthatatlanul forrt össze nevével, amely - mint 

fentebb már utaltunk rá - a város egyetlen helyben szerkesztett és nyomta-

tott, de országosan terjesztett lapja volt, amely a magyar református taní-

tóság érdekvédelmét és képviseletét vállalta fel. Kemény, sokszor már ra-

dikális hangvételű cikkeiről volt nevezetes. Elévülhetetlen érdemei van-

nak általában a magyar tanítótársadalom kulturális-gazdasági és társadal-

mi helyzetének javításáért folytatott küzdelemben. Számtalan társadalmi 

tisztséget töltött be a különböző tanítói szervezetekben, tiszteletbeli elnö-

ke volt a Magyarországi Tanítók Országos Szövetségének, tagja volt a vá-

rosi takarékpénztár igazgatótanácsának, Hajdú vármegye törvényhatósági 

bizottságának, s éveken keresztül elnöke a megyei tanítókat tömörítő 

Gönczy Pál egyesületnek is. Politikai nézeteit tekintve meggyőződéses 

negyvennyolcas, s egy időben a párt megyei szervezetének jegyzője, s 

természetesen fontos szerepet töltött be a hajdúböszörményi szervezet 

életében is. Meghitt barátja volt dr. Benedek János függetlenségi képvise-

lőnek.  

Dr. Molnár István (1875 - 1943) gimnáziumi tanár, nyelvtudós, mű-

fordító, újságíró-szerkesztő századunk első felének legsajátosabb helyi 

egyénisége. Természettudományokból és fizikából doktorált, de igazán az 

irodalom és a nyelvtudományok érdekelték. Eszmevilága az első világhá-

ború előtt leginkább a polgári radikálisok gondolatvilágával rokonítható. 

Írásaival 1901 óta találkozhattunk a Hajdúböszörmény és Vidéke hasábja-

in, de legnagyobb újdonsággal műfordításai szolgáltak.  

A nagy szerkesztői egyéniségeken kívül rendszerint szerkesztőválsá-

gok idején gyakran kapcsolódtak a helyi újságokhoz olyan hajdúböször-

ményi értelmiségiek, akik egyébként az írói gárdához tartoztak. Ilyen volt 

például U. Szabó Lajos, Rábold Gusztáv gimnáziumi tanár, Bokor József, 

Fenyvesi Sándor banktisztviselő, Bakóczi Endre református lelkész, Har-
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sányi Ferenc gimnáziumi tanár a Hajdúböszörmény és Vidékénél, 

Schmidt Frigyes gimnáziumi tanár a H. Böszörményi Hírlapnál.  

Előfordult az is, hogy néhány esetben maga a kiadó tüntette fel magát 

szerkesztőként. Az ország általános gazdasági helyzetének javulásával 

párhuzamosan, az országban folyó nagy építkezéseknek és infrastrukturá-

lis beruházásoknak megfelelően Hajdúbö-

szörményben is olyan nagyarányú és ked-

vező irányú változások történtek, amelyek 

máig meghatározzák a város arculatát.  

E korszak azért is volt jelentős, mert 

ekkor alakult ki Hajdúböszörmény mai ok-

tatási hálózatának a gerince, értvén ez alatt 

az elemi oktatást és a középfokot is. Az is-

kolák szinte kivétel nélkül a református 

egyház tulajdonában és irányítása alatt 

működtek, de mindig jelentős városi támo-

gatás mellett. A gimnázium – amelynek az 

1864-ben átadott épülete bőséges lehetősé-

get adott a fejlesztésre - a századfordulóra 

épült ki teljes végzettséget adó, nyolc osz-

tályos gimnáziummá. Kialakult a szakképzés formája is. A kor törvényal-

kotásával összhangban kiépült az elemi oktatás teljes hálózata is.  

A megnövekedett létszámú tanári kar 

jótékony hatást gyakorolt a város kultúrájá-

ra általában és áttételesen a polgári viszo-

nyok kiépülésére és a  társas érintkezés 

modern formáira. 

Hajdúböszörmény mai zenei életének 

gyökerei is erre a korszakra vezethetők 

vissza, ekkor alakult ki az az énekkari kul-

túra, amelynek megteremtésében múlhatat-

lan érdemei vannak Beke Antal gimnáziu-

mi tanárnak, úgy is mint a református egy-

ház kántorának és az orgonaművészet helyi 

szakértőjének. 

Noha a korábbi évszázadokban  Hajdú-

böszörményről elmondható, hogy a telepü-

lés egy általánosan elfogadott értékrend és a közmegegyezésen alapuló 

Beke Antal, a helyi zenei élet 

megteremtője 

Bakóczi Endre, ref. lel-

kész 
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elképzelés szerint fejlődött, ez korszakunkra már nem bizonyult elegen-

dőnek.  

Mindenekelőtt megteremtődtek a polgári értelemben vett tudatos vá-

rosrendezés feltételei azzal, hogy a Hajdúkerület Balthazár János szemé-

lyében kerületi főmérnököt választott, akinek tevékenysége Hajdúbö-

szörmény építészetén értelemszerűen máig kimutatható. Jelentős szerepet 

játszott a főtér mai arculatának kialakulásában részint a rendezés általá-

nos irányelveinek kidolgozásával, de úgy is, hogy egyes épületeket is ter-

vezett, például nevéhez fűződik a hajdúkerületi székház bővítése a mai 

Bocskai tér felé eső szárnnyal. Általában elmondhatjuk, hogy Balthazár 

János kitűnő városépítészeti képessége jól párosult azzal az eréllyel, illet-

ve szervezőkészséggel, amelyet Sillye Gábor személye jelentett.  

 Hajdúböszörmény városa ebben a korban mindig törekedett arra, hogy 

feladatának magaslatán álló főépítésze legyen, s ez a a város arculatán ma 

is meglátszik. A mai Városháza az akkori városi főépítész –Dobay Károly 

– tervei alapján épült meg.  

Ki kell azonban emelnünk, hogy a kiegyezés után megvalósuló város-

rendezés és a Bocskai tér rendezése egy korábbi, még 1837-ben rendezési 

A Bocskai téri ref. templom. Mai állapot. 
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térkép formájában megjelenített elképzelésre nyúlik vissza. Azt  mondhat-

juk tehát, hogy a modern városrendezésnek, s a Bocskai tér rendezésének 

is már ekkor évtizedekre visszanyúló gondolat volt.  

A rendezés egyben kijelölte azokat a kereteket, amelyek máig meg-

szabják a tér építészeti arculatát. A gimnázium egyemeletes, 

középrizalitos, két végében két oldalszárnnyal U alakot képező épület a 

magyar romantikus építészeti stílus egyik legszebb hazai megvalósulási 

formája. Vecsey Imre és Skalnitzky Antal tervezésében, illetve kivitelezés-

ében, 1864-ben épült fel. A megvalósult épület romantikus formái ellené-

re tökéletesen beilleszkedik a város építészeti légkörébe, nyugodt, ki-

egyensúlyozott nagyformákra helyezvén a hangsúlyt. Az épület földszint-

jén eredetileg üzletek voltak, de az oktatás szerkezeti átalakulásával és a 

tanulólétszám növekedésével párhuzamosan ezek megszűntek.  

Amint említettem, a Kerületház bővítésére Balthazár János tervei alap-

ján került sor, amelyre a Hajdúkerület tervezett bővítése, illetve Hajdú 

megyévé való szervezése miatt volt szükség. Az átalakítás során a mai 

Bocskai tér felé eső részt szánták főbejáratnak, ahol a középrizalitos, 

klasszicista jegyeket hordozó szárnyban kapott helyet az új közgyűlési te-

rem is. A tervezőt dicséri, hogy alkalmazkodott a már meglévő 18. száza-

di tervezésű épületrész arányaihoz, hangulatához és szellemiségéhez. A 

Elfalazott, kö-

zépkori nyílások a 

Bocskai téri ref. 

templom falán 
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Hajdúkerület egykori székháza ebben a formájában tehát - a maga három 

építési szakaszával - a megye legrégibb középülete, amelyre a Hajdúkerü-

let megszűnte után viszontagságos sors várt, s műemlékileg még ma is 

csak részben van helyreállítva.  

A Bocskai tér meghatározó épülete tömegénél és történetiségénél fog-

va a középen álló református templom. A középkori eredetű gótikus 

templom utolsó nagy átalakítására és egyben bővítésére 1880/82 között 

került sor a használható, középkori falrészek beépítésével. Az átépítés 

legfőbb szorgalmazója Balthazár János volt, a terveket viszont Czigler 

Győző műegyetemi tanár készítette, aki kora historizáló felfogásának 

szellemében az új templomot neoromán stílusban álmodta meg. Méretei-

nél, tömegénél fogva egyik legnagyobb református templomunk, amely-

nek nagyszerűségét csak emeli a díszes famennyezet, a szószék és a pad-

sorok mértéktartó igényessége, amelyek Ulrich Ede asztalosműhelyében 

készültek Budapesten. A templombelső történeti hangulatát emeli, hogy a 

régi templomból átmentettek néhány darabot, így mindenekelőtt azt a vá-

rosi címert, amely a régi, kazettás templom mennyezetén volt.  

A tér máig meghatározó eleme az a monumentális, kétalakos Bocskai- 

szobor, amely azt a pillanatot ábrázolja, amikor a nagy fejedelem átadja a 

hajdúság egészét megtestesítő hajdúvitéznek a korponai kiváltságlevelet. 

A szobor Holló Barnabás alkotása, s a szoborállítás gondolata a 

A zsidó temlom. 1863. 
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milleneumkor vetődött fel, s a bécsi béke háromszázadik évfordulójára 

akarták felállítani, de erre csak 1907-ben került sor.  

A szoborállítás nagyszabású térrendezéssel is párosult. A Bocskai- 

szobor helyén álló régi Városházát elbontották, ugyancsak elbontották a 

mai Városháza helyén álló régi városi nagyvendéglőt, s Dobai Károly vá-

rosi mérnök tervei alapján helyi vállalkozókkal megépíttették a mai Vá-

rosházát. A Városháza a maga egyemeletes tömegével, középrizalitos, 

kiugró bejárati részével, amely fölött a közgyűlési terem látható, a régi 

vármegyeházák hangulatát idézi. Magának az épületnek egy része átnyú-

lik a Kossuth Lajos utcába, s így szerencsésen köti össze a főutcát a 

Bocskai térrel.  

A tér északi részének a kiépülése is lényegében ekkor fejeződött be. 

Először a volt központi leányiskola eklektikus épülete készült el, majd a 

századforduló után a volt központi fiúiskola szecessziós jellegű épülete. 

Mindkét épület egyemeletes, s a tervezők szándékosan követték a gimná-

zium párkánymagasságát és nyomvonalát. Mindkét épület hatásos szere-

pet játszik a tér építészeti megjelenésében és az északi térfal lezárásában. 

A tér parkosítása már a múlt század végén megkezdődött, amely a temp-

lom kerítésén belőli hagyományokból nőtt ki. 

Az erődfal elbontása (1864) és a Bocskai-szobor felállítása után a teret 

e vonatkozásban is egységes egészként kezelték. A milleneumkor, 1896-

ban - a református templom köré - nyolc fát ültettek, hetet a honfoglaló 

hét vezér emlékére, egyet pedig Kossuth Lajos tiszteletére, aki egyben - 

amint láthattuk - a város díszpolgára is volt. A parkot a századfordulón 

A Kálvin téri 

templom az Aranka 

hengermalommal 

1910 körül 
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kőlábakon álló vaskerítés övezte. A tér beépítése ennek ellenére napjain-

kig nem fejeződött be, ami az egységes külső megjelenésre zavaróan hat.  

Ebben a korszakban épültek fel a városképet máig meghatározó egyéb 

épületek is. Ekkor épült - 1865-ben - az Újvárosi út kertségi szakaszán a 

római katolikus templom. Egyébként ekkortájt szerveződött meg a plébá-

nia is, a középkor óta először. A hívek számának megfelelően a templom 

mérete szerény, megjelenésében a falusi templomok barokk hagyománya-

it eklektikus változatban követi.  

Az évszázadok óta Hajdúböszörményben élő görögkatolikusság az ősi 

városmag és az árokalja határán az Újvárosi úton ekkor épített magának 

új templomot (1890-92). Statikai okok miatt magát a templomot a közel-

múltban lebontották, és kisebb formában újjáépítették, de megmaradt ket-

tős tornya. Városképi jelentősége máig meghatározó.  

Az 1860-as épült a Kassa utcai zsidó templom a kor romantikus stílu-

sában. Városképi jelentősége nincs, maga az épület azonban megmentésre 

érdemes lenne. 

A későeklektika jegyében épült az 1890-es éveken a Kálvin téri refor-

mátus templom. Tömegével, megjelenésével hatásosan formálja a város-

képet, s a templombelső kiképzése az érdekes vasszerkezeti megoldással 

is igen figyelemre méltó.  

A Kálvineum 1930 körül 
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A szecesszió jegyeit hordozza az 1911-ben épült Tisza-ház, amelyet az 

akkori kormánypárt, a Magyar Nemzeti Munkapárt palotájaként építettek, 

de a későbbiekben különböző kulturális és vigalmi feladatokat látott el. 

Ma Petőfi-ház néven ismert.  

Ekkor épült a Kálvineum is, amely eredetileg a református egyház or-

szágos intézményeként a református papi árvák nevelésére szolgált, s így 

szervesen kapcsolódott a gimnáziumban folyó tevékenységhez. Az egy-

emeletes, szecessziós, középrizalitos épület a századforduló építészetének 

jellegzetes kisvárosi példája.  

A főtér átépítésével nemcsak az eredeti telekosztás változott, hanem 

maga a településszerkezet is annyiban, amennyiben a négy kivezető su-

gárút mellé egy ötödik is keletkezett, amely megközelítőleg északi irány-

ban vezet ki a település központjából. Ez a Dorogi út, amely annak ellené-

re, hogy tulajdonképpen országút, mindmáig szervetlenül illeszkedik a te-

lepülés szerkezetéhez. Településrész-feltáró szerepe viszont a kezdetektől 

jelentős volt. A Dorogi út kiépülésével párhuzamosan a tulajdonképpeni 

sugárút, a Nánási út és annak belvárosi szakasza, a mai Iskola utca foko-

zatosan elvesztette eredeti szerepét.  

.Utcakép a Tisza-házzal. Ma Petőfi-ház 
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A polgári földmagántulajdon kialakulásával párhuzamosan fokozato-

san megváltozott Hajdúböszörmény mezőgazdaságának szerkezete és át-

alakultak a termelési feltételek is. A 19. század második felétől ország-

szerte nagy ütemben meginduló árvízmentesítések Hajdúböszörményben 

valamivel hamarabb indultak meg. A vízállásos területek nagy része a ha-

tár nyugati részén, Pródon, a Réten (Kuparét, Törökállás, Rét-laponyag, 

Farkasordító stb.)  találhatók, ezért az árvízmentesítésig a munkálatok is 

ezen a területen indultak meg már 1842-ben. Ekkortájt kezdődött meg a 

terméketlen, vízállásos, homokos területek termővé tétele is.  

Ilyennek volt tekinthető a Keleti Csordanyomás némely része, illetve 

azok a homokos területek, amelyek a Városerdő mellett, a határ keleti ré-

szén terültek el, s amelyen a város szőlőskertjei később jórészt kialakul-

tak. A homokos területek itt ugyanis komoly gondot okoztak! A városi 

elöljáróság 1843-ban arról panaszkodott, hogy a hadházi határ melletti 

nyomásban a sívó homok igen nagy károkat okoz, s elborítással fenyegeti 

a legelő nagy részét is. A futóhomok megkötése miatt is ezeket a területe-

ket szőlőskerteknek osztották ki, s így jött létre előbb a Homokkert, majd 

a század második felében a Nagy- és a Kis- Bocskai-kert, a Kossuth-kert, 

Gulya a delelőn 
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az Árpád-kert stb. A szőlőskertek rendtartása korábbi hagyományokat át-

véve, rendszerezve, az országos törekvéseknek is megfelelően a hegyköz-

ségekének felelt meg. 

A termőterületek jelentős növelése mellett kihatásában nagyobb hord-

erejű volt a művelési ágakban bekövetkezett eltolódás, amely a szántóföl-

di növénytermesztés térhódítását jelentette az állattenyésztéssel szemben. 

A terméketlen terület az 1852. évi 5 954 kat. holdról 1895-re 2972 kat. 

holdra csökkent, s ezzel párhuzamosam 28 840 kat. holdról 35 629 kat. 

holdra nőtt a szántóföldi művelésbe vont földek területe, s ez a határnak 

már több mint hatvan százalékát jelentette. A szántóföldek Hajdúböször-

ményben elsősorban a réti területek rovására növekedtek, s csak kisebb 

részben az addig terméketlen területek hasznosításából. Figyelemre méltó 

ugyanakkor, hogy a legelők területe nagyjából változatlan maradt.  

A szántóföldek mennyiségének jelentős növekedése, a szőlőskertek 

számának és nagyságának növelése a belső legelő rovására csalhatatlan 

jele a mezőgazdaság intenzív fejlődésének. E folyamat minőségileg új 

szakasza volt az ugarterületek jelentős visszaszorulása, amely egyet jelen-

tett a hagyományos nyomásos gazdálkodás átalakulásával. Az ugar gya-

korlatilag eltűnt, s így Hajdúböszörmény mezőgazdasága megfelelt a mo-

dern termelési követelményeknek. Önmagában azonban ez még nem lett 

volna elegendő. A folyamat együtt járt az úgynevezett tagosítással és ará-

nyosítással, amely egyrészt a szétszórt földek összevonását, másrészt az 

addig osztatlan s közös használatban lévő földek magántulajdonba adását 

jelentette. A hosszú évtizedekre elhúzódó rendezést pereskedések, belső 

hatalmi harcok kísérték, amelynek ügyeit azonban a magisztrátus helyett 

az 1852-ben megalakult böszörményi Közbirtokosság intézte.  

A bírósági végzés nem tette lehetővé ugyan a nem hajdú származású 

birtokosok lényeges sérelmének orvoslását, de nem elégítette ki a hajdú-

párt elvárását sem. A döntés szerint nem az 1784-es telekfelosztást vették 

alapul, de nem is a pillanatnyi állapotot, hanem az 1847-es birtokviszo-

nyokat. Maga a tagosítás 1881 és 1889 között ténylegesen is megtörtént, 

bár a pusztabirtokokon (a korábban zálogjogon bérelt prédiumokon) ez 

csak az 1890-es években ment végbe. A folyamat a parcellák számának 

jelentős csökkenését eredményezte, noha az ezzel párhuzamosan meg-

élénkülő birtokforgalom a kialakult végeredmény ellen hatott. A tagosítás 

mégis történelmi jelentőségű volt, elsősorban azért, mert megszüntette 

azokat az évszázados földhasználati korlátokat és jogszokásokat, amelyek 
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a maguk korában hatékonyak voltak ugyan, de a polgári viszonyok között 

a termelés gátjává lettek.  

A tagosítás fontos következménye volt a hajdúböszörményi tanya-

rendszer kialakulásának a felgyorsulása, noha az első tanyák már jóval 

korábban létrejöttek.  

Amint láthattuk, Hajdúböszörmény jellegzetes településszerkezete szo-

ros összefüggésben állt a mezőgazdasági termeléssel, s az egykori kertsé-

gi övezet eredetileg a mezőgazdasági üzem szerepét töltötte be. Ez a sze-

rep a kertség benépesülésével párhuzamosam fokozatosan megszűnt. A 

belső telek és a hozzátartozó kert eredeti kettőségének megszűnése után a 

kert gazdasági funkcióját elvben és a legtöbb esetben a gyakorlatban is, a 

határbeli szállás vette át. A határbeli szállás állandósulásának azonban az 

újraosztás gyakorlata kemény korlátokat állított. Bár más volt a hajdú-

adományos földek - tehát az eredeti városhatár - és bérelt pusztabirtokok 

jogállása, az időlegesség a pusztabirtokokon is fennállott. Mindez a többi, 

nagyhatárú alföldi városhoz képest Hajdúböszörményben késleltette a ta-

nyavilág kialakulását, a határbeli tanyák jelentős része a 19. század máso-

dik felében is jobbára állattartó szállásnak tekinthető.  

A tagosítás lezárta után azonban a tanyavilág gyors virágzásnak indult, 

s miután a tanya az ólaskert szerepét vette át, a tanyavilág népének szoros 

kapcsolata volt a várossal. A tanyai lakosság köteléke a várossal a fejlő-

dés harmadik szakaszában a városi ingatlan feladásával és a télen-nyáron 

kintlakás gyakorlatával lazult meg.  

Vizsgált időszakunkban modernizálódást mutatott a szántóföldi nö-

vénytermelés szerkezete is. A búzavetés határozottan előretört, a közép-

korban népszerű kenyérpótló köles vetésterülete pedig jelentősen vissza-

esett, míg az Amerikából származó növények, elsősorban a tengeri és a 

burgonya vetésterülete látványosan emelkedett. E két utóbbi növény már 

ekkor kulcsszerepet játszott a hajdúböszörményi mezőgazdasági terme-

lésben. Jelentősnek mondható a dinnyeföldek szerepe és a dohányterme-

lés is Elsősorban a réti kaszálók feltörése váltotta ki a változatlanul jelen-

tős állattartás miatt a füves takarmányok, lóhere, lucerna termelését.  

Böszörmény magisztrátusa kifejezetten erre a célra osztott 1847-ben a 

belső legelőből ki mintegy 1500 holdat. Így jött létre az Északi- és a Déli 

Lucernás, amelyek később ugyanarra a sorsra jutottak, mint a Középkert 

és a Vénkert szőlőskertek, tudniillik a városhoz közel esvén, benépesül-

tek.  
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Ugyanakkor az is tény, hogy bár Hajdúböszörményben a szálastakar-

mányok vetésterülete már 1870-ben meghaladta az országos átlagot, a tel-

jes takarmányozáshoz a századfordulón sem volt elegendő, így a hagyo-

mányos állattartásnak és a kaszálóknak továbbra is fontos szerepe maradt.  

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a vetésszerkezet változása, első-

sorban a kapások (tengeri, krumpli) és a szálastakarmányok megjelenése 

megtörte a gabonafélék eddig kizárólagos uralmát. A hajdúvárosokban ez 

a folyamat valamivel gyorsabban játszódott le, mint országosan. A ter-

méshozamok emelkedése, legalábbis 1870-ig, már korántsem volt ilyen 

látványos, sőt inkább csak stagnálásról beszélhetünk, amelyet magyaráz-

hat a termeléstechnika konzervativizmusa, illetve az, hogy jelentős arány-

ban történt a gyengébb minőségű földek termelésbe vonása, illetve az 

ugar kiiktatása.  

1870 és 1890 között azonban a terméshozamok jelentősen emelkedtek, 

amely egyértelműen arra utal, hogy a hagyományos termeléstechnikában 

és a termelt fajták minőségében kedvező elmozdulás történt.  

Tekintettel arra, hogy Hajdúböszörményben a sajátos történeti fejlődés 

miatt tulajdonképpeni nagybirtok sohasem volt, a jellegzetesnek mondha-

tó mezőgazdasági üzem a családi birtok volt. Mindez természetesen nem 

jelentette azt, hogy a családi és a bérmunka sokféle együttese ne lett volna 

általános, hiszen a beköltözések és a lakosság természetes szaporodása 

miatt a mezőgazdasági munkaerőből túlkínálat jelentkezett.  

Általában elmondhatjuk azt is, hogy korszakunkban a mezőgazdasági 

szántóföldi termelés súlya egyértelműen nagyobb lett, mint az állatte-

nyésztésé. Ettől függetlenül az állattenyésztés szerepe is igen jelentős ma-

radt, sőt az állatállomány létszáma nőtt, igaz viszont, hogy 1870 és 1890 

között a szarvasmarha és a lóállomány stagnált vagy visszaesett, s a fenti 

időszakban csak a legelőhöz kevésbé kötött sertések száma gyarapodott. 

A legjobban viszont a legelőtől leginkább függő juhállomány csökkent.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy a 19. század utolsó évtizedei 

nehéz helyzetbe hozták a város állattenyésztését, amelyben közrejátszott 

az ekkortájt zajló fajtaváltás és a tenyésztési feltételek átalakulása. A haj-

dúvárosok, így természetesen Böszörmény is, szívósan ragaszkodtak a jól 

bevált, de a piaci követelményekhez alkalmazkodni képtelen magyar 

szürkemarhához. A hat hajdúvárosban 1870-ben 12 967 szarvasmarhát 

vettek számba, s ezek közül mindössze 230 darab nem tartozott az ősi 

magyar fajtához. Hasonló vagy még rosszabb volt a helyzet a juhállo-
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mány esetében, hiszen a rackajuhok mellett a nyugati fajták gyakorlati 

számot nem jelentettek.  

A fajtaváltás elmaradása a tartásmód konzervativizmusával is össze-

függött. Bár az állatok téli takarmányozása már a 18. század végén bevett 

szokásnak számított, azt igyekeztek a lehető legrövidebb időre szorítani. 

Az 1863. évi országos nagy aszály legsúlyosabb következménye a tanács 

szerint az volt, hogy az igavonó állatok egész évben, az egyéb jószágok 

pedig már október közepén jászolra szorultak, s a tarló nem újult meg s 

így a téli takarmány is elégtelennek bizonyult. Mindez együttesen, a szé-

natermő területek megfogyatkozásával párhuzamosan válságba sodorta a 

hagyományos legeltető tartásmódot. Ezt volt hivatva ellensúlyozni az 

1886-ban bevezetett szigorú rendtartás, amely a megmaradt legelőt úgy 

igyekezett felosztani a gulyák, ménesek és nyájak között, hogy az a nyári 

tartáshoz elégséges legyen.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy 

az állattartás hatékonysága a tartásmód és a 

fajtaállomány nagyfokú konzervativizmusa 

miatt csak nehézkesen mozdult előre, s ez a 

század utolsó évtizedeiben az állatállomány 

csökkenését eredményezte. A kilábalás 

csak a 20. század első évtizedeiben történt 

meg.  

Az ipar és kereskedelem hagyományo-

san alárendelt szerepet játszott Hajdúbö-

szörményben a mezőgazdasághoz képest, 

noha ez nem jelenti azt, hogy a kézműipar 

elhanyagolható lenne. Így volt ez már a fe-

udalizmus korában is, amikor az e téren is 

messze kiemelkedő Debrecen közelsége 

elhalványította ugyan a város szerepét, 

mégis a hajdúvárosokban a céhesipar jelen-

tősége, a céhek száma, alakulásuk időpont-

Az 1858-ban leégett város-

rész. A tűz egy szárazmalomból 

terjedt az Újfehértói úttól déli 

irányba az új osztásig 
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ja és kereskedelmi kapcsolatai a jelentősebbek közé tartoztak. 1848 után 

felemás helyzet alakult ki. A kötöttségek megszűnte elvben kedvező lehe-

tőségeket teremtett, ugyanakkor a város az országos vasútvonal kiépülé-

sekor hátrányos helyzetbe került, hiszen a Debrecennel összekötő szárny-

vonal csak az 1880-as években épült ki s ráadásul Hajdúböszörmény 

1876-ban elvesztette addigi politikai-közigazgatási központ szerepét is. 

Természetesen a város fejlődése e kedvezőtlen jelenségek dacára is meg-

indult. 

 A kezdeti kapitalista vállalkozások eleinte főleg az építőiparban és a 

malomiparban jelentek meg. A nádtermő rétek megfogyatkozása és a tűz-

védelmi követelmények miatt nagy kereslet mutatkozott a cserepek iránt, 

hiszen a város lakóépületeinek döntő hányada (99%) nád-és zsúpfedeles 

volt. Az 1858. évi nagy tűzvész, amely a város jelentős részét elpusztítot-

ta, e téren nagy keresletet teremtett. 

 A hagyományos téglavetők azonban a megnövekedett szükségletek-

nek nem tudtak eleget tenni. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a Ti-

sza szabályozása következtében az addig bőségesen található nád roha-

mosan fogyni kezdett.  

Hajdúböszörményben mindvégig a kisipar és a kiskereskedelem a volt 

a jellemző, amely természetesen nem jelentette' feltétlenül a hatékonyság 

A Kötszövő gyár belseje 
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hiányát. Az iparszervezés terén az országos törvények szabták meg a fej-

lődés kereteit, így mindenekelőtt az 1872/8. törvénycikk, amely alakilag 

is kimondta a céhrendszer megszüntetését, s előírta az ipartársulatok ala-

kítását.  

Hajdúböszörményben a korábbi kilenc céh helyett végül két ipar-

társulat alakult: a csizmadia, szabó, suszter, szűcs, szűrszabó és lakatos 

ipartársulat, illetve a kovács, ács, molnár, asztalos kerékgyártó és kőmű-

ves egyesült ipartársulat. Külön gondot jelentett, hogy az iparosok tekin-

télyes része, a céhes múlt szokásainak is megfelelően, nem csatlakozott az 

ipartársulatokhoz. Az önálló iparosok mintegy negyven százaléka nem 

volt társulati tag, bár ez később jelentősen javult. 1886-ban 295 kisiparos 

volt a városban, s a szakmák összetételéből megállapítható, hogy azok el-

sősorban a mezőgazdasági népesség ellátására szakosodtak, bár fokozato-

san eleget tettek a polgárosodó igényeknek is.  

A kisipar egyébként összefüggött a mezőgazdasági termelés alakulásá-

val, ezt bizonyítja a mészárosok, molnárok, kerékgyártók stb. nagy száma 

is. A kereskedelem jellege is ennek megfelelő volt, a közszükségleti cik-

kek mellett elsősorban a mezőgazdasági termékekre szakosodott. Legjel-

lemzőbb volt a vegyeskereskedés. Az évszázados hagyományokra vissza-

nyúlóan rendkívül jelentős volt a piacok szerepe. Hétfőn volt a marhavá-

sár /ló, szarvasmarha, juh/ a vasútvonal és Fürdőkert közötti téren, a tu-

lajdonképpeni piac /termények, iparcikkek stb/ pedig a mai Bocskai téren 

a kerületi székház és az akkori Városháza közötti területen. Szerdán volt a 

sertésvásár az akkori Vasút utca /ma Pálnagy Zs. utca/ végén. Ezen túl a 

városnak volt még évi öt országos vására. Általában elmondhatjuk, hogy 

a böszörményi piacokon és vásárokon ugyan mindenki árulhatott, de a 

helybeliek előnyt élveztek, sőt a megyebeliek is.  

A századforduló táján legjelentősebb fejlemény volt a Kötszövőgyár 

sikeres alapítása, amely túlmutatott a hagyományos kézművességen, és a 

modern gyáripar létrehozását jelentette. A részvénytársaság alaptőkéje 

1500 darab kétszáz koronás részvény volt, s alapítói hajdúböszörményiek 

(Fridrich Lajos kereskedő, Sembery Lajos földbirtokos, U. Szabó János 

földbirtokos, Szabó András gazdálkodó), hajdúnánásiak és debreceniek 

voltak. A gyár 1907-ben kezdte meg működését, korszerű felszereléssel. 

Munkásai döntően böszörményi betanított lányok voltak /103 fő/, tizen-

négy férfi (ebből hat böszörményi) és három tisztviselő. 1909-ben a ter-

melés az 1908. évihez képest 50 százalékkal emelkedett. Sajnos, a gyár 

termelése az első világháború alatt visszaesett.  
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1912-ben kezdte meg működését korszerű felszereléssel az Első bö-

szörményi tégla- és cserépvállalat. A Takács-féle téglagyárban állandó 

munkásként harmincnégy férfi és húsz nő dolgozott, de szükség esetén 

alkalmi munkásokat vettek fel. 

A városiasodás szempontjából is fontos esemény volt Hajdúböször-

mény villamosítása. 1910-ben jött létre a megállapodás a város és a Ganz 

villamos társaság között egy áramfejlesztő építésére és működtetésére. A 

részvények nyolcvan százaléka a városé volt. Közvilágítás 1911-ben már 

volt a város utcáin. 

A város tőkeerősségének jeleként szapo-

rodtak a pénzintézetek is. Így az első világhá-

ború előtt Hajdúböszörményben a következők 

működtek: Hajdúböszörményi Városi Taka-

rékpénztár (1868), Hajdúböszörményi Rész-

vénytársulati Takarékpénztár /1880/, Hajdú-

böszörményi Első Takarék- és hitelegyesület, 

mint szövetkezet /1891/, Hajdúböszörményi 

Közgazdasági Bank Rt. /1903/, Hajdúböször-

ményi Hitelbank és Takarékpénztár Rt. 

/1908/, Hajdúböszörményi Gazdasági és Ke-

reskedelmi Bank Rt. (1911) 

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a 

századforduló körüli évtizedek a városfej-

lesztés legeredményesebb időszakát is jelen-

tették, amelyben óriási érdemei vannak 

Somossi Béla polgármesternek, aki mintegy két évtizeden keresztül állott 

a város élén, s polgármestersége alatt állították fel a Bocskai-szobrot, 

A mai Városháza tervrajza 

Somossy Béla polgármes-

ter. 1852 – 1923. 
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épült fel a központi fiú- és leányiskola, a Kálvin téri templom, hogy csak 

a jelentősebbeket említsük. 

A református egyház főgondnokaként komoly érdemei vannak nem-

csak a Kálvin téri templom építtetésében, hanem a Kálvineum létrejötté-

nek elősegítésében is. Ez utóbbiról elmondhatjuk, hogy a város legsikere-

sebb oktatási vállalása volt, amely országos beiskolázású intézmény lé-

vén, a város nevét országszerte ismertté tette, s felbecsülehetetlen értékű 

kapcsolatrendszer kiépülését is jelentette. 
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z első világháború kitöréséről, jellegéről, lefolyásáról és a ket-

tős Monarchia szétdarabolásáról, annak következményeiről, 

benne a magyarság szerepéről és sorsáról immár tengernyi tu-

dományos mű íródott.  

Ahogyan ez a nagy történeti sorsfordulók értékelésekor lenni szokott, a 

vélemények ma sem jutottak nyugvópontra, s valószínűen nem is fognak. 

Ki kell emelnünk azonban, hogy az utóbbi időben egyre nyomatékosab-

ban jelenik meg az az álláspont, amely az állítólagos nemzetállamok létre-

jöttével és annak - úgymond - történelmi szükségszerűségével és jogossá-

gával szemben az Osztrák-Magyar Monarchia szétverésének kifejezetten 

káros következményeit hangsúlyozza. E nézet szerint megszűnt az az in-

tegratív erő, amely a térség ellentéteit mintegy kiegyenlítve olyan 

szupranacionális hatalmat hozott létre, amely a térség számára példátlan 

gazdasági és kulturális fejlődést tett lehetővé, s amelynek hiányát máig 

kihatóan érezzük.  

Az első világháború kitörése tömeglélektani fogadtatásának magyará-

zatával a közelmúltig uralkodó marxista történetírás mindig is adós ma-

radt, azt ugyanis nem lehet az általa megadott ún. gazdasági prioritások-

ból megmagyarázni.  

Tény, hogy a Monarchia, különösen annak magyar fele nem akarta a 

háborút, de amikor az kitört, vállalnia kellett. Ebben a magyarság egésze 

egységes volt, s a baljós előjelek ellenére a következményekkel nem volt, 

mert nem lehetett tisztában.  

A lelkesedés Hajdúböszörményben is általános volt, de azért jól meg 

lehetett különböztetni a hivatalosság által megfogalmazott véleményeket 

az egyszerű hajdúböszörményi ember életérzésétől. A helyi függetlenségi 

A 
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pártiak lapja, a H. Böszörményi Hírlap így ír 1914. júl 31-én: A „szerb 

gazság kedveltté tette előttünk a háborút, egybehozott bennünket most 

Ausztria népeivel”, ezért „egyhangú lelkesedéssel sietnek Magyarország 

és Ausztria népei legfőbb hadurunk zászlója alá, hogy szent lelkesedéssel 

küzdjenek a hazáért, a királyért”. A hajdúböszörményi kisember – pa-

rasztember - a maga módján egyszerűbben fogalmaz. Károlyi Gáspár 

kéziratos naplója a következő mondattal kezdődik: „1914 július 28-án a 

háború kitörése miatt általános mozgósítás lett és engemet 40 éves ko-

romban mint hadköteles egyént ... bekívántak a népfelkelő hadkiegészítő 

parancsnoksághoz”. A 3. honvéd a népfölkelő gyalogezred kötelékében a 

szerbiai hadjáratban megsebesült. Kórházi kezelés után ismét behívták a 

debreceni, Péterfia utcai laktanyába. A pótszázad hamarosan menetszá-

zaddá alakult.  

Az olasz hadüzenet hatását naplójában így érzékelte: Május 26 -án „új-

ra szürke menetruhába öltöztünk és ... május 31-én délelőtt l0 órakor szu-

ronyt kaptunk, amely kint talált a Nagyerdőn a lőtéren. A főhadnagy úr 

rögtön vezényelte a sorakozót, irány haza, a menetben egyikönk kesergett, 

a másik meg danolt, de az sem jó kedvébül”. Aznap este a debreceni 

Nagyállomáson bavagonírozták őket, az úti célt azonban nem tudták. 

Másnapra - maguktól - derítették azt ki az útirányból, s így tudták meg, 

Az olasz front. 1917. A 3. honvéd  gyalogezred állásai 1917. 
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hogy az Olaszország.  

Egy másik kéziratos napló szerzője – H. Varga Imre – bevonulását a 

következőképpen írta le. 1915-ben sorozták be, s „április 9-én öltöztünk 

fel Debreczenben szürke ruhába, ki kaptunk mindent, ami egy harctérre 

menő katonának kell. 10-én már készen voltunk az indulásra, de még reg-

gel 6 órakor nem tudtuk, hogy megyünk e ma vagy holnap”. Délelőtt fél 

tízkor „nagy néptömeg jelenlétében felesküdtünk a hazánkért és királyun-

kért. l0 órakor elindultunk az állomás felé a város közepén keresztül, az 

eső megindult ránk esni, szomorú egy menet volt ez, még talán az eső is 

minket siratott”. H. Varga Imre a 39. gyalogezred kötelékében az orosz 

frontra ment, s az ezredet az 1914. évi téli hadjáratban az Észak-

Magyarországra (Sáros, Zemplén, Máramaros) is betört orosz seregek 

visszaverésére használták fel. Az 1915. évi, ún. húsvéti csatában vetették 

be őket, majd a hadjárat sikeres befejezése után átdobták őket az olasz 

frontra.  

A hajdúböszörményiek legnagyobb része a debreceni központú ezre-

dekben harcolt, így mindenekelőtt a 39. gyalogezredben, a 3. gyalogez-

redben, a 3. népfölkelő gyalogezredben, a 16. huszárezredben, de szolgál-

tak a 21. honvéd gyalogezredben, a 23. honvéd gyalogezredben, a 7. hon-

véd gyalogezredben, a 2. honvéd huszárezredben, a l0l. gyalogezredben, a 

Indulás az olasz frontra. Debrecen, Péterfia u. 

laktanya. 1917. 
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4. honvéd gyalogezredben, a 19. tábori tüzérezredben, a 7. árkász ezred-

ben, a 2. honvéd huszárezredben, a 6. vártüzér ezredben, a 34. tábori 

ágyús ezredben, a 68. gyalogezredben, az 1. huszárezredben, az 5. vártü-

zér ezredben, a 315. gyalogezredben, de máshol is, sőt a haditengerészet-

nél szolgálók is akadtak.  

A háborús évek Hajdúböszörményének légköre megváltozott. A lelke-

sedést hamarosan az aggodalom és reménykedés váltotta fel, hiszen már 

1914 nyarán 2000 hadkötelest hívtak be, majd minden évben újabbakat. 

1918-ban már az alig tizennyolc éveseket is. A harctérről egyre érkeztek a 

halálhírek, Galíciából, Szerbiából, majd egyre gyakrabban az olasz front-

ról, később a román hadszíntérről is.  

Hajdúböszörményben hamarosan munkaerőhiány lépett fel, amelyen a 

város vezetése különböző próbálkozásokkal, így hadifogoly munkások 

alkalmazásával is igyekezett enyhíteni. Országszerte terjedtek a háborús 

anomáliák, visszaélések.  

Hajdúböszörmény város gazdasági bizottsága is kénytelen volt foglal-

kozni a háborús szállítók uzsorájával, amely a város gazdatársadalmát 

sújtotta. Egyre nagyobb gondokat okozott a hiány, a spekuláció, amely a 

kereskedelemben egyre nagyobb teret nyert, s különösen az élelmiszer-

árak gyors emelkedését vonta maga után. A hajdúböszörményi családok 

helyzetét mindez azért is nehezítette, mert a kenyérkereső a legtöbb eset-

ben a fronton volt. E gondon a kormányzat hadisegélyekkel igyekezett 

ugyan enyhíteni, de annak nagysága mindig a tényleges szükségletek mö-

gött kullogott, s akkor még nem is említettük a mindenütt jelenlévő kor-

rupciót és visszaéléseket.  

Bár Hajdúböszörmény jellegzetesen mezőgazdasági város volt és a bir-

tokszerkezete is más, mint a nagybirtok uralta vidékeké, a város legna-

gyobb gondját hamarosan a közellátás biztosítása jelentette. 1917-ben már 

komoly feszültséget teremtett a kenyér-, liszt-, krumpli-, és petróleumhi-

ány, s akadozott az áramellátás is. Somosi Béla polgármester vezetésével 

a gondokat Közélelmezési Tanács igyekezett orvosolni, nem túl sok siker-

rel, hiszen az alapképletet, a hiány tényleges okát nem sikerülhetett meg-

oldani. Lassanként megjelent egy addig ismeretlen jelenség, a sorban állás 

az élelmiszerekért. A háborús évek kényszerű hadigazdálkodása a mező-

gazdasági árutermelők részére kényszerintézkedéssel járt, nevezetesen az 

állam részére kötelező terményeladással, amelyet a kényszerárfolyam mi-

att vagy nem akartak vagy pedig egyszerűen nem tudtak teljesíteni.  
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Mindez a hatóságok részéről ellenintézkedéseket (rekvirálás) váltott ki, 

amely azt jelentette, hogy a termelőktől sok esetben nemcsak a tényleges 

felesleget, hanem a szükségest is elvették. Az igazságtalanságokkal Haj-

dúböszörmény város közgyűlése több ízben is foglalkozott. Ilyen helyzet-

ben szinte természetes volt a hatóságok kijátszása vagy annak megkísérlé-

se, így a be nem jelentett aratás és cséplés.  

Ennek kapcsán feléledt a szemnyerésnek már régóta kiveszettnek hitt 

változata, a lóval történő nyomtatás. Ezt ugyanis jobban el lehetett titkol-

ni a hatóságok elől, mint a számon tartott cséplőgépek igénybevételét.  

A háború valóságát, szörnyűségét hozta közelebb az utolsó békeévek-

ben átadott, s a református lelkészárvák nevelését megoldani hivatott 

Kálvineum hadikórház céljára történő igénybevétele. Lassanként körvo-

nalazódott a háborús veszteségek nagysága is, amely az országos átlagnál 

is nagyobb volt. A mintegy ezer fő hősi halott annyit jelentett, hogy Haj-

dúböszörmény hadköteles férfi lakosságának egytizede áldozta életét. 

Emlékük megörökítéséről már a háború éveiben elvi döntést hoztak, 

amelynek megvalósítására az első világháborús emlékmű és emléktáblák 

állításával 1927-ben került sor. A régóta várt és óhajtott béke azonban 

nemkívánt módon és tragédiákon keresztül jöhetett csak el. Az Osztrák-

Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország ugyanis nem spontán 

lázadások következtében omlott össze, hanem a háborús vereség miatt.  

Hajdúböszörményben a helyi események 1918/19-ben a központi or-

szágos események forgatókönyvének megfelelően alakultak. A város 

képviselőtestülete 1918. november elsején tartott ülésén vette tudomásul a 

forradalom győzelmét. A város általános hangulatát jól fejezte ki a Haj-

dúböszörmény és Vidéke, ez a jellegzetesen kisvárosi, konzervatív szem-

léletű újság, amely egyrészt komolyan vette „politikamentességét”, más-

részt pedig azt, hogy döntően helyi, városi ügyekkel foglalkozzék. Szem-

mel látható, hogy az újság szerkesztősége, s nyilván a város közvéleménye 

is tanácstalanul állott az eseményekkel szemben. Nem kommentálták a 

Budapesten történteket, a tüntetéseket, Tisza meggyilkolását, a Nemzeti 

Tanács megalakulását, s amikor november elején végre reagáltak a történ-

tekre, azt a bizonytalanság és a félelem határozta meg. A „szél megindult, 

nem tudjuk honnan jön és hova megyen, de érezzük gyengébb, majd erő-

sebb fuvallatát s szinte rettegünk, hogy orkánná erősödik”. Noha a front-

ról visszatért katonák egy része a helyi szegénységgel együtt zajosan elé-

gedetlenkedett, amely olykor zavargásokba (ablakbeverések) csapott át.  
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Az 1918. évi forradalomnak igazából annyiban volt bázisa Hajdúbö-

szörményben, amennyiben a város arculata már a korábbi évtizedekben is 

negyvennyolcas, függetlenségi volt. Az őszirózsás forradalom másik két 

politikai mozgatójának, a szociáldemokráciának és különösen a polgári 

liberálisoknak igazi tábora nem volt.  

A Nemzeti Tanács a városban 1918. november harmadikán alakult 

meg. E napon a Függetlenségi és 48-as Párt, a Szociáldemokrata Párt és 

az Ipartestület rendezett naggyűlést, amelyen Marjay Péter református 

lelkész, a Függetlenségi Párt elnöke mondott beszédet. Az egybegyűlt 

tömeg a Függetlenségi Párt régi jelszavát, a szabad Magyarországot éltet-

te, majd tizenhat főből álló Nemzeti Tanácsot választott, amelynek elnöke 

Kálmán Lajos függetlenségi párti ügyvéd lett, alelnöke Halasi Andor já-

rásbíró, a Polgári Radikális Párt tagja, jegyzője pedig Bakóczy Endre fő-

gimnáziumi tanár és Kovács Márton városi főügyész lettek. A szociálde-

mokratákat Szabó Antal, rokkantegyleti titkár képviselte. A helyi erővi-

szonyok alapján teljesen érthető, hogy a Nemzeti Tanácsban a független-

ségiek befolyása meghatározó volt, amely megalakulásától kezdve a város 

vezető testületének tekinthető.  

A Nemzeti Tanács fő feladatának a közrend és köznyugalom biztosítá-

sát, a hétköznapi élet kereteinek szavatolását tekintette. A lakossággal va-

ló kapcsolattartásra, a panaszok közvetítésére minden tizedben bizalmi 

férfiakat választottak, s hozzáláttak a Nemzetőrség szervezéséhez, amely-

nek november ötödikén már 222 tagja volt. Fontos feladatuknak tekintet-

ték a hazatért katonák beilleszkedésének elősegítését, a hadirokkantak és 

hadiözvegyek segélyezésének zavartalan biztosítását.  

A hajdúböszörményi eseményekre jellemző, hogy a Magyar Nemzeti 

Munkapárt, a volt kormánypárt csak november tizedikén mondta ki fel-

oszlását. Tagjai „Polgári Olvasókört” alakítottak, illetve a helyi Gazda-

körbe vonultak vissza. Ugyancsak jellemző, hogy a Károlyi-kormány 

egyik koalíciós pártja, a Polgári Radikális Párt csak december tizenötö-

dikén alakult meg hivatalosan, s gyakorlatilag a szociáldemokrácia is 

csak ekkortájt vált tényezővé.  

A forradalmi események felgyorsulása természetesen lépésváltásra 

késztette a függetlenségieket is. A párt egyik értelmiségi tollforgatója, 

Porcsalmy Gyula 1918. okt. 23-án, IV. Károly nagy vihart kavart debre-

ceni látogatását még a következőképpen summázta; „Éljen a független 

szabad Magyarország! Éljen a király!” Ugyanez a Porcsalmy november 

tizenhatodikán már a következőképpen fogalmaz; „az országok sorsát 
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nem a győztes hatalmak, hanem a világszocializmus fogja eldönteni, ebbe 

a keretbe a királyság ma nem illik be.”. A köztársaság jelszava ugyan el-

hangzott már a Nemzeti Tanács megalakulásakor is, s november tizenket-

tedikén népgyűlésen is követelték a királyság eltörlését és a köztársaság 

kikiáltását, de a városi közhangulat mégis inkább az országos események 

sodrában alakult, amely tudomásul vette az országban történteket.  

A szociáldemokrata mozgalom az események következtében kétségte-

lenül megerősödött, s bázisát az iparosság mellett egyre inkább a nincste-

lenek és törpebirtokosok jelentették. A Hajdúböszörmény és Vidéke sze-

rint a november tizedikei nyilvános 

naggyűlésük után 250 ember lépett be a 

pártba. A december tizenkilencedikén tar-

tott tisztújítás után a párt vezetője ifj. Lada 

János tanító lett Az alelnök Oláh Ferenc 

lakatosmester, titkár pedig Szabó Antal. A 

párt kiépítésében debreceniek segédkeztek, 

amely elsősorban szakszervezetek létreho-

zását jelentette. Külön szakszervezetük lett 

a vas- és fémmunkásoknak, külön a kő-

műveseknek, ácsoknak és szobafestőknek, 

a szabóknak, a földmunkásoknak és a ne-

velőmunkásoknak. A szervezkedés érde-

kessége, amely egyben bizonyos korhan-

gulatot is jelez, hogy a szakszervezetekbe 

sok esetben a tulajdonosok is beléptek. A 

helyi szociáldemokrácia politizáIása első-

sorban a szociális feszültségek enyhítésére, 

érdekvédelemre, az oktatásügy fejleszté-

sére irányult. Az általuk létrehozott Munkástanács a Nemzeti Tanács ke-

belén belül működött. Már a párt novemberi tagtoborzó gyűlésének ideje 

alatt született az az elhatározás, hogy megteremtik saját újságjukat, ame-

lyet Hajdúböszörményi Munkás Ujság néven kívántak megjelentetni, de 

amely végül december nyolcadikán Hajdúböszörményi Népújság néven 

látott napvilágot. A lapot ugyan a Sajtóbizottság szerkesztette, aligha té-

vedünk azonban, ha a döntő szerepet Lada János tanítónak tulajdonítjuk.  

A lap programja a szociáldemokrácia programjának felelt meg, neve-

zetesen a nép érdekében álló, s mindenre kiterjedő ellenőrzést hirdette. 

Lada János programadó cikkében pedig azt vallotta, hogy ő az igazság 

Szabó Antal szociáldemok-

rata vezető 1880 – 1944.  
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fegyverével teszi lehetetlenné a nép ellenségeit, s célja nem a rombolás, 

hanem az építés. A lap kezdetben a társadalmi ellentétek kiegyenlítésére 

törekedett, ahogyan fogalmazta: „a különböző ellentétes osztályok között 

a megértést, a békesség magasztos eszméit istápolja”. Más helyen a kö-

vetkezőket olvashatjuk: „Modern és öntudatos szociális társadalmat aka-

runk nevelni, nehogy e szent és ideális elveket úgy értelmezze a még ez 

ideig tájékozatlan tömeg, hogy ez az erőszakosság, a terror palástja, hogy 

e párt dologtalan, henye tömeget akar nevelni. Munka! Békesség! Ez a mi 

jelszavunk”. Közvetlenül a kommunista hatalomátvétel előtt viszont már 

ezt olvashatjuk a Népújság hasábjain: „Mi nem polgári köztársaságot aka-

runk, hanem szocialista köztársaságot... mindenki munkája után jólétben, 

boldogságban éljen, a dologtalan henyélők pusztuljanak el éhen”.  

Itt már egyértelműen a bolsevik-messianisztikus eszme és várakozás 

előretöréséről van szó, amely országos összefüggésben állt az őszirózsás 

forradalom fejlődésének természetrajzával. Ettől függetlenül a Hajdúbö-

szörményi Népújság, illetve a mögötte álló szociáldemokraták érzékelték 

az ebben rejlő veszélyt. „Tekintettel a bolsevista áramlatnak több helyen 

való felbukkanására, városunk minden polgára vessen számot a helyzet-

tel, s be fogja látni, hogy a szociáldemokrata párt erős volta és súlya ké-

pes városunk nyugalmát és rendjét továbbra is megóvni.”.  

A Szociáldemokrata Párt szempontjából a legnagyobb gondot az jelen-

tette - s ez egyáltalán nem hajdúböszörményi jellegzetesség -, hogy a bol-

sevizmus táptalaja magán a párton belül alakult ki, s így igazán hatékony 

lépéseket a párt nem is tudott tenni. A Nemzeti Tanács másik két pártja 

sem tudott erre gyógymódot.  

A földreform gondolata, amely országosan oly nagy szerepet játszott, 

Hajdúböszörmény sajátos birtokszerkezetéből adódóan más megvilágítást 

nyert. Esetleges megvalósítása nemcsak a paraszti gazdatársadalom meg-

teremtését, jelentős megerősítését jelentette volna, hanem a kétségtelen 

jelenlévő agrárszegénység gondjainak kezelését, különös tekintettel a ha-

dirokkantakra és hadiárvákra. Tulajdonképpeni nagybirtok a városban 

nem lévén, a Nemzeti Tanács felkérésére a városi képviselőtestület a pol-

gári határban lévő káptalani birtoktestből és a balmazújvárosi határban lé-

vő Semsey-féle hitbizományból szándékozott földet vásárolni földreform 

céljára. Földigényt 1160 rokkant- és leszerelt katona nyújtott be, az erede-

ti terv azonban nem valósult meg. A helyi birtokrendező választmány és a 

Nemzeti Tanács ezért városi földek és a református egyház birtokát, illet-
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ve néhány paraszti eredetű nagyobb birtokot szándékozott bérlet vagy fe-

les formában kiosztani.  

A város birtokos parasztságának már csak politikai súlya és tekintélye 

miatt is kötelessége és érdeke volt állást foglalni a földkérdésben. Ez a 

polgári tulajdonviszonyok erősítése alapján oly módon történt, hogy a 

Hajdú vármegyei Gazdasági Egyesület útmutatása nyomán létrehozták a 

Földműves Népszövetséget, amelynek vezetője U. Szabó Imre, a helyi 

Gazdakör elnöke lett. Kézzelfogható eredmény azonban nem született, el-

sősorban a szociáldemokraták ellenagitációja és demonstrációja miatt.  

Kommunista mozgalom a városban nyíltan sohasem jelentkezett, de 

rejtőzködve az egymással is összefonódó szociáldemokrata és a leszerelt 

katonák különböző szervezeteinek a törekvésében jelen volt, nem csekély 

bonyodalmat okozva. A mozgalom a debreceniekre támaszkodott és első-

sorban a leszerelt katonák közötti elégedetlenséget célozta meg. 1919. 

február huszadikán jött létre az a szervezet, amely alakilag a leszerelt ka-

tonák érdekeit képviselte, de alkalmas volt kommunista agitáció kifejtésé-

re is.  

Az országos események alakulása, a folyamatos baloldali nyomás mi-

att 1918 végén Somossy Béla polgármester lemondott, s helyére 1919. ja-

nuár hatodikán Neviczky János rendőrkapitány került, aki a függetlenségi 

párt tagja volt. Folyamatos támadások érték a városi közgyűlést is, 

amelynek az lett az eredménye, hogy 1919. február 16-án, a megalakult 

Néptanács a korábbi képviselőtestület helyére lépett, s amely a Független-

ségi és 48-as párt, a Szociáldemokrata Párt és a Radikális Párt képviselői-

ből állott. A baloldali radikalizálódás jeleként az összetétel a függetlensé-

giek visszaszorulását jelezte, amely párttal ekkor már a volt munkapártiak 

is keresték a kapcsolatot.  

Jellemző fejleményként említhetjük, hogy a politikai pártok az 

együttműködés szellemében keresték egymással a kapcsolatot oly formá-

ban is, hogy a polgármester tanácsadó szerveként állandó pártközi bizott-

ság működött 1919 februárja óta.  

A budapesti kommün létrejötte, a kommunisták hatalomátvétele, annak 

puccsszerű jellege miatt is, a városban zavarodottságot és félreértéseket 

okozott. A kommunistáknak a városban tulajdonképpeni bázisa nem volt, 

a diktatúra csak a szociáldemokratákra számíthatott, akik viszont koráb-

ban határozottan támadták a kommunistákat, mindenekelőtt a Leszerelt 

Katonák és Altisztek Szabadszervezetét, mondván, hogy csak az erős és 
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határozott szociáldemokrata párt képes a bolsevista áramlatnak ellenállni, 

s képes a város rendjét és nyugalmát megőrizni.  

Ugyanakkor tény, hogy a szociáldemokrata párton belül is érzékelhető 

volt egy fokozatos balratolódás, amely a teljes szociális átalakulást és a 

forradalom diadalmas befejezését sürgette. A hajdúböszörményi szociál-

demokraták lapja, a Népújság 1919. márc. 22-én adta hírül a budapesti 

hatalomváltozást, s annak a szükségességét elsősorban azzal indokolta, 

hogy az antant Magyarország feldarabolását véglegesnek jelentette ki, s 

az így előállt helyzetben az ország egységes szociáldemokrata irányítás 

alá került. A kialakult helyzettel tehát nem voltak tisztában, s az országos 

helyzetet oly módon értékelték, hogy a szociáldemokrata párt egysége állt 

helyre a kommunisták beolvadásával.  

Mindezen nem csodálkozhatunk, hiszen a megyeszékhelyen, Debre-

cenben sem voltak tisztában a történtekkel, ráadásul Debrecen és Buda-

pest közt 21-én délután megszakadt a távíró- és telefonösszeköttetés, s a 

fővárosban történtekről csak Miskolcon és Nagyváradon keresztül érkez-

tek információk. Mindenesetre tény, hogy a vörös hatalom egy hónapja 

alatt a korábban bolsevistának mondott leszerelt katonák szervezete 

szerepet nem kapott, vagy nem tudott vállalni.  

A szociáldemokraták a rend, a törvényesség, a nyugalom megőrzésé-

nek jelszavával vették át a kormányzást, s amikor megkezdődött proletár-

diktatúra egységes pártjának, a Magyar Szocialista Pártnak a szervezése, 

abba beléptek a Polgári Radikális Párt és a feloszlatott Károlyi -féle párt 

tagjai is. A szakszervezetek tagjai is a párt kötelékébe tartoztak, tekintet 

nélkül arra, hogy hagyományos szakszervezetek voltak-e, vagy pedig 

újonnan alakultak.  

A helyi pártszervezet tehát messze állott attól a mintaképtől, amely a 

bolsevik típusú hatalomgyakorláshoz kellett. A hatalom központja a ma-

gát Szovjettanáccsá átalakító Munkástanács volt. Az ötvenfős testületbe 

egyébként bekerültek a szakszervezetek képviselői mellett a volt polgári 

radikális párt emberei is.  

A Tanács élén háromtagú direktórium állott - Lada János, Oláh Fe-

renc és Rubinstein Samu. A március 29-én 110 főre bővült testület első-

sorban a volt Katonatanács tagjaival bővült, de lényegi szerepük továbbra 

sem mutatható ki. Az április nyolcadikán tartott tanácsválasztásokon a 

létszám hatvan fő lett, s elnökké 13-án Oláh Ferenc géplakatost választot-

ták.  
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 A társadalmi és gazdasági élet kommunis-

ta típusú átszervezésére csak tétova és a köz-

ponti rendelkezések által kikényszerített mó-

don került sor. Március 24-én pl. a direktóri-

um a város valamennyi pénzintézetét ellenőr-

zés alá vonta, s megkezdte az értékpapírok 

leltározását. A pénzrejtegetőkkel és a speku-

lánsokkal szemben a törvény teljes szigorát 

helyezték kilátásba. Március végén került sor 

a termelőüzemek államosítására, amely a 

Kötszövőgyárat és a Téglagyárat érintette oly 

módon, hogy az üzemek termelését irányító 

vezetőket a munkások által választott bizott-

ság ellenőrzése alá helyezték, amelynek  

élén gazdasági biztos állott .  

A mezőgazdasági munkák végzését min-

denesetre szorgalmazták, s a totális diktatúrához illő központi direktívák 

szellemében a szántás-vetést elhanyagolókkal szemben a halálbüntetés ki-

szabását helyezték kilátásba. Folytatták azt a már a polgári demokratikus 

forradalom időszakában létrejött a gyakorlatot, hogy a református egyház 

földjein kisbérleteket alakítsanak ki.  

A földbirtokviszonyokban érdemi változás nem történt. A néhány, 

százholdon felüli gazdaság elvben köztulajdon lett, melynek élén gazda-

sági biztos állt. A legfontosabb árucikkekre jegyrendszert vezettek be, 

élelmiszerjegyhez viszont csak a földnélküliek, a munka – és cseléd-

könyvvel rendelkezők juthattak.  

A közellátás, ha lehet, még súlyosabbá vált. A direktórium felügyelete 

alá helyezték a város boltjait, az árukészletet leltározták, a kereskedők 

forgalmát és pénzügyi könyvelését ellenőrizték. A 13 000 ellátatlan azon-

ban így is megoldhatatlan nehézséget jelentett, amelyen rekvirálásokkal 

próbáltak segíteni, eredménytelenül. Ráadásul Hajdúböszörményre a fel-

sőbb szervek úgy tekintettek, mint olyan helyre, ahol még jelentős élelmi-

szertartalékok vannak, s ez a helyi élelmezési állapotok súlyosbodását 

vonta maga után.  

A diktatúra teremtette szokatlan és áldatlan állapotokat Hajdúböször-

mény népe eleinte csak tartózkodással fogadta. A passzivitás szokatlan 

méretű volt! Az április nyolcadikai tanácsválasztások kapcsán a Népújság 

tette szóvá a nagyarányú távolmaradást.  

Oláh Ferenc direktóri-

umi elnök 1884 – 1921. 
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Ellenszervezkedésre is vannak adataink. Csorba Antal egyetemi hall-

gató már április elején ún. "fehérgárda" szervezésébe kezdett, majd ápri-

lis közepén egy röpirat kinyomtatásával próbálkozott. Letartóztatták és 

Debrecenbe a Vörös Őrséghez kísérték be.  

Egyetlen kérdésben tudott hatni a hatalom az emberekre és ez a hon-

védelem kérdése. A kiindulópont ugyan más és más volt, de a végered-

mény mégis az, hogy a hajdúböszörményiek közül a Vörös Hadseregben 

sokan teljesítettek szolgálatot. Ismeretes, hogy Károlyi bukásához közvet-

lenül a Vyx - jegyzék vezetett, amely szerint a magyar hadseregnek át 

kellett volna adni az ország területét a Szatmárnémeti-Nagyvárad vonalig, 

s a kialakítandó semleges zónába Debrecen és Hajdúböszörmény is bele-

tartozott volna. Április tizedikén 225-en jelentkeztek katonai szolgálatra. 

A böszörményiek közül legtöbben a csucsai fronton teljesítettek szolgála-

tot. A román királyi hadsereg április 16-án indított támadást, amely hama-

rosan széles arcvonalon bontakozott ki és látványos eredményekkel járt. 

A front felbomlott, anarchikus állapotok alakultak ki, s Szamuely és a 

„Lenin-fiúk” hiába akasztattak ártatlan embereket Szoboszlón, az elkerül-

hetetlen bekövetkező összeomlást nem tudták megakadályozni.  

A szállongó hírek hallatára a hajdúböszörményi Munkástanács utolsó 

ülésén - április 18-án - elhatározta, hogy a Villanytelepen felszerelendő 

kürt hangjára, veszély esetén a Vörös Őrséghez csatlakozva védekezni 

fog. Erre azonban már nem került sor! A román hadsereg gyorsabban kö-

zeledett, mint várták, a diktatúra helyi vezetői elmenekültek, s a város-

házára 1919. ápr. 23-án de. 9 órakor felkerült a fehér zászló. Ugyanezen a 

napon az esti órákban a várost a román királyi hadsereg egyik kisebb egy-

sége szállta meg. A direktórium egyes tagjai részint a megszállatlan or-

szágrész területére menekültek, részint itthon maradtak. Akiket elfogtak, 

azt a román királyi hadsereg internálta, majd a konszolidálódó Magyaror-

szág zárta őket néhány hónapra börtönbe. 
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A két világháború között 

 

1 

A megszállás 
 

 

 

 román bevonulás után a város polgári igazgatását a régi Városi 

Tanács vette át. Hajdú vármegye főispánja rendőrkapitánnyá 

dr. Szálkay Antal szolgabírót nevezte ki, s a képviselőtestület 

május 12-én, első ülésén Paksy Károly ügyvédet bízta meg a polgármeste-

ri teendők ellátásával, majd a testület írásban fejezte ki elismerését Csorba 

Antal egyetemi hallgatónak a kommün alatti bátor helytállásáért. A polgá-

ri rend, közbiztonság fenntartása a Nemzetőrség feladata lett, amelynek 

parancsnoka az a Fehérváry Béla volt, aki még a kommün idején nyerte el 

kinevezését.  

Ez önmagában is jól rávilágít arra az 

ellentmondásra, amely a vörös diktatúra 

kinyilatkoztatott célja és a magyar való-

ság között feszült, s arra, hogy valójában 

mennyire nem voltak a diktatúrának em-

berei. A Nemzetőrséget hamarosan ki-

egészítették egy ötszáz fős Polgárőrség-

gel, de még a román megszállás alatt, jú-

nius elsején a csendőrség visszaállítását 

határozták el.  

A közhangulat a városban jobboldali 

irányba tolódott jórészt a nemzeti sérel-

mekből fakadó, s érthető alapállással, 

zsidóellenes felhanggal, amelyet magya-

ráz, hogy a forradalmak helyi letétemé-

nyesei között szép számmal voltak zsidó származásúak. A város egyéb-

ként közvetlen román katonai irányítás alatt volt, amely a legkisebb rész-

letekbe való beavatkozást jelentett. A helyi lapot, az újra meginduló Haj-

dúböszörmény és Vidékét többször cenzúrázták, majd megjelenését betil-

tották.  

A 

Dr. Csorba Antal 
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Napirenden voltak a rekvirálások, amelyek egyaránt érintették a ma-

gyar állami vagyont, a város magánvagyonát és az egyes emberekét is. 

Ezek célja gyakorlatilag minden mozdítható és mozgatható érték hadi-

zsákmányként való elvitele volt, noha a román katonai közigazgatás a Ti-

száig terjedő országrészt, így Hajdúböszörményt is úgy tekintette, mint 

amely Nagyrománia része lesz. A katonai közigazgatás jellegéből is kö-

vetkezett, hogy a társadalmi közéletet a legszűkebb keretek közé igyeke-

zett szorítani.  

A párizsi béketárgyalások előrehaladtával megszűnt a Tiszántúl kato-

nai megszállása, amelyet a magyar hadsereg 1920. febr. 25. és márc. 3l. 

között vett birtokba. Debrecent 1919. márc. 11-én adták fel a románok, 

Hajdúböszörményt pedig március 13-án, amikor is Egyek-Balmazújváros 

felől bevonult a városba a zalai ezred egyik egysége, pontosabban annak 

9. százada.  

A magyar hadsereg bevonulásával párhuzamosan a feketekereskede-

lem ellen nagyarányú razzia indult meg, összekötve a kommunista elemek 

letartóztatásával. Március 17-én a 2. huszárezred  egyik Hajdúböször-

ményben tartózkodó egysége huszonegy kommunistát tartóztatott le, és 

kísért Debrecenbe. 
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A politikai élet újjászerveződése és működése. 

1920 - 1944 
 

 

 

 vörös uralom helyi vezetőinek pere 1920. május tizedikén 

kezdődött, miután a különböző razziák alkalmával összesen 66 

főt tartóztattak le részint politikai, részint gazdasági bűncse-

lekmények miatt.  

Hajdúböszörményben a román megszállás után a helyi közélet gyorsan 

újjászerveződött, amely a hamarosan következő választások miatt is szük-

ségessé vált. Világosan kialakult arcvonalak nem voltak, a közéleti cso-

portosulások, pártalakulatok erős forrongásban, változásban voltak, amely 

nem is csodálható, hiszen egy hagyományos, évtizedes múltra visszate-

kintő a társadalmi -politikai  struktúra felbomlott, illetve alakult újjá.  

A bolsevik diktatúra, a román megszállás, a trianoni békediktátum és 

nemzetcsonkítás okozta lelki trauma is magyarázta, hogy akárcsak orszá-

gosan, Hajdúböszörményben is a nemzeti radikalizmus képviselői jutottak 

szerephez.  

Az Ébredő Magyarok Egyesülete 1920 május végén alakult újjá a Vá-

rosháza udvarán tartott gyűlésen, amelynek elnöke Dobay Károly városi 

mérnök lett. A hamarosan bekövetkező országgyűlési választásokon a Ke-

resztény Nemzeti Ellenzéki Párt képviselőjelöltje, Tasnádi Kovács József 

debreceni ügyvéd mellett álltak ki. Hamarosan a kezükbe került az évti-

zedes múltra visszatekintő helyi újság, Hajdúböszörmény és Vidéke, 

amely pedig megpróbált a küzdelemben egyformán igazságot osztani. 

Miután Szabó Ferenc nyomdatulajdonos átállt az Ébredőkhöz, az addigi 

szerkesztőség, Bakóczy Endre és Schmidt Frigyes megvált tisztétől és új 

lapot alapított Böszörményi Újság néven, tulajdonképpen az országgyűlé-

si választásokra összpontosítva.  

A 
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A Böszörményi Újság azokat a hagyományos konzervatív, nemzeti 

erőket tömörítette, akik korábban vagy a negyvennyolcas pártban vagy a 

dualizmus korának kormánypártjában tevékenykedtek. E csoportosulás 

élén Paksy Károly polgármester állott. Országos történeti szempontból is 

figyelemreméltó, hogy e körök jelöltjeként lépett fel az 1920 nyarán tartott 

nemzetgyűlési pótválasztásokon Hajdúböszörményben az a gróf Bethlen 

István, aki ekkor már az országos nagypolitika első vonalába tartozott, s 

aki a párizsi béketárgyalások után az Országos Menekültügyi Hivatal ve-

zetőjeként a Hajdúböszörmény-Hajdúdorogi választókerületben kívánt az 

országgyűlés munkájába bekapcsolódni. Hajdúböszörmény hagyományos 

országgyűlési képviselője, dr. Benedek János nem kívánt indulni, így is 

lehetővé téve Bethlen „egyhangú” szavazással történő parlamentbe jutta-

tását.  

E számítást részben Friedriech István helyi hívei, részben a választó-

jogi reform miatt most először szavazó kisgazdák húzták keresztül. Fried-

rich jelöltje, akit az 1919. nov. 25-én fúzió útján létrejött Keresztény 

Nemzeti Egyesülés Pártja is támogatott, az a Tasnádi Kovács József fiatal 

debreceni ügyvéd volt, aki a választókerületben szerteágazó rokoni és ba-

ráti kapcsotokkal rendelkezett, s aki az Ébredő Magyarok helyi szerveze-

tének egyik vezetője volt. 

 Az 1919. nov. 12-én, Nagyatádi Szabó István vezetésével Kaposvárott 

megalakult Országos Kisgazda és Földmíves Párt ugyan Bethlen mellett 

állt ki, de a helyi kisgazdák - úgymond - sem grófot, sem keresztény ébre-

dőt nem akartak, egyik tagtársukat, Földesi Mihályt léptették fel. Bethlen 

István néhány nappal a választások előtt (1920. jún 8. és 9.) volt a város-

unkban. Választási beszédében először Erdély sorsával foglalkozott („me-

leg ragaszkodással szűkebb hazájához”), majd a nemzeti egységre hívott 

fel. A trianoni diktátum kapcsán kifejtette, hogy annak aláírása elkerülhe-

tetlen volt, s „bolond az, aki most háborúsdit játszva fejjel akar nekimenni 

a falnak”.  

A beszéd tehát részben a szélsőjobboldalt, részben pedig Friedrich 

pártját vette célba, hiszen Friedrich május végi tiszántúli körútján a béke-

szerződés aláírása és az antant-orientációs külpolitika ellen szónokolt.  

A Hajdúböszörmény és Vidéke Bethlent s az őt támogató kisgazda or-

szágos vezetőséget is a magyartalanság, a keresztyén érzés hiányával és 

zsidóbarátsággal vádolta, amely nem is volt eredménytelen. Az első for-

dulóban, amelyet június tizenharmadikán és tizennegyedikén tartottak, 
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Tasnádi Kovács 5800, Bethlen 3300, Földesi pedig 2900 szavazatot ka-

pott.  

A második fordulóig eltelt két hét alatt a Bethlen-pártiak a politikus 

bölcsességéről, mértékletességéről, államférfiúi kiválóságáról cikkeztek, 

míg az ellentábor Bethlen munkapárti múltját feszegette, s ezzel kapcso-

latban az 1918 előtt folytatott „magyarellenes” politikáját, illetve szerepét 

a MÁV - úgymond - francia kézre játszásában.  

Bethlen elkövette azt a hibát, hogy a második forduló küzdelmeiben 

személyesen már nem vett részt, Hajdúböszörményben és a kerületben 

meg sem jelent, s a helyiek lokálpatriotizmusát, beidegződött ellenzéki 

magatartását ismerve az eredményben nem lehetett kételkedni.  

A június 27-én és 28-án tartott második fordulóban a gróf, aki hama-

rosan Magyarország miniszterelnöke lett, s ebben a minőségben a 20. 

századi Magyarország egyik legjelentékenyebb politikusa, katasztrofális 

vereséget szenvedett, politikai pályafutása alatt az  elsőt, amely egyben az 

utolsó is volt.  

Tasnádi Kovács 3700 szavazattöbbséggel győzött. A helyi kisgazdák 

és Nagyatádi között a választások miatt is megromlottak a kapcsolatok, s 

ez Földesiék elszigetelődéséhez vezetett, akik az Ébredő Magyarokban 

leltek támaszra.  

A gazdatársadalom mérsékeltjei, akik korábban jórészt a 48-as és füg-

getlenségi párt soraiban politizáltak, 1920. szeptember ötödikén a volt 

Függetlenségi és 48-as párt székházában (Kossuth-ház) kimondták a Füg-

getlen Kisgazdapárt megalakulását, amelynek elnöke Marjay Péter re-

formátus lelkész, a három alelnök pedig 

Gaál Mihály orvos, Molnár István főgim-

náziumi tanár és Borsó Péter birtokos gaz-

da lettek. A párt azonban nem tekintette 

magát a Nagyatádi-féle kisgazdapárt szer-

vezetének. Célkitűzésükben a tiszta és 

feddhetetlen közélet megteremtését, Ma-

gyarország területi épségének helyreállítá-

sát és az ország függetlenségének megvé-

dését jelölték meg.  

Bethlen miniszterelnökségével, az or-

szág fokozatos megszilárdulásával a mi-

niszterelnök helyi támogatói is jelentősen 

erősödtek, akik elsősorban a volt munka-
Dr. Gaál Mihály 
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pártiak soraiból verbuválódtak, s Bethlent a mai Magyarország „Kossuth-

jának” tartották. A legitimistákkal szemben a szabad királyválasztók ál-

láspontjára helyezkedtek, és fokozatosan szembekerültek a szélsőséges 

jobboldaliakkal. Társadalmi bázisukat az 1921-től egyre jelentősebb Pol-

gári Casino adta, s hamarosan a kezükbe került vásárlás útján (Szabó Jó-

zseftől) a Hajdúböszörmény és Vidéke is.  

Bethlen bevonulása a Nagyatádi-féle Kisgazdapártba lehetővé tette az 

egységes kormánypárt megalakulását, amely természetesen hatással volt a 

város politikai életére is, nem ugyan országos mintára, hanem oly módon, 

hogy a Kisgazdapárt helyi szervezetébe (1922. febr.5.) Sóvágó Gábor re-

formátus lelkész vezetésével, a „nemzeti egység” reprezentálására belép-

tek a korábbi politikai elit képviselői.  

Az így létrejött kormánypárt, az Egységes Párt kiemelkedő helyi veze-

tője a húszas években Gaál Mihály orvos és Sóvágó Gábor református 

lelkész lettek. A kisgazdák súlya, befolyása, sőt időnként meghatározó 

volta mindvégig érződött. Alapszabályuk szerint a régi függetlenségi és 

negyvennyolcas párt elvei alapján állva a független, „integer” Magyaror-

szág megteremtéséért küzdenek, teljes egészében elfogadják a Keresztény 

Kisgazda Földműves és Polgári Párt programját annyival is inkább, mert 

„a párt tagjai foglalkozásukra nézve csaknem valamennyien földműves 

kisgazdák”. 

Hajdúböszörményben tehát, ha más úton is, de sikerült létrehozni azt a 

kormánypártot, amely a társadalmi konszolidáció bázisa volt. A jobboldal 

visszaszorulásával párhuzamosan sikerült semlegesíteni az amúgy sem 

erős balodalt, sőt a szakszervezeti mozgalom szervezkedése is gyakorlati-

lag lehetetlenné vált.  

Sorra alakultak viszont a társadalmi középrétegek szervezetei, amelyek 

a hatalom támogatását is élvezték vagy egyenesen annak ösztönzésére jöt-

tek létre, így a Rokkant Egyesület, a Magyar Országos Véderő Egylet he-

lyi fiókja; (MOVE), a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSZ), 

a Cserkész Leány Egyesület, s a Gazdálkodó Ifjúsági Egyesület stb., ame-

lyek mellett természetesen a régiek is tovább éltek.  

A helyi kormánypárt megnyerte ugyan az 1926-os parlamenti választá-

sokat (Gaál Mihály), egysége viszont fokozatosan töredezett. Részben az 

országos események hatására, de a helyi sajátosságok alapján is, a helyi 

kormánypártból kivált egy radikális jobboldali csoport, amely jelentős 

kisgazda bázist is magához vonzott. E sajátos képződmény a Magyar 
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Nemzeti Párt nevet vette fel dr. Csorba Antal és dr. Szálkay Antal vezeté-

sével.  

Tovább színesítette a helyi közéleti palettát az ún. Városi Párt létrejöt-

te, amely az ellentéteket látva programjára tűzte a politikai problémák ki-

kapcsolását, és úgymond a városi érdekek politikamentes képviseletét. 

Elnöke vitéz Kőszegi (Schmidt) Frigyes gimnáziumi tanár lett. Az 1929-

es városi képviselőtestületi választáson a Magyar Nemzeti Párt a szavaza-

tok kilencven százalékát szerezte meg (34 rendes és 10 póttag), a kor-

mánypárt csak négy rendes és két póttagot, míg az ún. Városi Párt mind-

össze egyetlen tagot tudott bejuttatni a képviselőtestületbe.  

Az ügy tanulságos! Az azóta is fel-felmerülő gondolat, mely szerint a 

pártpolitikának függetlennek kell lennie a várospolitikától, illúzió, amely 

vélekedésnek sokféle magyarázata lehet ugyan, de maga a gondolat vég-

eredményben hamis.  

A választásokról annyit, hogy 1929-ben a 

kormánypárt helyhatósági veresége ellenére 

polgármestert adott Somossy Béla személyé-

ben Szálkay Antal nemzeti párti jelölt ellené-

ben.  

Az 1929-el kezdődő gazdasági válság a vá-

ros politikai tagoltságára is kihatott. Részint 

úgy, hogy szociális demagógiával jobboldali 

pártalakításra került sor 1928 szeptemberé-

ben, amikor megalakult az Országos Magyar 

Fascista Munkáspárt helyi szervezete, részint 

úgy, hogy szociáldemokrata szervezkedésre is 

sor került.  

A leglényegesebb változás azonban a helyi 

kormánypárt soraiban ment végbe úgy, hogy 

a helyi szervezet egyre inkább hangoztatta 

függetlenségét az országos központtól. 1930 

szeptemberében a kormánypárt helyi szerve-

zetében fontos változások történtek! Uzonyi György ügyvéd lett a párt el-

nöke, titkára pedig dr. Sembery Miklós ügyvéd, földbirtokos. A pártszer-

vezet egy év múlva törölte elnevezéséből a kisgazda megnevezést, s ez-

után csak Egységes Párt elnevezéssel élt.  

Ez összefüggésben állott a Kisgazdapárt hajdúböszörményi szerveze-

tének újraalakításával. A Magyar Nemzeti Párt hajdúböszörményi szer-

Dr. Somossy Béla 

polgármester. 1880 – 

1944.  
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vezete ekkor ugyanis erős paraszti bázisa miatt egyre inkább az országo-

san újjászerveződő kisgazdamozgalom felé fordult.  Ezt bizonyítja, hogy 

1930 szeptemberében az országos kisgazda mozgalom egyik szervezkedő 

gyűlésén a Bihar megyei Derecskén részt vett Kálmán Ferenc és Csorba 

Antal személyében a Magyar Nemzeti Párt hajdúböszörményi szervezeté-

nek küldöttsége is.  

A Független Kisgazdapárt 1930 novemberében Hajdúböszörményben 

is szervezkedett, s ekkor kiderült, hogy a Magyar Nemzeti Párt tagságá-

nak döntő hányada a kisgazdákkal rokonszenvezik, s 1931 első felére 

ténylegesen eldőlt, hogy a Magyar Nemzeti Párt lényegében, mint a Füg-

getlen Kisgazdapárt hajdúböszörményi szervezete tevékenykedik. 

Mindennek sajtótörténeti vonatkozásai is vannak. Szabad Hajdú címmel a 

kisgazdapárt nyíltan ellenzéki hangvételű sajtó-

termékkel jelent meg, amelynek szerkesztőbi-

zottságában helyet kapott Dr. Csiha Endre 

ügyvéd, Kálmán Ferenc gazdálkodó, Pálnagy 

Zsigmond festőművész, L. Szabó Márton és L. 

Szabó Imre, tehát a kisgazdák szinte teljes haj-

dúböszörményi vezérkara.  

Mint ismeretes, a Bethlen - kormány 1930-

ban engedélyezte a szociáldemokraták vidéki 

szervezkedését, amelyet Hajdú megyében a 

szociáldemokraták 1930. decemberében Deb-

recenben tartott kerületi értekezlete indított el. 

Az értekezleten a hajdúböszörményiek közül 

Szabó Antal, Silye András és Fésüs Lajos vett 

részt, illetve szólalt fel. 1931-ben Hajdúbö-

szörményben formálisan is megalakult a Szoci-

áldemokrata Párt Szabó Antal titkár vezetésé-

vel; amely elsősorban a helyi iparosságra tá-

maszkodott. Jelentőségében azonban sohasem 

közelítette meg a Független Kisgazdapártot. 

Az 1931. évi országgyűlési választások jól 

tükrözték a helyi politikai közélet korábbi szer-

kezetének felborulását, annak nagyfokú kiéle-

zettségét. A választáson a kormánypárt (Egy-

séges Párt) dr. Uzonyi György ügyvédet, a kis-

gazdák Kálmán Ferenc gazdálkodót, a Városi 

Kálmán Ferenc. 

1882 –1958. 
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Párt vitéz Kőszegi (Schmidt) Frigyes gimnáziumi tanárt indította. A szo-

ciáldemokrata Kiss Rolandnak az indulás nem sikerült. A választások első 

fordulója eredményt nem hozott, így második fordulóra került sor. A ha-

tóságok a kisgazdákat különféle ürügyekkel 

igyekeztek megakadályozni a választásban, 

de ennek ellenére Kálmán Ferenc mindössze 

csak 500 szavazattal maradt le Uzonyi mö-

gött. A választás a vereség ellenére a kis-

gazdák politikai sikerének csúcspontja volt 

a két háború között.  

A győzelem után a helyi kormánypárt az 

országos politikai mozgást is követve jobbra 

tolódott, s egyre inkább Gömbös Gyula po-

litikai vonalvezetésével értett egyet. Göm-

bös miniszterelnökké történő kinevezését 

üdvözölték, sőt 1932. november hatodikán 

Hajdúböszörmény közgyűlése a város dísz-

polgárává választotta.  

1932 végén megkezdődött Gömbös párt-

jának, a Nemzeti Egység Pártja hajdúbö-

szörményi szervezése is, amelynek vezetői 

között ott volt ugyan Sembery Miklós és H. 

Fekete Péter, de az érdemleges irányítás a 

volt Ébredők kezébe került. Az újjászerve-

zett kormánypárt társadalmi bázisának meg-

teremtésében nagy aktivitást mutatott a 

Frontharcosok Szövetségének helyi csoport-

ja, a MOVE Hajdúböszörményi Torna Egy-

lete, a Turul Szövetség, a Csaba Bajtársi 

Egyesület és különösen a Szabadhajdú Baj-

társi Egyesület, amelynek patrónusai egy-

ben a város vezetői is voltak. A gyakran is-

métlődő ún. dísztáborozásaikkal a kor radi-

kális jobboldali eszméit népszerűsítették. 

A kormánypártnak sikerült bázisát meg-

erősíteni! Uzonyi György mind 1935-ben, 

mind pedig 1939-ben, a jobboldali-nyilas előretörés évében megnyerte a 

választásokat.  

Dr. Uzonyi György. 1885 - ? 

H. Fekete Péter. 

1880 - 1966 
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Az 1930-as évek belpolitikai válságokkal terhes időszaka magyarázta, 

hogy a városunkban erősödtek az újtípusú, szélsőséges jobboldali moz-

galmak. A Böszörmény-féle Kaszáskeresztes Pártnak már 1934-től kezd-

ve helyi csoportja működött a városban, számottevő befolyást nem tudtak 

elérni. Valamivel több sikert mutatott fel a Festetich-féle Magyar Nemzeti 

Szocialista Párt, amely a gazdagabb parasztság körében is szervezkedett, s 

később hozzájuk csapódtak a helyi kaszáskeresztesek is. Már az 1935-ös 

országgyűlési választásokon helyi jelölt állítására törekedtek, ez azonban 

kellő támogatottság hiányában nem sikerült. Átmeneti hanyatlás után a 

szélső jobboldal újból próbálkozott.  

1937-ben alakult meg Hajdúböszörményben a Nemzetiszocialista Párt-

Hungarista mozgalom, amely szabadfoglalkozású értelmiségiek mellett 

elsősorban az agrárproletariátust célozta meg az úgynevezett „felruházá-

si” akciókkal és más szociális jellegű tevékenységgel. Ennek ellenére a 

párt a Festetich-féle mozgalomhoz hasonló eredményt sem tudott felmu-

tatni.  

Az országosan általánosan is tapasztalható jobboldali térnyerés Hajdú-

böszörményben inkább a kormánypárt soraiban volt csak megfigyelhető. 

A helyi kormánypárt, annak szócsöve a Hajdúböszörmény szerkesztőjé-

vel, vitéz Kőszegi Schmidt Frigyessel és a város országgyűlési képviselő-

jével, dr. Uzonyi Györggyel az élen, 1938 őszén élesen elítélték a kor-

mánypártból akkor kivált gróf Bethlen Istvánt 

és körét, arra hivatkozva, hogy a nemzeti egy-

ség megbontói. Támogatói Imrédy helyi leté-

teményesei is voltak. Ez utóbbi pedig az 

imrédysták visszaszorítását célozta. Sommásan 

megállapíthatjuk tehát, hogy a helyi kormány-

párt politikai mozgása több-kevesebb eltérés-

sel követte a párt hivatalos irányváltásait. A 

Független Kisgazdapárt hajdúböszörményi 

szervezeteként tevékenykedő Magyar Nemzeti 

Párt, amelynek elnöke dr. Csiha Endre ügy-

véd, ügyvezető elnöke Kálmán Ferenc kisgaz-

da, titkára pedig Pálnagy Balázs festőművész 

volt, nagyjából a kisgazdák eckhardti vonalát 

követte, s modern választ jelentett a hivatalos politikai irányvonallal 

szemben. A helyi kisgazdák határozottan tiltakoztak a kartellek ellen, s a 

hagyományos, kisgazda érdekek mellett az ország politikai demokratizá-

Pálnagy Zsigmond. 

1896 - 1959 
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lását követelték. 1933-ban a Bocskai téren rendezett néma tüntetésen 

mintegy két-három ezer ember jelent meg, s ez év őszén Pálnagy Zsig-

mond egy nyolcszáz főre tehető gyűlésen támadta a Gömbös-kormány po-

litikáját ígéretei elmaradása miatt. A párt a városban jelentős bázist tudha-

tott maga mögött, s ennek is  köszönhető, hogy a párt országos vezetői 

szívesen látogattak városunkba.  

Az 1935-ös országgyűlési választásokon a kormánypártnak egyetlen 

igazi ellenfele volt, a kisgazdapárt, amelyet jelez a Kálmán Ferencre le-

adott 4330 szavazat, amellyel szemben a győztes a kormánypárti Uzonyi 

5498 szavazatot tudott felmutatni.  

1936-ban a helyhatósági választásokon a kisgazdapárt a 18 választott 

városi képviselői hely közül tizenhármat szerzett meg, míg a kormánypárt 

csak négyet. Ennek ellenére a polgári középpártként jellemezhető kisgaz-

dapárt az 1930-as évek végére visszaszorult. 

 Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy az ország belső politikai 

átrendeződése során, amely a jobboldal térnyerésével járt, nem párosult 

kellő politikai éleslátás és akarat. A pártvezetés egy része (Csiha Endre, 

Kálmán Ferenc) a radikális ígéreteket hangoztató imrédysták irányában 

keresett szövetségest, míg a bázis ezzel nem értett egyet.  

A Kálmán Ferenc - féle vezetést a kisgazda eszmék elárulásával vádol-

ták, sőt Független Kisgazda és Földmunkás Párt néven új párt szervezésé-

be kezdtek. Ennek tényleges működéséről nincsenek ugyan adataink, de 

az tény, hogy a Magyar Nemzeti Párt (tehát a tulajdonképpeni Kisgazda-

párt) 1939 márciusában Kálmán Ferencet megerősítette elnöki tisztségé-

ben, egyben fenntartásait hangoztatva a Magyar Élet Mozgalommal, mind 

pedig a Kisgazdapárt hivatalos irányvonalával szemben is.  

Meg kell említenünk, hogy 1933 júliusában Bajcsy – Zsilinszky Endre 

Nemzeti Radikális Pártja is helyi szervezetet akart létrehozni, amely 

ugyan formálisan nem alakult meg, de a kisgazdák soraiban Bajcsy-

Zsilinszky szellemisége jelen volt, s ez az eszmei mag még hosszú ideig 

hatott. A helyi baloldal elsősorban a hagyományos szakszervezetekben ta-

lált támaszra, amelyeknek igazi magja Debrecenben volt. A Szociálde-

mokrata Párt szervezete városunkban nem tudott igazán jelentős tényező-

vé válni, 1933-tól tevékenysége minimálisnak mondható, 1936-ban for-

málisan be is szüntette tevékenységét. A volt tagok és szimpatizánsok a 

Kisgazdapárt bázisát erősítették. Érzékelhető hatása volt városunkban a 

Márciusi Front debreceni indulásának, úgy is, hogy tagjainak egy része 

hajdúböszörményi volt.  
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A két világháború közt a legnagyobb társadalmi megmozdulás az első 

világháború hősi halottainak megörökítése volt, amelyre - amint láthattuk- 

már az I. világháború alatt  

városi döntés született. A 

Városházán a hősi halottak 

nevét márványtáblába vésve 

örökítették meg, s 1927-ben 

lenyűgöző köztéri szobrot 

emeltek, amelynek avatására 

Hajdúböszörménybe láto-

gatott Horthy Miklós kor-

mányzó is.  

 

 

 

Horthy Miklós Hajdú-

böszörményben. 1927. 

Az I. világháborús emlékmű 
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A gazdaság 

 

 

 

 város mezőgazdasága a két világháború között nem sokat vál-

tozott. A határ kiterjedése bizonyos bagotai legelőterületek 

megvásárlásával növekedett, de a változás a határ hatalmas ki-

terjedéséhez mérten jelentéktelen. A népesség demográfiai helyzete a 

múlt századvégi robbanásszerű emelkedéshez képest ugyan mérséklődött, 

de a természetes népszaporulat az országos átlaghoz képest változatlanul 

jelentős maradt, s a népesség összlétszáma 1941-ben meghaladta a bűvös 

harmincezret ( 30 163 fő) Történt mindez annak ellenére, hogy az 1930-as 

évek kormányai jelentős telepítési politikába kezdtek, s ez Hajdúböször-

A 

Kitelepülők Újrónafőre 
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ményben elsősorban a nincsteleneket érintette. A legjelentősebb, böször-

ményiekből álló ilyen telepítés a dunántúli Újrónafő. Feltétlenül említést 

érdemel, hogy amíg a 19. században és a századfordulón a külterületi la-

kott helyek száma és lélekszáma növekedett, addig 1930-ra mindez csök-

kent. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy amíg a Középkert és a Vénkert még 

1920-ban is külterületnek számított (1429, illetve 1199 fő), addig mindkét 

hely 1930-ban már belterület. Így a külterületen élők száma az 1920-as 

7603 főről 1930-ra 5169 főre csökkent. Ez azonban nem jelenti a külterü-

letek jelentőségének csökkenését, hiszen a számszerű fogyás adminisztra-

tív intézkedés következménye.  

Sőt, amennyiben azt is tudjuk, hogy a tanyabirtokok jelentős része a 

„feketeruhás”, jórészt kálvinista, magas deszkakerítéssel védett házzal bí-

ró, jó adófizető gazdák kezében volt, úgy a külterületek jelentőségét egy-

általán nem szabad és nem lehet lebecsülnünk.  

A város társadalmában a vagyoni differenciálódás jelei kétségtelenül 

érzékelhetőek voltak, de ez nem vezetett a helyi társadalom végzetes ket-

tészakadásához. Hajdúböszörmény tíz legvagyonosabb birtokosa 1925-

ben a következő: Nagy Imre (565 kh.), Szálkai András (306 kh. ),  

Sembery Miklós (269 kh.), Kiss András (166 kh.), Sárosi Mihályné (163 

kh.), Sóvágó Imréné (150 kh.), Weszprémy Barna (134 kh.), Löki Ferenc 

(132 kh.), Lengyel Imre 130 kh.), Cs. Szűcs Bertalan (124 kh.).  

Tanya Pródon 
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Bár Hajdúböszörmény változatlanul jellegzetes mezőgazdasági város 

volt, ez nem jelentette az ipar jelentéktelenségét. A háború ugyan komoly 

nehézségeket okozott elsősorban a nyersanyag- és energiahiány miatt. A 

Téglagyárban a termelés például csak 1921-ben indult újra . A Kötszövő-

gyár viszont meglepően jól vészelte át a nehéz éveket, kihasználta az inf-

lációs konjunktúrát, s 1922-ben már harminc százalék osztalékot tudott 

fizetni, noha a megnyugtató fellendülés csak 1927-re következett be.  

A város pénzintézetei is nehézségek árán vészelték át a háborús és az 

azt követő nehéz éveket. A gyengébbek megszűntek, az erősebbek fuzio-

náltak, s az 1920-as évek végére a Hajdúböszörményi Hitelbank RT vált a 

város legjelentősebb pénzintézetévé. A bank a Magyar Nemzeti Bank és a 

Debreceni Első Takarékpénztár érdekközösségébe tartozott.  

A gazdasági válság ellenére, de főként utána új üzemek is létrejöttek. 

A Jéggyár terve már az első világháború előtt felmerült, de megvalósítása 

az érthető nehézségek miatt elhúzódott, s csak 1929 nyarától működött. A 

jéggyár mellé hűtőházat és raktárat is építettek. Működése tulajdonképpen 

mindig veszteséges volt. Mivel városi, lakossági érdekeket szolgált, csak 

a városi képviselőtestület segítségével működhetett. Az üzemszerű vállal-

kozások sorában említhetjük vitéz Fehérváry Béla ecetgyárát (1938), 

amely az akkori legkorszerűbb technológiai elvek alapján működött, s a 

gyártás mellett a kis- és nagykereskedelemmel is foglalkozott  

A város nagy hagyományaira visszatekintő iparágát volt hivatva mo-

dernizálni az 1922-ben létrejött Központi Szeszfőző Szövetkezet, amely 

egyben - pálinkafőzés révén - a gyümölcstermés feleslegének értékesíté-

sét is megoldotta. A mezőgazdasági ipar további erősödését jelentette a 

már korábbi hagyományokra is visszatekintő tejszövetkezet újjászervezé-

se (1929), amely a tejbegyűjtés mellett értékesítéssel is foglalkozott.  

Itt kell megemlítenünk a még 1917-ben - tehát a világháború alatt - 

megalakult „Hangya” fogyasztási és értékesítési szövetkezetet, amely a 

debreceni szövetkezet fiókjaként alakult meg. Működési engedélye ve-

gyeskereskedésre szólt, s tevékenysége a nagy gazdasági válságig (1929-

1933) igen sikeres volt. A válság alatt - 1932-ben - az akkor már több te-

lephellyel rendelkező szövetkezet működtetését a budapesti Háztartás ne-

vű, hasonló célkitűzésű szövetkezet vette át, de vállalt szerepkörét nem 

tudta betölteni. A HANGYA 1936-ban Hajdúböszörményben újjáalakult, 

gyakorlatilag hasonló szerepkörrel, mint korábban. Ekkor a következő 

termékek árusítására nyert engedélyt: fűszer, csemege, festékáru, vegyi 

cikkek, konfekció, piperecikkek, vas- és gépalkatrészek, gépáru, üveg és 
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porcelán, zománcozott edények, játék, kötél, szivarkahüvely és mindenféle 

háztartási cikk.  

A helyi kisipar helyzetéről az Ipartestület 1927. évi jelentése lehangoló 

képet fest, nem csekély mértékben hibáztatva a helyi iparostársadalom 

megújulási képtelenségét. Ennek hátterében általában a tőkeszegénység és 

a piac beszűkülése áll. Általános jelenség volt, hogy a nehézségeket a se-

gédszemélyzet elbocsátásával igyekeztek orvosolni, amelynek egyenes 

következménye a kontárok számának növekedése, amely egyébként is 

örökzöld probléma volt. Egyes iparágak válságát tovább súlyosbította, 

hogy nem tudták felvenni a versenyt a gyáriparral, s különösen 

zott ez a cipész, csizmadia, a kalapos, a kádár, a lakatos, kötélverő, 

szíjjártó, kerékgyártó, kovács és kefekötő szakmákra. A gazdasági válság 

évei alatt a helyzet érthetően súlyosbodott, különösen a cipész-csizmadia 

és a szabó szakmákban, de a nagy közterhek az egyéb, elsősorban 

szeripari szakmákra is kedvezőtlenül hatottak.  

Cipészmester legényeivel. 1930-as évek 
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A kiskereskedelem helyzete is súlyosnak volt mondható, elsősorban az 

értékesítési nehézségek és a magas adóterhek miatt. Szokássá vált, hogy a 

tehetősebbek Debrecenben vásároltak, amely·egyben a helyi piac szűkülé-

sét is jelentette. Korabeli 

becslések szerint a böször-

ményiek évente kb. 200 000 

pengőt költöttek el Debre-

cenben, amely nagyon jelen-

tős összegnek számított.  

Az 1930-as évek második 

felében a helyzet ellentmon-

dásos módon ugyan, de 

enyhült. A meginduló hábo-

rús konjunktúra a közbe-

szerzési területen érdekelt 

csoportokban érezhető eny-

hülést hozott, mint például a 

cipész-csizmadia, kerék-

gyártó és kovács szakmák-

ban. Más területeken viszont 

az áruhiány nehézségeket 

okozott, úgy is, hogy az árak 

emelkedtek, a hitellehetősé-

gek beszűkültek, s az inflá-

ció lassú megindulásával a 

lakosság vásárlóereje is 

csökkent.  

 

 

 

 

 

Jellegzetes szatócsbolt az 1930-as,1940-es 

években 
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A II. VILÁGHÁBORÚ ÉS KÖVETKEZMÉNYEI 
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A második világháború alatt 

 
 

 

 második világháború évei alatt a helyi politikai élet többirányú 

mozgáson ment keresztül. A háborús részvétel kétségtelenül erő-

sítette a nemzeti egység gondolatát, amely a kormányzó erők vi-

tathatatlan erősödését jelentette. A szélsőjobboldali mozgalmak országo-

san is visszaszorultak, Hajdúböszörményben pedig gyakorlatilag felmor-

zsolódtak, illetve egyes esetekben vallási szektákba szorultak vissza. Bi-

A 

Kisgazda csoportkép az 1930-as évek végéről 
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zonyos összefüggésben itt említhetjük a "koplalók" szektáját, Rókaháton 

a Krisztusvárók szektáját, s a böszörményi rendőrség által 1942 októberé-

ben leleplezett Jehova isten tanúit, amely a korabeli híradás szerint „a ka-

tonáskodás, a kereszténység és az állampolgári kötelességek ellen izga-

tott”.  

Kihatásában nagyobb horderejű volt ennél, hogy a kisgazdák lényegé-

ben felfüggesztették tevékenységüket. Uzonyi György ügyvéd, a kor-

mánypárt országgyűlési képviselője szerint a nyilas Matolcsy Mátyásék 

érdekkörükbe akarták vonni a már korábban megbomlott kisgazdák ve-

zérkarát, de ezt Kálmán Ferencék visszautasították. Szerinte a kisgazdák 

kijelentették hogy amíg a háború tart, politikával nem kívánnak foglal-

kozni. Lehetségesnek tartotta, hogy az ily módon tétlenségre ítélt kisgaz-

da szavazóbázis nagyobbik hányada lényegében ezzel a kormánypárt po-

litikáját támogatja. Ez az utóbbi értékelés, amely ebben a feltétlen formá-

ban ugyan nem fogadható el, mindenesetre figyelemre méltó.  

A háború évei alatt nem beszélhetünk szervezett baloldali mozgalmak-

ról sem, amelyek korábban is lényegesen gyengébbek voltak a kisgazdák-

nál. A városból kb. nyolc-tíz szervezett munkás és baloldali érzelmű a 

debreceni szociáldemokrata pártnak volt tagja, készen arra, hogy adott 

esetben Hajdúböszörményben is szervezetten lépjenek fel.  

Kommunista mozgalomról még ennyiben sem lehet beszélni, legfel-

jebb annyiban, amennyiben a baloldali szociáldemokraták és a kommu-

nisták között éles választóvonal nem volt. Néhány letartóztatás és börtön-

büntetés - pl. Elfenbein Bertalané 1940-ben, Poór Antalé 1941-ben ezt a 

csoportosulást lényegében hatástalanította.  

A szélsőjobb- és szélsőbaloldali mozgalmak visszaszorulása a háború 

évei alatt azért érdemel figyelmet, mert a lakosság megélhetési nehézsé-

gei kétségtelenül nehezedtek, a közellátás is akadozott. A város társada-

lomszerkezetén túlmenően ennek az is magyarázata, hogy a kormánypárt-

ok és a város vezetése ezt a problémát kezelni igyekezett, s a közfigyel-

met a társadalmi béke megteremtése irányába terelte. A kormány által fel-

állított Nemzeti Munkaközpont hajdúböszörményi irodája 1941 februárjá-

ban kezdte meg tevékenységét, amelynek eredményességén lehet ugyan 

vitatkozni, de kétségtelenül a szociális feszültségek enyhítését célozta.  

A kereszténydemokrácia csírájaként értelmezhetjük a Magyar Evangé-

liumi Munkásszövetség megalakulását 1943-ban, amelynek elnöke 

Szálkay polgármester, főtitkára pedig Kiss József református lelkész volt. 

Programja kétségtelenül összefüggésben áll a keresztyén egyházak szo-
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ciális tanításával, politikailag pedig a szélsőségek elleni küzdelmet hirdet-

te. Nem kell izmus (értsd alatta fasizmus, kommunizmus), hanem az 

evangéliumot kell közvéleménnyé tenni – vallották.  

Hajdúböszörmény második világháborús vesztesége egészen 1944 

nyaráig csekély volt, mintegy ötven fő. Köszönhető ez annak, hogy azok 

a katonai alakulatok, ahová a hajdúböszörményieket bevonultatták, nem 

vettek részt a nagy vérveszteségeket okozó ütközetekben, elsősorban a II. 

magyar hadsereg soraiban.  

1944. március 19-e, Magyarország német megszállása új fejezetet nyi-

tott Magyarország történetében, hiszen ennek következtében függetlensé-

günk hosszú évtizedekre elveszett. Közvetlen következmény a politikai 

pártok és szervezetek működésének a felfüggesztése volt, amely időben 

majdnem egybeesett a Tiszántúl hadműveleti területté nyilvánításával 

(1944. márc. 25.), debreceni székhellyel.  

A rendelkezések zöme eleinte főként a közel ezres lélekszámú hajdú-

böszörményi zsidóságot érintette. Megtörtént a származás igazolása, a 

zsidó vagyonok számbavétele, a sárga csillag kötelezővé tétele, a zsidó 

írók műveinek betiltása. Május utolsó hetében kezdődött a hajdúböször-

ményi gettó felállítása az Újvárosi utca, Kassa utca, Benedek János utca 

és Somossy Béla u.(ma Iskola u.) által határolt területen. A gettót május 

29-én zárták le véglegesen, amikor a ki-be járást megtiltották, a kapuk elé 

őrszemeket állítottak. A mintegy ötven kisebb-nagyobb lakásba kb. 

A böszörményi gettó bejárata 
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nyolcszáz embert zsúfoltak össze. Ez az állapot tizennyolc napon keresz-

tül maradt fenn, mert június tizenhatodikán hajnali két órakor megkezdő-

dött a zsidók deportálása, részeként a vidéki magyar zsidóság – úgymond 

„német birodalmi munkára” való elhurcolásával.  

A német megszállásig katonai alakulatok tartósan nem voltak város-

unkban. Március utolsó napján azonban a gimnáziumot a német katonai 

hatóságok számára ki kellett üríteni, míg a magyar katonai hatóságok a 

Kálvineum épületét vették igénybe. A város nyugati részén elterülő Csor-

dalegelőn alkalmi katonai repülőteret létesítettek, a Déli-Lucernásban és 

a Debrecen felé vezető műút mentén katonai raktárakat létesítettek, s 

ugyancsak katonai raktárak voltak a Városerdőn.  

A hadászati elképzelésekben Hajdúböszörmény nem játszott kiemel-

kedő szerepet, sorsa lénygében Debrecen és Nyíregyháza birtoklásától 

függött. A katonai objektumok azonban alkalmat adtak a légitámadások-

ra, amelyek Magyarország német megszállását követően hamarosan meg-

indultak.  

Igaz, Hajdúböszörményben megszervezték a légoltalmi szolgálatot és a 

riasztórendszert, de ez hatástalannak bizonyult. Az első légitámadás 1944. 

augusztus 12-én érte a várost, éjjel, 22 óra 30 perckor, amely óriási páni-

kot váltott ki, s ráadásul kiderült, hogy a légoltalmi szolgálat működés-

képtelen. E légitámadás célja a Csordalegelőn lévő repülőtér megsemmi-

Repülő barakk építése a Csordalegelőn 
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sítése volt, amely nem érte el célját. A világítógyertyák ledobása ellenére 

a bombák célt tévesztettek, s kisebb részük a Kemény János körúton, a 

Külső-Debreceni úton és a Déli - Lucernásban okozott károkat. A táma-

dás során tizenöt ember életét vesztette. A második légitámadás augusztus 

huszonegyedikén délelőtt 9 óra 45 perckor érte a várost. A fő célpont 

most is a Csordalegelőn felállított repülőtér volt, de egyben bombázták a 

Városerdőn felállított hadianyagraktárt is.  

A légitámadás ezúttal sikeres volt, de a repülőgépeken kívül elpusztult 

az ott legelő városi csorda is. A hajdúböszörményiek számára ez volt az 

igazi nagy veszteség, hiszen az ott legelő ötszázötven tehénből csupán hu-

szonhárom maradt sértetlen. Ennek a támadásnak huszonkilenc halottja és 

hetvenkét sebesültje volt. A német megszállást követően a katonai behí-

vások is megsokszorozódtak. Amíg 1943 februárjáig a városból kb. 270 

személyt hívtak be katonai szolgálatra, s ezután csak szórványos behívá-

sok voltak, addig március 19-e után mintegy kétezer katonai behívás tör-

ténhetett.  

A lósorozás a város gazdatársadalmát érintette érzékenyen. Nőttek az 

adóterhek, bevezették a kötelező beszolgáltatást, s a nem mezőgazdaság-

ból élők számára élelmiszerjegyeket rendszeresítettek, de az egyéb köz-

Szétbombázott ház Hajdúböszörményben 
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szükségleti cikkekből is a háborús hiány jelei mutatkoztak. Tudunk arról, 

hogy a mezőgazdasági munkákban 1944 nyarán a munkamegtagadások is 

előfordultak, ennek oka azonban ténylegesen gazdasági, nem pedig poli-

tikai volt.  

A hajdúböszörményi politikai közhangulatról a helyi rendőrkapitány-

ság az országos főkapitányt 1944. szept. 15-én a következőképpen tájé-

koztatta:  A kormánypártnak, a Magyar Élet Pártjának 3600 tagja van, 

míg a Magyar Megújulás Pártjának (imrédysták) 129 rendes tagja és 

mintegy ötszáz szimpatizánsa van , de mozgalmi tevékenységet a pártok 

sem fejtenek ki feloszlatásuk óta. A városban „baloldali pártok... nem 

működnek”. Ezért jelenleg semmiféle intézkedésre szükség nincs.  

A fentiekből látható, hogy az esetleges nyilas hatalomátvételnek a vá-

rosban bázisa nem volt, az időtényezőről nem is beszélve, de ugyanúgy 

nem volt egy baloldali fordulatnak sem. Ez utóbbi esetében azonban a 

helyzet - amint a későbbiekben láthatjuk - másként alakult, de ez nem a 

város társadalmának belső szükségszerűségéből következett, hanem külső 

tényezők révén.  

A város lehetséges politikai vezető erejét azok a kisgazdák jelentették, 

akik ugyan a felszínen nem politizáltak, de akik a fejleményeket figye-

lemmel kísérték és készen álltak a politikai feladatvállalásra. 1944 szept-

embere és októbere a front közeledése miatt már csak az elkerülhetetlenre 

való készülésre volt elegendő. Megemlíthetjük, hogy a városban felállítot-

ták a polgárőrséget, nevetségesen hiányos fegyverzettel az esetleges parti-

zánok elfogására.  

Szeptember végétől a városon véget nem érő sorokban vonultak ke-

resztül az erdélyi, jórészt német ajkú menekültek. Október kilencedikén a 

szovjetek elfoglalták Kabát, amely a város vezetőinek menekülését váltot-

ta ki, de akik a hadihelyzet átmeneti stabilizálódása után még újra vissza-

tértek.  

Hajdúböszörmény hadi helyzete végeredményben a Debrecenért foly-

tatott ütközetben dőlt el. A román kiugrás (aug. 23.) miatt válságos hely-

zetbe került német erőknek szeptember végére sikerült ugyan a "Dél" 

hadseregcsoport helyzetét tartósítani, de a tervezett ellencsapás végered-

ményben sikertelen volt. A szovjetek a német erőátcsoportosításra ellen-

csapással válaszoltak, amelynek irányát Debrecen, Nyíregyháza, Csap 

vonalban állapították meg. A szovjetek október 20-án elfoglalták Debre-

cent, majd 21-én Nyíregyházát, estére pedig az Érmihályfalva, Nyíráb-

rány, Nyíradony, Hajdúhadház vonalat.  
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Ebben a hadászati helyzetben indítottak a németek ellentámadást, 

amellyel hármas célt értek el. Meggátolták a szovjetetek további északi 

irányú előretörését, sőt veszélyeztették a túlságosan előretört szovjet 

gyorshadtestet, s az általuk biztosított folyosón lehetővé vált az Észak-

Erdélyben lévő német Wöhler-csoport és a magyar haderők visszavonása. 

Ennek keretében a németek október 26-án visszafoglalták Nyíregyházát, 

illetve ezt megelőzően másik irányból 21-én Hajdúhadházat.  

Hajdúböszörmény határában már október 19-én megjelentek a szovjet 

előőrsök, majd október 22-én hajnali öt óra tájban az első szovjet felderítő 

alakulatok is Debrecen felől, a mai Baltazár Dezső utcán. A városban ut-

cai harcokra nem került sor, de a város határában a Dorog, Polgár és Had-

ház felé eső részeken a németek szívós ellenállásra rendezkedtek be. En-

nek célja a Tisza vonalának a biztosítása volt. 

 A Hajdúböszörményt elfoglaló 27. szovjet hadsereg, illetve a román 

Tudor Vladimirescu hadosztály egységei a város határában határozott el-

lenállásra találtak. A határban a Szárkút dűlő többször cserélt gazdát, s 

igen súlyos harcok folytak Nagypród és Bagota területén, a Kishortobágy 

térségében. Hasonlóan nagy ellenállás volt a dorogi út mentén. Hajdúvid 

térsége csak október harmincadikán került szovjet kézre.  

Ebből is adódott, hogy Hajdúböszörmény belterülete több napon át 

német ágyú- és aknatűz alatt állt, s éjszaka - mint. pl 23-án és 26-án - légi-

támadások is voltak. Hajdúböszörmény elfoglalása végeredményben a 

szovjet 27. hadsereghez tartozó 4. légidesszant hadosztály, a szovjet 33. 

lövészhadtest 78. lövészhadosztálya és a szovjet szervezésben megalakult 

román Tudor Vladimirescu önkéntes gyaloghadosztály nevéhez fűződik. 

A támadók embervesztéségeiről pontos adataink nincsenek, de a jelek 

szerint élőerőben a legtöbbet a románok veszítettek.  

A front Hajdúböszörmény népének is súlyos veszteségeket jelentett. 

Nem elsősorban az elkerülhetetlen anyagi veszteségek fájdalmasak, ha-

nem az embertelenségeknek azon sorozata, amely a szovjet hadvezetés 

gyakorlatának szerves részét képezte. 

 A szovjet hadvezetés Hajdúböszörményt nem felszabadított, hanem 

megszállt városnak tekintette, s annak megfelelően az évszázados ázsiai 

szokásrend szellemében viselkedett. Rablások, fosztogatások, erőszakos-

kodások mellett tudunk gyilkosságokról, sőt egy nyolctagú család teljes 

kiirtásáról is, a csecsemőt is beleértve. A komor események külön fejeze-

te a polgári lakosság egy részének kényszermunkára húrcolása, amely 

„malenkij robot” néven vált hírhedtté. A szovjetek végeredményben vé-
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letlenszerűen szedték össze a munkaképesnek ítélt lakosságot, életkortól, 

nemtől függetlenül egy napos hadi munkára hivatkozva, amelynek ered-

ménye különböző gyűjtőtáborokon keresztül a Gulagra való deportálás 

volt. Ez a gyakorlat különösen a megszállt keleti országrészben volt álta-

lános. Mintegy háromszáz hajdúböszörményiről van tudomásunk, akik ily 

módon kerültek a keleti birodalom poklába, közülük csak néhányan tértek 

haza.  

Tudunk olyan esetről, amikor apa és kiskorú, még gimnazista fia ma-

radt ily módon örökre oda. Az édesanya közel fél évszázad után a követ-

kezőképpen emlékezett: „Hiába sírtunk, könyörögtünk, csak terelték őket 

kifelé puskával, kit a házból, kit az udvarból, egy szál ruhában, élelem 

nélkül, úgy, ahogy éppen voltak: ... Vártuk reszketve, mikor engedik őket 

haza, de mondták az emberek, hogy nem maradtak Böszörményben, kihaj-

tották őket a városból másfelé.”  

A Gulagot megjárt egyik böszörményi a következőképpen emlékezik 

vissza. Miután a romániai Focsaniban gyűjtőtáborba kerültek, legelső él-

ménye az volt, hogy egyik böszörményi társa éjjel belefagyott a sárba. 

Meg is halt. A szovjet tiszt azzal indokolta elhurcolásukat, hogy a magyar 

kormány jóvátételként adta őket a háború okozta károkért, s azt csinálnak 

velük, amit akarnak. A modern kori rabszolgaság és a szovjet rend na-

gyobb dicsőségére flekktífuszba esve a hullakamrát is megjárta, ahonnan 

csodával határos módon menekült meg.  

A második világháború hajdúböszörményi embervesztesége végered-

ményben a következő. A fronton 1944 nyaráig mindössze ötven katona 

halt hősi halált. A várost két ízben érte légitámadás. 1944. augusztus ti-

zenkettedikén 15 ember halt meg, augusztus huszonegyedikén pedig 28 

ember. A gettó felállítása a város közel ezer főt kitevő zsidó lakosságának 

elhurcolása következtében 653 ember maradt oda.  A hadműveletek so-

rán, s mivel a front is megmerevedett, mintegy 160 civil személy lett ál-

dozat, a különféle erőszakoskodásoknak pedig negyven ember. A 

malenkij robotra hurcoltak száma 1797 fő, de az oda maradottak számáról 

nincsenek pontos adataink. 

 A várost ért anyagi kár is tetemes volt. A lakásállomány több mint a 

fele súlyosan vagy kisebb mértékben megrongálódott. Nagy veszteségek 

érték az állatállományt is. A szarvasmarhák száma 1944 decemberére a 

szeptemberi 5700-ról 1200-ra csökkent, a lovaké 4600-ról 750-re, a serté-

seké 16000-ről 7900-ra, a juhoké pedig 6300-ról 2400-ra esett vissza. Kü-

lönösen szomorú a lóállomány töredékre zsugorodása, amit a sorozatos, 
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mindkét fél részéről történő rekvirálások eredményeztek, s amely a me-

zőgazdasági munkákat nehezítette meg.  

Hasonló méretű pusztulás érte a város szerény iparát. A Kötszövőgyá-

rat és a villanytelepet a németek robbantották fel, más iparjellegű üzemek 

háborús károkat szenvedtek. A helyi kis szatócsboltok legnagyobb része 

részint áruhiány, részint az épületet ért károk miatt még november végén 

sem nyitott ki.  

A német és a magyar hadseregnek október 29-re ismét sikerült szilárd 

arcvonalat kiépíteni a Tiszánál, nagy anyagi és emberveszteségek árán a 

németeknek sikerült meghiúsítani a Wöhler-hadseregcsoport kettévágását, 

s ezzel újra összefüggő védelmi vonalat kiépíteni, amelynek egyik pillére 

Polgár volt, s ami egyben azt is jelentette, hogy Hajdúböszörmény még 

egy darabig hadműveleti területen maradt. Olyannyira, hogy október 23-a 

és november 10. között a templomokat sem lehetett megközelíteni. Az el-

esett szovjet katonákat az Úrasztalon ravatalozták fel, s a templomkertben 

temették el őket. A templomokat egyébként komoly károk nem érték. A 

városi tisztviselők elmenekültek, csak Jánossy Lajos közellátási hivatal-

nok maradt a helyén, s gyakorlatilag nem működött a rendőrség, a csend-

őrség, a bíróság.  
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Hajdúböszörmény a II. világháború után.  

Kitekintés 

 
 

 

A megszálló hatalom a város vezetőjévé Almássy Márton református 

lelkészt nevezte ki, s az elhúzódó harcok miatt az első napiparancs kiadá-

sára is csak október 31-én került sor Dianorzavili főhadnagy aláírásával. 

Ebben elrendelte a közigazgatás és a termelés újraindítását, illetve a la-

kosságnál esetlegesen kint lévő fegyverek azonnali beszolgáltatását, va-

lamennyi rádiókészülék elkobzását. Egyben kijárási tilalmat rendelt el 

reggel öttől este tíz óráig. A közigazgatás újjászervezésének első állomása 

november hetedikén az ún. városi tanács létrejötte volt. Megalakulásának 

körülményei meglehetősen homályosak, politikai pártok a városban ekkor 

még nem működtek, de a későbbi pártalakulá-

sok szerint az összetétele a következő: kom-

munisták négy fő, parasztpárt egy fő, szociál-

demokrata párt egy fő. 

 E baloldali összetételű testület nyilvánvaló 

háttere a szovjet hadsereg volt, s társadalmi 

támogatottsága is ennek megfelelő. Hatáskö-

réről sincs tudomásunk. Hamarosan sor került 

a tanács bővítésére, amely a város érdemi tár-

sadalmi összetevőinek az elérését célozta. Így 

bevonták a munkába (nov. 9. ) a Kisgazdapárt 

két vezetőjét (Kálmán Ferenc és Bagossi Im-

re), illetve a református egyház képviseleté-

ben dr. Kálmán Sándort, a görög katolikusok 

részéről Veghseő Dánielt, s a római katolikus 

egyház és a baptisták egy-egy delegáltját. Ez 

utóbbiak bevonása kétségkívül a város helyze-

Almásy Márton ref. 

lelkész, vallástanár 
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tének konszolidálását jelentette, vagy legalábbis mérsékelte a túlzó balol-

dali törekvéseket. Véghseő Dániel esperes a következő megjegyzéssel fo-

gadta el a tagságot: kéri, hogy az politikamentes legyen, s „a városért és a 

magyarságért dolgozzon”.  

 A tanács létszáma a későbbiekben pontosan nem ismert megfontolá-

sok miatt tovább bővült. E kezdeménynél a következőket kell figyelembe 

vennünk. Az országban még javában dúltak a harcok, folyt Budapest ost-

roma, az ideiglenes kormány még nem alakult meg, a Szálasi-kormány 

hatóköre pedig értelemszerűen nem érte el a várost. Ebből következően a 

helyi közigazgatás hatóköre a szovjet hatóságok nagyfokú korlátozása 

mellett olyan értelemben szuverén volt, hogy felsőbb állami irányítás nem 

létezett, s így legfőbb döntéshozó is volt. Természetesnek kell tartanunk 

azt is, hogy a hatályos magyar törvények voltak a mérvadók. Hamarosan 

megkezdődtek a városban a pártalakulások. 

 A szovjet megszálló hatóságok cselekvő közreműködésével a Magyar 

Kommunista Párt alakult meg elsőként (nov. 26.) harminckét fővel, ami a 

korabeli pártviszonyok tükrében kis létszámnak mondható. Megalakulá-

sának pillanatában a pártban két irányzat mutatható ki. A tizenkilencesek 

és a korábbi kommunista szimpatizánsok, kibővülve néhány zsidó szár-

mazásúval egyfajta elitista szemléletben gondolkoztak, amely végered-

ményben a pártpozíciók féltésére vezethető vissza.  

A kommunista párt vezérkara 
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A Magyar Kommunista Párt országos hatalmi becsvágya azonban nem 

kedvezett az elzárkózó irányzatnak, hiszen a kétszínűen felvállalt demok-

ratikus játékszabályoktól is kényszerítve tömegpártban gondolkodtak. A 

továbbiakban a két irányzat sajátos szimbiózisa figyelhető meg, amelyet a 

kommunisták országos politikai vonalvezetése határozott meg. A tanács 

létrehozása Hajdúböszörményben rendhagyó volt, amely csak a szétesett 

ország légkörével magyarázható, s az állandó bővítések nem kedveztek a 

baloldal aspirációinak, noha az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe való delegá-

lásnál  érvényesült az akaratuk.  

A tanács 1944. december 16-án ülésezett utoljára, mivel időközben 

megalakult Szegeden a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, amelynek 

helyi letéteményesei a Nemzeti Bizottságok lettek. A Nemzeti Bizottság 

pártalapon működő testület volt. A Magyar Kommunista Párton kívül 

időközben létrejöttek, illetve újjászerveződtek a koalíciós korszak helyi 

pártjai, így mindenekelőtt a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti Paraszt-

párt, a Magyar Szociáldemokrata Párt, a Polgári Demokrata Párt, részt 

vettek benne a szakszervezetek és pártonkívüliek is.  A testület működé-

sére az első pillanattól kezdve az éles küzdelem nyomta rá bélyegét, s a 

támadások össztüze kezdettől a Kisgazdapárt ellen irányult, amelynek fő 

szervezője a kommunista párt volt, háta mögött a szovjet katonai hatósá-

gokkal.  

Az Ideiglenes Kormány egyik első intézkedése a földreform volt, 

amely minden hibája ellenére az ország számára nagy jelentőséggel bírt. 

Mindez Hajdúböszörményre nem jellemző, mivel a városban tulajdon-

képpeni nagybirtok nem volt, amely nem jelentette azt, hogy a földigény-

lők száma nem lett volna magas. A földreform Hajdúböszörményben alig 

módosította a birtokszerkezetet.  

Az igénylő hatszáz családból négyszázan kaptak földet, s erre a célra 

igénybe vették az egyházi, a néhány száz holdas birtokokat, illetve a bö-

szörményi határban lévő, de nem helyi illetékességűek birtokait. Mindez 

azt is jelentette, hogy a törvényi megoldásnál is radikálisabb végrehajtás 

történt. Végeredményben a földosztás alig módosította a helyi birtokszer-

kezetet, ezért a földigénylő bizottság, amely mögött elsősorban a kommu-

nista párt és a Nemzeti Parasztpárt állott, még 1946 végén is kísérletet tett 

arra, hogy újabb kiosztható földterületet biztosítson, ami csak nyilvánvaló 

törvénytelenség árán lett volna elérhető.  

Általában elmondhatjuk, hogy a földhöz juttatottak a birtokméret ki-

csinysége mellett termelőeszközökkel sem rendelkeztek, s ezt a problémát 
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az erre vonatkozó kormányzati intézkedések ellenére sem sikerült megol-

dani.  

Az Ideiglenes Kormány Debrecenből Budapestre költözésével (1945. 

ápr.11) végeredményben képletesen is állandósult a második világháború 

utáni magyar állam, amelynek szembeszökő vonása a szuverenitás teljes 

hiánya volt. A párizsi béke (1947) elvben megszüntette Magyarország 

megszállt jellegét, a gyakorlatban azonban az ország a szovjet birodalom 

érdekszférájába esvén, a megszállás változatlan maradt. A birodalom cél-

ja az ország fokozatos szovjetizálása, amelynek eszköze a történelem fo-

lyamán több néven szereplő kommunista párt volt. A jaltai előírásoknak 

megfelelően ugyan megtartották 1945-ben az országgyűlési választásokat, 

amely a korlátozottan demokratikus játékszabályok ellenére is a polgári 

erők elsöprő győzelmét hozta, a kommunista párt és csatlósaik nem kis 

döbbenetére.  

Gyakorlatilag a választás másnapján megkezdődött a polgári erők fel-

morzsolása, amely a kommunisták részéről - a szovjet hadsereggel a há-

tuk mögött - csak sikerrel járhatott. A Kisgazdapárt teljes szétverése, az 

első koncepciós perek megrendezése után senkinek sem lehetett kételye 

az ország jövőjét illetően. Helyhatósági szinten gyakorlatilag ugyanez a 

folyamat játszódott le. A paritás elvén működő nemzeti bizottságok al-

kalmas terepei voltak a kommunisták állandó támadásainak, s a magyar 

történelmi folytonosság alapján álló erők megfélemlítésének, szétverésé-

nek, s gyakran fizikai megsemmisítésének. Hajdúböszörményben ugyan-

ez a folyamat játszódott le, amelynek első szakasza jelképesen a tanács-

rendszer kialakításával zárult.  

Addigra már megtörtént a városi középosztály politikai szétverése és 

megfélemlítése, részben elűzése. A legfelsőbb politikai döntések végre-

hajtása egy olyan szűk csoport kezébe került, amelynek a helyi társada-

lomhoz sok köze nem volt.  Teljes egészében a Magyar Kommunista 

Pártból előbb a Magyar Dolgozók Pártja, majd 1956 nemzeti forradalma 

után az MSZMP nevet felvevő pártnak mondott, gyakorlatilag azonban 

elnyomó hatalmi szervezetként funkcionáló apparátustól függött. A tény-

leges döntések azonban mindig a megyei vagy az országos szinteken tör-

téntek, amelybe a helyi társadalomnak gyakorlatilag semmi beleszólása 

nem volt. Ez a helyzet a rendszerváltásig állt fenn, a hosszú évtizedek 

alatt természetesen módosuló formában. A fent vázolt történelmi helyzet 

részletes feltárására ma még nincs mód, részint a források feldolgozatlan-

sága, részint az érdemi előtanulmányok hiánya miatt. Hajdúböszörmény 
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történetét ezért is célszerű 1944/45-tel lezárni, annak tudatában, hogy a 

következő évtizedek eredeti forrásokra támaszkodó s a döntések megfele-

lő színtereit bemutató feldolgozása sokáig nem várathat magára.  

                                 

 

 

Az ún. "Rákosi-zászló". A DISZ Központi Vezetőségének vörös vándor-

zászlója. Vörös alapon a rendszer címerével. Az egyik helybeli úttörőcsapat 

nyerte 1952-ben Felirata: A DOLDOZÓ NÉPÉRT, A HAZÁÉRT, RÁKOSI-

VAL ELŐRE !. 
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A II. világháború áldozatainak emlékműve 
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VIII 

 

Okmánytár 

 
A „nagyhajdú” adománylevél 

 

 

Mi István, Isten kegyelméből Magyarország és Erdély fejedelme s a 

székelyek grófja stb. a dolognak örök emlékezetére: Jóllehet a minden 

dolgok legfőbb intézője az Isten, aki nemcsak a ragyogó alkotmánynak, ti. 

a mennyei örök tartományoknak egyetemét, hanem a földi halandó és mu-

landó emberi nemzetet is s ezen föld kerekségének minden lakóit, a ma-

gáét mindenkinek megadni parancsoló szentséges igazság mérlegével, 

személyválogatás nélkül kormányozza. Bár igen gyakran a szerencsés si-

kerek által fölemelt zabolátlan indulatú gonosz emberek büntetlen mara-

dása miatt a kishitűektől oly béketűrőnek, sokáig várónak, sőt minden ne-

heztelés, harag és gondviselés nélkül valónak tartató és ezért a hívek által 

gyakran hangos kiáltásokkal, majd serkentésekkel és vigyázatra való 

kényszerítéssel sürgettetik: de mindazáltal bizonyos, hogy Izraelnek őrző-

je se nem alszik, se nem szunnyadozik, hanem híveinek valamint a sze-

rencse, úgy a kísértések közepette is - midőn utaznak, folyókon átkelnek, 

midőn az ellenség csoportjaiba ütnek - jelen van és lépéseiket igazgatja, 

karjaiknál fogva fenntartja őket s ha az alkalom úgy hozza magával, tanít-

ja ujjaikat a hadakozásra. Kiáltásaikat a szükségben nemcsak meghallja, 

sőt gyakran, mielőtt kiáltanak, segedelmet nyújt. Kevélyekkel és kicsa-

pongó bűnösökkel szemben pedig, minél biztosabbnak érzik azok mago-

kat a szerencse karjain, azon örök bölcsességnek semmi sem édesebb, 

semmi sem gyönyörűségesebb, mint az ilyen felfuvalkodott kevélységű 

fennhéjázás megtörését soha meg nem bánni, tudván, hogy a zabolátlan 

erős lelkeket az ő erősségökben, a bölcseket az ő bölcsességökben, a ra-

vaszokat az ő ravaszságukban fogja meg, kiket, midőn azok mitől sem 

tartanának, hirtelen és oly véletlenül megsemmisíti, hogy a gonoszoknak 

helyök sem találtatik. Amikor aztán a győzedelmes aranyigazságot és va-

lóságot, mint a hajnal legfényesebb világát, mint a nap legtündöklőbb fé-

nyét, mindenkinek láthatóvá teszi és az igazakat a börtönből a szabadba, a 
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sötétségből a világosságra és a fogságból örök szabadságra segíti; és jól-

lehet az ily tiszta egyenességű és mindenkor győzedelmes igazságnak vál-

tozhatatlan kiszolgáltatása - bár egy ideig szenvedni is látszassék -, kez-

dettől fogva minden jók által észleltetett és mintegy kézzel érintetett. 

Mindazonáltal a mi időnkben a császári felség agyarkodó seregeire a nap-

fénynél világosabban kiderült, hogy azok a török haderők közelgetése mi-

att, segélyhozás ürügye és színe alatt hazánkba bejövén, annak minden 

erősebb várait nemcsak elfoglalták, hanem Erdélyországot csaknem vég-

pusztulásra juttatva, iszonyú és hallatlan kegyetlenséggel eltörölvén és az 

egész nemességet elnyomva, az igaz vallás gyakorlásának és a hazai tör-

vények kiszolgáltatásának szabadságát a szélen kiterjedő Magyarországon 

is háborgatni, sőt végképp eltörölni bátorkodtak. Annyira, hogy azok 

zsarnoksága alatt senki sem a száját felnyitni, sem a fejét fölemelni nem 

merészelte, míg a hatalmas Isten, mindenkinek reményén felül ágyékun-

kat fegyverével fel nem övezte és belünk bátor lelket adván, Gedeon sze-

rint kevés sereggel nekünk az ellenségen győzedelmeskedni nem enge-

dett. Ugyanis Barbiano János kassai tábornok, különben fogadott fiunk, 

hallgatva az elébe terjesztett hamis vádakra, minden törvényes út mellő-

zésével, Szent Jób (Szentjobb) nevű várunkat leselkedések által elfoglalta, 

Kereki nevű várunkat pedig ostrom alá vette. De a nekünk felette kedvező 

hajdú vitézek fegyverei által onnan visszaveretvén, alattomban és nyíltan, 

minden lehetőt megkísértve, életünkre tört. Félvén tehát az ő jól felszerelt 

és tízezer fegyverest meghaladó seregétől, ugyanazon hajdú vitézek mun-

kája által, Sólyomkő nevű harmadik várunkból, mely a hegyek meredek 

kősziklái közt, akadályokkal teljes helyen fekszik, a síkföldre kimenvén 

és gyorsan erős sereget gyűjtvén, míg a tábornokok a nagyságos Petz Ke-

resztély János érkezését várnák, ki 3000 gyaloggal és 1500 sziléziai va-

sassal már közelgett, hogy azután ezekkel egyesülve, dühös mérgét nem-

csak a mi, hanem az egész magyar nemzet vesztére kiönthesse. Mi az ő 

csatlakozásukat gyorsasággal és a jelenlevő irgalmas Isten segedelmével 

megelőzvén, hajnal hasadta előtt, október 15-én, 1604-ik esztendőben 

Álmosd nevű puszta falunál, Petz seregét, mely nemcsak megbízhatóbb, 

de erősebb is volt minden sereg közt, vezérüket elfogván, váratlanul meg-

támadtuk és megsemmisítettük. Mely csapásról, midőn a tábornok értesült 

volna, szörnyen megfélemlett és zavart futásban keresett menekülést, s a 

futókat a mieink hátulról nyomban követvén, részint a Tisza partján raj-

tok, s különösen a rác seregen szörnyű vérontást követtek el. A Tiszán 

pedig átkelvén és Kassa királyi várost elfoglalván, Felső- Magyarország-
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nak nagyobb részét, mely már ezelőtt a császáriaktól sok évek óta, vala-

mint a nemesi, úgy a vallási szabadságra nézve is nagyon el volt nyomva 

és azon szabadság visszaszerezhetésére az alkalmat várva-várták, a lako-

sok a mi hűségünkre részint önként, részint kényszerülve megesküdtek. 

Ezen széles elterjedt pusztító tűznek a császári felség elejét venni igye-

kezvén, Básta Györgynek megparancsolta, hogy azon erős sereggel, me-

lyet ugyanazon évben a törökök és a nagyvezér ellen szervezett, üssön re-

ánk. Kivel aztán változó szerencsével harcolván, Osgyán váránál és falu-

nál ugyan némely része a mieinknek szerencsétlenül, Edelény nevű falu-

nál pedig sokkal szerencsésebben harcolván, azután majd győzve, majd 

győzettetve, a szerencse minden játékát és a hadviselés viszályait egész 

télen által oly állhatatosan és erősen állottuk ki, hogy a következő tava-

szon az ellenségre néhányszor reáütni próbálván, Magyarországból, alig 

figyelve a kellő rendre is, Bástát kimondhatatlan sietséggel, minden sere-

gével együtt kivertük. Kiket a mieink hátulról mindenütt követvén, Po-

zsonyig kergettek és ott velük megütközvén, győzedelmeskedtek, minek 

folytán a mieink egy része tüstént Morvaországot, más része pedig, átkel-

vén a Dunán, Alsó-Ausztriát és Stájerországot tűzzel, rablással és dúlással 

szerteszéjjel pusztították. Miből következett, hogy a császári felség a ma-

gyar nemzettől bizonyos követek által békét kérni és a törvényeknek és 

vallásoknak letiport szabadságát, kedve ellen is kegyelmesen, egész tel-

jességében visszaállítani méltóztatott. Tehát az ilyen s annyira dicsőséges 

és örök emlékezetre méltó érdemeket tekintvén, mindnyájokat és egyen-

ként a mi hajdú vitézeinket, mint a mi régi szabadságaink visszaadóit, 

hogy a haza szabadságáért tett erős munkáiknak és mi irántok való há-

lánknak emlékezetét a késő maradékaik is fennhagynánk és hogy azon 

hazában, amelyben harcoltak, főtiszteletet s szabadságot nyernének : Ma-

gyarország hongyűlésére 1605-ik év november 10-én összegyűlt országos 

karoknak és rendeknek közmegegyezésökkel és helybenhagyásukkal, 

mindnyájukat egyenként és nyilván, nevezetesen pedig ezen levelünk ál-

tal, nemes Chomaközy András és vitézlő Szilassy János, Keövy Miklós, 

Pallay Pál, Kovács Albert, Somogyi György, Farkas Mihály, Elek János, 

Szénássy Mátyás, Nagy Mátyás, Feüzy István és Hajdú Gergely 

kapítányságuk alatt vitézlő hajdú katonáinkat a paraszti és nem nemesi ál-

lapotból, melyben születtek és eddig léteztek, kegyelmesen kiemelni és a 

mi Magyar és Erdélyországunk igaz nemesei sorába és számába számlál-

ni, összegyűjteni, elfogadni és beírni határoztuk. Valamint számláljuk, 

összegyűjtjük, felfogadjuk és beírjuk, nyilván rendelvén, hogy ugyanazon 
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vitézeink és azoknak mindkét nemű örökösei és utódai, mindnyájan, igaz, 

született és kétségtelen nemeseknek tartassanak és tekintessenek. Az ő 

ilyen igaz és tökéletes nemességük jeléül pedig a következő nemesi cí-

mert, jelesül: egy tojásdad, égszínű pajzsot, melynek a szélét, vagyis bel-

ső kerületét egy hasonlóan tojásdad alakban összegömbölyödött és hár-

mas farkát a nyakára visszahajtó arany sárkány övezi. A sárkánynak ha-

sán tisztán látható lévén egy vörös kereszt, melyet nekik, a mi tulajdon 

nemzetségi címerünkből, irántuk való kedvezésünk és jóakaratunk nyil-

vánításául adni akartunk. A sárkánynak belsejében pedig és a pajzs köze-

pén egy páncélba öltözött ember jobb karja vértől pirosló, horgas szablyát 

erősen forgatni; a szablya markolatánál pedig, egy elsült kézi lőfegyver 

golyót kilőni látszik. A pajzs másik oldalán, egy felől füsttel vegyített 

iszonyú láng, mely az ellenség elrettentésére a mi vitézeink által néhány-

szor győzelmet hozólag alkalmaztatott, nagy lobogással égni, másfelől 

pedig a ragyogó hajnal pirosló kebeléből fényes sugarakkal fölemelkedő 

arany nap, a hajnaltájban történt első győzelmünk emlékére, dicsőséges 

fényben látszik. A pajzs felett egy vitézi nyílt sisak van, melyet drágakö-

vekkel és gyöngyökkel felékesített királyi korona fed, melyből egy meg-

aranyozott karddal övezett és borostyán füzérrel felékesített vitéz kiemel-

kedvén és jobb kezében meztelen kardot, bal kezében meztelen tőrt tart-

ván és imádkozván, a nyert szabadságért győzelmi éneket énekelvén és a 

győzelmes fegyvereket vidáman forgatván; illőmódon látható. A sisak 

csúcsáról pedig egyfelől vörös és égszínű, másfelől pedig arany és ezüst 

színű szalagok, mint foszlányok folynak le és a pajzsnak mindkét szélét 

igen szépen körülveszik és ékesítik, amint mindezek ezen levelünk köze-

pén, a képíró ügyes keze és művészete által világosabban kifejezve és le-

festve látszanak. Említett hajdú vitézeinknek és azok mindkét ágon levő 

maradékainak és utódainak mindnyájoknak, szabad akaratunkból, s biztos 

tudomásunkkal és szívességünkből kegyesen adtuk, adományoztuk, aján-

dékoztuk, beleegyezvén és megengedvén, hogy ők a megírt címert, mint a 

nemesség jelvényét, más igaz és fegyvert viselő címeres nemesek szokása 

szerint mindenütt a csatákban, dárdajátékokban, tornászások, bajvívások, 

párbajok és bármely nemesi és vitézi gyakorlatok alkalmával, valamint 

pecsétnyomókon, zászlókon, vitorlákon, gyűrűkön, házakon, pajzsokon, 

sátrakon és általában a hadi dolgok és hadjáratok bármely nemeiben, mint 

a valódi és igaz nemesség jelvényét, amilyen nemesekül mi őket minden-

ki által, akármely állapotú, méltóságú és tekintetű emberek legyenek, ne-

veztetni, számláltatni akarjuk; hordhassák, tarthassák és viselhessék és 
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mindazon különös tisztességekkel, kegyelmekkel, kiváltságokkal, ked-

vezményekkel, szabadságokkal és mentességekkel, amelyekkel Magyar- 

és Erdélyországunk többi igaz, született és kétségtelen nemesei és vitéz 

emberei bármely jog vagy régi szokás szerint élnek és gyönyörködnek, 

örökké élhessenek és gyönyörködhessenek. Hogy pedig a mi említett vi-

tézeink bizonytalan lakhelyeikről el ne széledjenek, vagy idegen törvény-

hatóság alá ne kerüljenek, hanem minden időben egy bizonyos állandó 

helyen és kerületben lakván, s így együtt a mi erdélyországi hív székelye-

ink szokása szerint, Magyar- és Erdélyországunknak minél alkalmasabb, 

hasznosabb és sikeresebb szolgálatot tehetnének és készen találnának: 

Szabolcs vármegyében létező és ezelőtt a mi tokaji várunkhoz tartozott 

Kálló egész városunkat, hasonlóul Nánás, Dorog és Varjas pusztabirtoka-

inkat és Hadház, Vámospércs, Sima és Vid nevezetű birtokbeli részjószá-

gainkat, úgy minden királyi jogunkat, ha valamely azokban akármi mó-

don volna, vagy azok akármi oknál, útnál és módnál fogva a mi adomá-

nyunkat illetnék, minden hasznaikkal és járulékaikkal, ti. művelt és műve-

letlen szántóföldekkel, rétekkel, legelőkkel, mezőkkel, kaszálókkal, er-

dőkkel, cserékkel, berkekkel, hegyekkel, völgyekkel, szőlőkkel, szőlőhe-

gyekkel, vizekkel, folyókkal, halastavakkal, halászatokkal, vízfolyások-

kal, vízimalmokkal és azoknak helyeivel, általában pedig mindennemű, 

bármi névvel nevezett hasznaik és járulékaik épségével, melyek azokhoz 

és ahhoz törvényesen régtől fogva tartoznak, az ő igazi és régi határuk 

alatt, a mi említett 9254 vitézeinknek és mindkét nemű örököseiknek s 

utódaiknak mindnyájoknak, azon föltétel alatt adtuk és ajándékoztuk, 

hogy ők és az ő örököseik és utódaik nékünk, valamint Magyar- és Er-

délyországunknak először esküvel magukat kötelezvén, más adományos 

nemesek szokása szerint, fegyverekkel és hadiszerekkel jól felkészülve, a 

mi és utódaink parancsára minden közönséges és részleges hadjáratban je-

len lenni és a hazának híven szolgálni köteleztessenek. Egyszersmind a 

mi fejedelmi kegyelmességünk irántuk való bővebb megmutatására, ne-

vezett Szabolcs vármegyében létező Kálló városunkat, Nánás, Dorog és 

Varjas birtokainkat, úgy Hadház, Vámospércs, Sima és Vid részjószága-

inkat és járulékaikat, minden rendes és rendkívüli adóink, béreink, se-

gélypénzeink és kamaráink nyeresége fizetésétől, nemkülönben a kilen-

ced, tized és bármiféle ajándék adásától és akárminémű paraszti és polgári 

szolgálatok teljesítésétől örökre kivenni és felszabadítani rendeltük. Va-

lamint adjuk, adományozzuk és ajándékozzuk, hogy örök és visszavonha-

tatlan joggal tartsák, birtokolják és egyenlőképpen bírják, a más jogát ép-
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ségben hagyván és kivesszük, felszabadítjuk ezen levelünk ereje és bi-

zonysága által. Azért tinéktek, közjövedelmeink tekintetes, nagyságos, vi-

tézlő és nemes kormányzóink, valamint említett Szabolcs vármegye fő- és 

alispánjainak, szolgabíráinak, adókivetőinek, tizedszedőinek, összeíróinak 

és bárminémű adóink beszedőinek, valamint említett tokaji várunk tiszt-

tartójának, végre említett mezőváros bíráinak és esküdt polgárainak, szó-

val mindazoknak, akiket a dolog illet, vagy illetni fog, mindnyájoknak 

ezen levelünk által tudtokra adjuk és erősen megparancsoljuk, hogy ti is 

mostantól fogva az említett 9254 vitézeinket, s azoknak mindkét ágon le-

vő örököseit és utódait, mindnyájukat az annyiszor említett mezővárosra, 

s megnevezett birtokokra és részbirtokokra nézve, valamint rendes, úgy 

rendkívüli adóink, béreink, segedelem és kamaránk nyereségének fizeté-

sére, úgy kilencedek, tizedek és ajándékok adására és bármilyen paraszti 

vagy polgári szolgálatok teljesítésére kényszeríteni, hajtani és ezen az 

okon őket személyükben, dolgaikban és akármi javaikban megbántani, 

háborgatni és terhelni, vagy őket valamiképpen megkárosítani ne meré-

szeljétek vagy bátorkodjatok. Különben nem cselekedvén, s ezen levelün-

ket olvasás után az előmutatónak visszaadván, melyet mi, midőn elénk 

visszahozzák, kiváltságlevél alakjában fogunk kiadni. Mely dolognak 

örök emlékezetére és erősségére, ezen függő és hiteles pecsétünkkel meg-

erősített levelünket, fent említett kilencezerkétszázötvennégy vitézeink-

nek, s azok mi örököseinek és utódainak mindnyájoknak kegyesen adni és 

rendeltük. Kelt a mi szabad Korpona városunkban, december hó 12-én az 

Úrnak 1605-ik esztendejében. 

 

    

      István                                                      Péchy Simon  

      mp                                                               titkár mp 

 

                                           PH. 

 

 

 

 

Báthory Gábor cserelevele 
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Mi Gábor, isten kegyelméből Erdélyország fejedelme, Magyarország 

részeinek ura és a székelyek grófja. Jelen levelünkben adjuk tudtára 

mindazoknak, akiket illet, hogy miután az előző években Magyarország, 

ő császári királyi felsége parancsnokló kapitányai és egyéb tisztjei által, a 

régi törvényeiben és nemesi kiváltságaiban sokféleképpen megsértett - és 

ami még súlyosabb és bántóbb volt -, a bevett evangéliumi vallás szokott 

gyakorlatának szabadságában főurak, főrendek és nemesek, valamint az 

ország összes lakosai nehéz üldöztetéseket és sérelmeket szenvedtek, s 

miután panaszaik és esedezéseik nem hallgattattak meg, sőt az ország 

hangos tiltakozásai után sem érkezett orvoslás, a kezdetben csekély, de a 

kínálkozó alkalmak folytán növekedett okok alapján a jogaikban megtá-

madottak ő császári felsége támadó serege ellen, megsértett törvényeik 

megbosszulására, néhai felséges Istvánnak, Isten kegyelméből Magyar- és 

Erdélyország fejedelmének, és a mi igen tisztelt és jó emlékezetű urunk-

nak és sógorunknak indításából és vezetése alatt kényszerültek fegyvert 

fogni. Miután különböző hadjáratok, harc és háború eseményei folytán 

felséges II. Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország választott királya, 

akkor még ausztriai főherceg, nekünk igen tisztelt urunk, a vallás és emlí-

tett Magyarország szabadságának visszaállítását ő császári felségének 

atyailag ajánlotta. Említett István fejdelem ő felsége, a megintett 

országlakosokkal együtt ellenséges fegyvereiket azonnal letenni és ő csá-

szári felsége előtti hódolatukat kijelenteni nemcsak készek voltak, hanem 

egyszersmind a törökökkel és ő császári felségével nemcsak Magyaror-

szágnak, hanem az egész világnak hasznos és üdvös békét is kötöttek, 

amellyel ma is élünk. Nehogy pedig azon vitézeknek munkája, akiknek 

segélyével említett István fejedelem ő felsége jeles műveit végezte, hiába 

történt légyen és azok kiérdemelt jutalmuktól megfosztassanank; többeket 

különféle ajándékokkal jutalmazott, másoknak pedig az ő mezei katonái 

közül Kálló teljes egész várost, nehány körül fekvő és István ő felsége le-

velében elsorolt pusztákkal és falvakkal együtt, a Szabolcs vármegyében 

fekvő ugyancsak Kálló nevű vártól különválasztva - ajándékozta. Midőn 

mi, isten kedvező kegyelméből ezen fejedelemségre Felemeltettünk, ész-

revettük, hogy ő királyi felségének nevezett Kálló várában tartózkodó ka-

pitánya többi várőrzői a nevezett Kálló város birtokában már beiktatott 

mezei katonáink kölcsönös gyűlölségek és viszálykodások uralkodnak, 

akarván mindenekelőtt nemes Magyarország közhasznára, békességére és 

nyugalmára valamint nevezett felek kényelmére és egyetértésére közre-

működni, nehogy a véletlenség valamiképpen fegyveres összeütközést 
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idézzen elő: Kálló város helyett a Szabolcs vármegyében lévő egész Bö-

szörmény városunkat és Pród nevezetű falunkat, ugyanazon Böszörmény 

városban bírt vámmal és szokott piacokkal, vásárokkal együtt mindazon 

szabadságokkal és kiváltságokkal, mellyel Kálló várost bírták, s azoknak 

minden hasznaival és járulékaival, ti. művelt és műveletlen szántóföldek-

kel, rétekkel, legelőkkel, völgyekkel, szőlőkkel és szőlőhegyekkel, vizek-

kel, folyókkal, halastavakkal, halászattal, vízfolyásokkal, vízimalmokkal 

és azok helyeivel, általában pedig bármi névvel nevezendő, s azokat 

jogszerint és régtől fogva illető, s hozzájuk tartozó hasznok és járulékok 

épségével, igazi és régi határuk alatt, említett lovas és gyalog hajdú vité-

zeinknek és azok mindkét nemű örököseinek és utódainak mindnyájunk-

nak kegyesen és százezer igaz folyó és használatban lévő értékű magyar 

forintokban, csere címén adni, kötelezni és átírni rendeltük, biztosítván 

egyszersmind István fejedelem által ajándékozott minden birtokainknak 

és pusztáinknak használatában nevezett hajdú vitézeinket és mindkét ne-

mű örököseiket, mindnyájukat mindaddig míg nekünk és utódainknak, 

valamint országunknak tartozott hűségben megmaradnak. Őket minden 

törvényes megtámadók, háborgatók, nyugtalanítók, törvényszegők s per-

lekedők ellen oltalmazni fogjuk, valamint adjuk, kötelezzük és beírjuk, s 

egyszersmind biztosítjuk és bizonyítjuk, az előterjeszteti mód szerint el-

vállaljuk, s arra minden utódainkat, valamint azokat, akiket illetni fog - 

kötelezzük. Mely dolognak emlékezetére és örök erősségére jelen függő 

és hiteles pecsétünkkel megerősített levelünket, említett hajdú vitézeink-

nek és azok mindkét nemű örököseinek és utódainak, mindnyájuknak ke-

gyelmesen adtuk és engedtük. Várad városunkban szeptember 13-án, az 

Úrnak 1609-ik esztendejében. 

 

Gábor  mp.                       Kendy István kancellár mp. 

 

 

 

 

A váradi káptalan Báthory Gábor erdélyi fejedelem utasítására 

birtokbaiktatja a böszörményi hajdúkat 

 

 

 

Mi, a váradi egyház káptalanjának sekrestyéjébe, mintegy gondviselé-
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sébe visszahelyezett és elhelyezett  levelek és okiratok, valamint bármely 

másféle törvényes bírói ítéletek és a felséges fejedelem, Erdély és Ma-

gyarország részeinek ura, a székelyek grófja stb., a mi legkegyelmesebb 

urunk parancsainak olvasói és végrehajtói, adjuk kiket illet, hogy mi az  

említett fejedelem úr beiktató és behelyező levelét az alant ismertetett 

összes hajdú katonák érdekében, akiknek ez előtt a néhai felséges fejede-

lem Isten kegyelméből stb. kegyes emlékezetű István úr a Szabolcs me-

gyében levő Kálló városát adta, királyi papíron titkosan szerkesztve és ki-

bocsátva Őfelsége pecsétjével, külsőleg fordítva, felsőbb szélén megerősí-

tett és ellátott, számunkra parancsolóan szóló és parancsoló levelét a leg-

nagyobb odaadással és tisztelettel vettük ezekben a szavakban: 

Gábor, Isten kegyelméből Erdély és a Magyar Királyság részeinek fe-

jedelme, a székelyek grófja, a híveinknek, a leveleknek és okiratoknak, 

amelyeket a váradi egyház káptalanjának sekrestyéjébe, mintegy gondvi-

selésbe visszahelyeztek vagy elhelyeztek, valamint bármi más törvényes 

bírói ítéletek és a mi parancsaink keresőinek és végrehajtóinak, számunk-

ra őszintén kedveseknek, üdvözletünk és jóakaratunk. Hogy amikor az 

előbbi években a parancsnokok és kapitány urak és Magyarország Szent 

császári felségének más tisztségviselőitől a régi törvényeikben és kivált-

ságaikban nemeseknek stb. Kálló városa helyébe a Szabolcs megyében 

levő Böszörmény teljes és egész városunkat, valamint az említett Pród 

birtokot, ugyanezen Beöszeörményben levő vámmal, a piacok és vásárok 

hasznával együtt és mindazokkal a szabadságokkal felruházott kiváltsá-

gokkal és mentességekkel valamint lehetőségekkel, amelyekkel az emlí-

tett Kálló városát birtokolták, teljes összes hasznukkal és bármifajta tarto-

zékaikkal, tudniillik a földeken stb., stb. az említett összes hajdú -

katonáknak, mind a lovas, mind a gyalogos renden levőknek, és örököse-

iknek és mindkét nembeli összes utódaiknak végtére 100 ezer magyar fo-

rint összegért, igaz, folyó és használatos pénzben, váltság módjára a mi 

más ajándékozó és jutalomlevelünk erejével, teljes elidegenítési joggal 

adtuk, ajándékoztuk, jutalmaztuk stb. stb. Akarjuk, hogy őket az előbb 

említett Beöszeörmény város és ott levő vám, valamint Pród birtok birto-

kába a mi és a ti emberetek törvényesen bevezettesse. Ezenkívül nektek 

ezek rendjében hagyjuk, hagyjuk, és erősen elrendeljük, hogy a ti embere-

teket küldjétek el, a ti bizonyságtételetek szerint szavahihetőt, akinek je-

lenlétében jeles, kiváló és nemes férfiak, Nagy András vagy Deres Gás-

pár, vagy Boldvay Gergely Bihar megye alispánja, vagy Chinkath Lénárt 

vagy Károly György, akár pedig Márky János, mind Váradról, mások je-
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lenlétében a mi emberünk, akit mi különösképpen erre küldtünk ki, Bö-

szörmény város és az ugyanitt levő vám, valamint Pród birtok, amelyek 

az előbb mondott Szabolcs megyében vannak, ezek lakóinak  képében, a 

szomszédoknak és összes határosaiknak, akiket ugyanoda törvény szerint 

összehívtak és jelen vannak és hozzájárulnak, a fent nevezett összes haj-

dúnkat beiktassa ezek birtokába, és végezze ugyanezeket nekik és utóda-

iknak valamint mindkét nembeli összes örököseinek egyszersmind az ösz-

szes hasznukkal és mindenféle tartozékaikkal együtt - a kibocsátott ado-

mánylevélből a mi kötelező biztosításunkkal - az ellentmondókat pedig, 

ha vannak, hívja ugyanoda, a feljegyzett hajdú katonáim ellenébe tizen-

ötöd napra, az ellentmondások és meghívások napjától számítva ennek 

megtárgyalására, törvényszékünkre, tudniillik jelenlétünkben az ellent-

mondásuk hathatós előadására, és azután az ilyen birtokba helyezés és ál-

lítás módját, az ellentmondókkal és hívottakkal, ha voltak, a szomszédok-

nak és határosoknak, akik az  előbb kiadott határozatnak ellene vannak, 

neveivel és mellékneveivel, a jelölt időpontban, ahogyan nekünk hasznos, 

az előbb írt időpontra az előbb említettek jelentésére a mi és a ti hív em-

bereteknek minden módon hűségesen felelni kell, így és másként ne le-

gyen. Kelt Várad várunkban, szeptember 10-én az Úr 1609-i évében. 

Ahogy mi az előbb említett fejedelem urunk ilyen parancsának minden-

ben  engedelmeskedni s eleget tenni akarunk, ahogyan tehetjük. Közülünk 

egyet, tudniillik nemes Makay János társunkat, testvérünket és társunkat 

és Bihar megye esküdt jegyzőjét, bizonyságtételünk szerint szavahihető, 

az előbb említett, Váradról való Chinkat Lénárttal együtt, más királyi em-

berek között, akik a mondott parancslevélbe név szerint be vannak írva, és 

erre sajátlagosan kiküldöttek, nyomatékosan az előbb kiadott beiktató és 

behelyező levélhez híven végre hajtva és általunk a maga módján beje-

lentve véghezvittük, amit átküldtek. Akik végül azután hozzánk fordulva 

nekünk esküvésük alatt a fő paranccsal megelégedve, ilyen módon vitték 

véghez. Miképpen azok a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe utáni 

elmúlt harmadik napon ugyanazon a fent nevezett évben véghezvive az 

előhozott Böszörmény városának és ezen Böszörmény városában levő 

vámnak és az érintett Pród birtoknak, ugyanebben a Böszörmény város-

ban, mint fejedelmi helyen levőnek a képében a nemzetes, kiváló és ne-

mes Miskoltzi Nagy András tanácsnoknak és Őfelsége mezei hadai főka-

pitányának, Váradi Gergótz Istvánnak, a váradi vár és védelem helyettes 

kapitányának, Őfelsége által erre kiválasztott küldötteknek, Chyaky Ba-

lázsnak és  Forgach Pálnak, Hadházon levő esküdt katonáknak, Bachio 
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Gergelynek, Rosa Pálnak, Zenássy Jánosnak, Köszörűs Miklósnak, 

Szarvadi Lukácsnak, most a városban  lakó katonáknak, Kis Mihálynak, 

Szatoch Miklósnak, Seörfeöző Tamásnak, az említett Böszörményből, 

Chyorba István népszónok az említett Böszörményből a saját nevükben, 

hasonlóképp bölcs és körültekintő Szüts György másodbírónak, 

Tóthfalusi másként Borbély Mihály esküdtnek, és Bornemissza Jánosnak, 

az előbb érintett Debrecen város polgárainak, főbírójuk, nem különben 

ezen Debrecen város polgárai közösségének nevében, az említett Szabolcs 

és Bihar megyében levő s ott lakó és időző,  szólított mezővárosok és kö-

zösség, oda törvényesen összehivatva és jelenlétünkben  hozzájárultak és 

ott Őfelsége vizsgáló embere az említett bizonyságtételünkkel, móddal és 

feltételekkel Őfelsége mondott adományozó és ajándékozó levelében biz-

tosító és világosan jegyzett és különleges levelében a fent említett összes 

mezei katonát beiktatta ezen Böszörmény város és az előbb említett Pród 

birtok, valamint a Böszörmény városában levő vámnak a birtokába, és el-

rendelte mindezeket nekik  és örököseiknek, valamint mindkét nembeli 

összes  utódaiknak az előbb írt összes hasznukkal és tartozékaikkal 

együtt. Őfelsége előbb kiadott adományozó, ajándékozó és biztosításának 

címével, azok örökre való beírásának kötelezésével, teljességgel akkor ott 

- az ilyesfajta bevezetés és beiktatás a fent nevezetteknek - Őfelsége és a 

mi emberünknek a színe előtt, de nehogy azután itt Váradon a mi színünk 

előtt, ámbár törvénynapokon és illő órákon ezen Magyar Királyság régi 

törvényei és próbált szokásai szerint az ellentmondó megjelenvén a várt 

és eltöltött órákon. Ezen dolog emlékezetére és örök megerősítésére jelen 

levelünket Őfelsége és a mi szavahihető emberünk tudósítását káptalani 

és hiteles pecsétünk alatt az említett összes mezei katonának és az örökö-

seiknek, valamint mindkét nembeli összes utódainak adni elhatároztuk és 

megengedjük a közös kedvező igazsággal. 

 

Kelt Váradon Boldog Mihály arkangyal ünnepe utáni negyedik napon, 

tudniillik tizenhatodikán az ilyes fajta korlátlan bevezetés és beiktatás elő-

írt napján. Az Úr fent jelzett 1609. évében. 

 

 

 

 

A böszörményi hajdúk birtokbaiktatásának kihirdetése Bihar 

vármegye nemesi közgyűlésén 
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Mi Gábor, Isten kegyelméből Erdély, Magyarország részeinek ura, a 

székelyek grófja, adjuk emlékezetül jelen levelünk rendiben jelentve min-

denkinek, akiket illet: hogy amikor az előbbi években az elöljáró kapitá-

nyok és Ő császári fensége más tisztségviselői a  magyar királyságot a ré-

gi törvényeiben és a nemesek méltóságában sokféle módon megsértették, 

és ami súlyosabb és terhesebb volt, a vallás evangélikus és ortodox  bevett 

és megszokott szabadságában a főurak és főrendek és nemesek, valamint 

az összes lakosai sok üldözést, sértést szenvedtek, miután sok panaszuk és 

könyörgésük nem talált meghallgatóra, így végül is a királyság közös til-

takozása után semmilyen orvoslással nem segítve, először kicsiny szikrá-

ból, aztán magát hasznosan ajánló alkalmatossággal. Őfelsége bántó had-

serege ellen, törvényeink oltalmazására szabadsága miatt fegyverbe kény-

szerült, az egykori legkegyelmesebb vezér és vezetője, István, Isten ke-

gyelméből Magyarország és Erdély fejedelme, urunk, legtiszteltebb ke-

gyes emlékű rokonunk vezetésével felkeltek, és aztán a katonák különbö-

ző kiütései, az összecsapások és a háborúk kimenetele után, a legkegyel-

mesebb úr, II. Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország választott kirá-

lya, akkor Ausztria főhercege, tiszteletreméltó, a mi urunk által a vallás 

helyreállításáról és a magyar királyság  előbb említett törvényei sérthetet-

lensége miatt ő császári fensége atyai ajánlására, ezen István fejedelem 

úr, a királyság lakóival együtt nemcsak kész volt az ellenséges fegyvere-

ket tüstént letenni és a legkegyelmesebb császári felség kebelébe vissza-

térni, sőt mivel a törökkel, Ő császári fenségével valamint a magyar ki-

rályság egész vidékének hasznos és üdvös szövetséget és az óhajtott békét 

(amellyel jelenben is élünk) elvégezték, nehogy azután az ő és a katonák 

fáradozása, akik közösen összetéve dolgozunk, maga István úr, a fejede-

lem fáradozott, üresen jött vissza,  követelésében és jutalmában megcsala-

tott, a különféle nagy ajándék közül többeket megőrzött, némely mezei 

katonáink pedig egy egész és teljes várost, Kállót, minden hozzá pusztá-

val és birtokokkal együtt az említett fejedelem, István úr levelébe bele 

foglalva és a Szabolcs megyében levő ugyanezen nevű Kálló várában ki-

hirdetve adta, és azután pedig mi, Isten kedvező bölcsességéből a fejede-

lemségnek erre a fokára lépvén, figyelmezve Ő szent királyi felsége kapi-

tánya és több várőrzője között, akik az említett Kálló várában vannak, va-

lamint a mi hűséges mezei katonáink között, akiket  a már nevezett Kálló 

városába rendeltek, s kölcsönös gyűlölködéseket és visszavonásokat meg 
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akarjuk akadályozni. Tehát mindenekelőtt a jeles magyar királyság nyu-

galma és csendessége, a nevezett részeknek alkalmas egyezséget kötni, 

hogy nehogy valaha a véletlen titeket átkos fegyverekre feltüzeljen és iz-

gasson, Kálló városa helyébe egy teljes és egész városunkat, 

Beöszeörményt, valamint a nevezett Pród birtokot, amelyek Szabolch 

megyében vannak, a vámjával együtt, ami ugyanebben a  Böszörmény vá-

rosban van, és ugyanitt a piacok és vásárok említett városában éltek, és az  

összes hasznukkal, és mindenféle tartozékukkal, tudniillik művelt és mű-

veletlen szántóföldekkel, mezőkkel, rétekkel, legelőkkel, szénásokkal, er-

dőkkel, ligetekkel, hegyekkel,  szőlődombokkal és szőlőhegyekkel, vi-

zekkel, folyókkal, halastavakkal, halászó helyekkel, vízfolyásokkal, mal-

mokkal és azok helyeivel, közönségesen pedig bármiféle hasznokkal és 

azok tartozékainak sértetlenségeivel, bármilyen néven nevezettek is, min-

denre jog szerint úgy, ahogyan a régiektől maradt és tartozik, így kell, az 

igaz mértékük és az emlékezetben levő régi határaik alatt, a mi összes 

hajdú katonáinknak, mind a lovasoknak, mind a gyalogosoknak, az ő 

mindkét nembeli utódaiknak és összes örököseiknek, kegyesen 100 ezer 

magyar forint összeg számában jogosan, valóban forgalomban levő és 

használt pénznemben, csere módra adni kötelezni és felírni megparancsol-

tuk, biztosítani is, hogy a nevezett város és birtokai és az összes többi bir-

tokok, valamint pusztáik valódi nyugodt és békés birtoklásában, valamint 

az említett István fejedelem úr által az ő részeseinek feljegyzett hajdú ka-

tonáinkat, az ő utódaikat és örököseiket, mindkét nemből, addig ameddig 

a mi hűségünkön és utódainkén, országunkban élenjárva megmaradnak, 

saját fáradozásainkkal, fárasztó gondjainkkal megpróbálva bármely tör-

vényes támadó, zavaró és zaklató prókátorok és tettesek ellen meg fogjuk 

védelmezni, tehát adjuk,  kötelezzük és felírjuk, biztosítjuk és bizonyossá 

tesszük és az előbb írt módon vállaljuk és mindezekre a ti utódaitokat és 

mindazokat, akik benne lesznek, kötelezzük.  E dolog emlékezetéül és 

örök megerősítésére jelen levelünket függő és hiteles pecsétünkkel meg-

erősítve, a mi említett hajdú katonáinknak és az ő mindkét nembeli összes 

utódaiknak és örököseiknek bölcsen és előrelátóan adni elhatároztuk. Kelt 

Várad várunkban szeptember hó 13. napján, az Úr 1609-ik évében. Gábor 

fejedelem saját kezével. Kendy István íródeák saját kezével, bemutatva, 

felolvasva és közzétéve  Váradon Bihar megye közgyűlésén 1610. szept-

ember 7-én. Makay János jegyző saját kezével.    
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II. Ferdinánd első ízben erősíti meg a böszörményi hajdúk jogait 

 

 

 

Mi, II. Ferdinánd, Isten Kegyelméből választott, mindig fenséges ró-

mai császár, Németország, Magyarország, Csehország Dalmácia, Horvát-

ország, Szlavonia stb. királya, Ausztria főhercege, Burgundia, Stájeror-

szág, Karinthia Karniola hercege, Morvaország őrgrófja, Tirol, Krajna 

stb. grófja - adjuk tudtára jelen levelünkkel mindenkinek, akiket érint: 

hogy egyrészt néhány hívünknek felségünk elé terjesztett alázatos kö-

nyörgésére, másrészt mivel jóságos érzést táplálunk lelkünkben; és végül 

azon okból, hogy a legjobban dönthessünk, magától érthetően nem szű-

nünk meg teljes királyi kegyességünkkel és fegyelmünkkel elhalmozni 

azokat, akik becsületes szándékkal és szilárd meggyőződéssel viseltetnek 

a mi felségünk és a fent említett magyar királyságunk koronája iránt és 

akik folyton megmaradnak a nekünk való hűségben, hasonlóképpen meg-

érdemelt jósággal karoljuk fel azokat, akik ugyanazzal a hűséggel akarnak 

a kegyelmünk és kegyességünk trónjához folyamodni, akik készek és haj-

landók az ország és annak lakosai javára hű szolgálatokat tenni. Ezeket 

figyelembe véve a kiválóan harcoló hajdúvitézeknek, akik Zabólch vár-

megyében levő Böszörmény városában laknak, ugyanazt a szabadságot és 

kiváltságot adjuk királyi hatalmunk teljességéből, amelyet mint ismert és 

nyilvánvaló, eddig, attól az időtől, amikor az említett elyen letelepedtek, 

bírtak; mégis azon törvénnyel és feltétellel, hogy először is mindenek-

előtt, ahogy előrebocsátottuk, királyságunk szent koronájának és Magyar-

ország következő királyainak tiszteletében a hajdúk, akik a már fent emlí-

tett Böszörmény városában laknak is tartsák magukat az illendő és meg-

szokott határok közt, amelyek a királyságnak és az országlakóknak sem-

miképp sem ártalmasak vagy károsok és nem hoznak semmilyen veszélyt. 

Nyilvánítsák ki a felségünk és a királyság szent koronája iránti hűségüket 

és mindenféle szolgálat tanúságtételét, egyezségünknek és a szent koro-

nának vessék alá magukat, és a jövőben semmilyen módon se távolodja-

nak el tőle. Megfelelő kötelezvényekkel tanúsítsák és erősítsék meg szol-

gálatukat hűségükkel, a mi és a magyarországi királyságunk nádorának; a 

főkapitánynak a kérésére lovakkal és fegyverekkel jól felszerelve a tábor-

ban,  a mi hadjáratunkban,  a királyság bármely ellensége és a mi ellenfe-
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leink ellen is mindenféle fizetség nélkül két hónapon keresztül folyamato-

san katonáskodni tartozzanak, ezt teljesítve azután, ha az ő szolgálatukra, 

ha úgy ítélik meg, hogy szükség van, három forint és húsz dénárt kell 

számukra leróni és kifizetni havonta. Védelmük és oltalmazásuk gondja 

pedig, hogy említett szabadságaikban megerősíttessenek, híveinkre, ma-

gyarországi királyságunk felsőbb részeinek jelenlegi és későbbi főkapi-

tányára. a zathmári, kállói, tokaji erősségeinknek és határvidékeinknek, 

hasonképp jelenlegi és későbbi kapitányaira van bízva: akik azoknak vét-

keit a királyság felsőbb részei előbb említett főkapitányának megkeresé-

sével, akihez hasonlóképpen,  mint Kassa hadbírájához a perek fellebbe-

zését tartoznak vinni, a helyreigazítás és büntetés jogával rendelkezzenek. 

Hogy ezeknek együtt és külön mind saját erejük, mind valódi hatásuk 

meglegyen és erősen figyelembe vétessenek, jelen levelünket titkos függő 

pecsétünk által megerősítve - amelyet mint Magyarország királya haszná-

lunk - az említett Zabólch vármegyében nevezett Böszörmény városában 

lakó már mondott hajdúknak úgy tartottuk, hogy meg kell adnunk és át 

kell engednünk, s átengedjük a jelen okirat érvényességével. 

Kelt Eberstorf városunkban az Úr 1631. évében, szeptember hatodikán, 

római királyságunk  XIII., magyarországi és a többi XIV., a csehországi-

nak pedig a XV. évében.  

 

Ferdinánd mpr. 

Sennyey István mpr. győri püspök Ferentzfy Lőrinc 

mpr.   

 

 

 

 

 

 

II. Ferdinánd megerősíti Böszörmény hajdújogát 

 

 

 

 

Mi, II. Ferdinánd, Isten kegyelméből stb. stb., tudomására hozzuk, je-

len okirat tartalmával jelölve, mindazoknak, akiket illet, hogy valamennyi 

nemes, nemzetes és vitézlő hívünk úgymint a Böszörmény városában élő 
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és lakó szabad hajdúk nevében és személyében elénk tárták és bemutat-

ták, híveinknek, a leleszi Szent Kereszt egyház káptalanjának okiratmáso-

latát egyszerű papíron, amely két ívből, vagy összeragasztott ternióból áll, 

pátens formájában elkészítve, és ugyanazon káptalan hátulról rányomott 

hiteles pecsétjével megerősítve, s átiratilag magába foglalja a néhai fen-

séges Bethlen Gábor fejedelemnek, máskép a szent római császárság és 

Erdély fejedelme stb. adományozó levelének tartalmát, amelynek közbe-

jöttével ugyanezen néhai Bethlen Gábor fejedelem az egész és teljes Bö-

szörmény nevezetű, Zabolch megyében lévő és bírt várost, az egész és tel-

jes Pródnak mondott birtokkal, amely ugyanahhoz a Böszörmény város-

hoz tartozik és az előbb említett Zabolch megyében van és bíratik, egy-

szersmind azok minden tartozékaival, jövedelmeivel, használataival és 

bármiféle, minden tekintetű, módú és feltételű bevételeivel, amelyek 

ugyanazon adománylevélben világosabban ki vannak fejtve és részletesen 

írásba foglaltak, örök jogon és visszavonhatatlanul kegyeskedett megadni, 

adományozni és juttatni új adománya címén, az alább írt tartalommal. 

Könyörögtek tehát felségünknek alázatosan, az említett böszörményi sza-

bad hajdúk nevében és személyében, amennyiben a mondott leleszi Szent 

Kereszt egyház káptalanjának oklevélmásolatát és minden egyes benne 

foglalt dolgot kegyeskedjünk érvényesnek, helyesnek tartani és elfogadni, 

oklevelünkbe szóról szóra bevétetve és beíratva, királyi beleegyezésünket 

s egyszersmind jóváhagyásunkat adni az előrebocsátott örökös adakozás-

hoz, adományhoz és juttatáshoz, és minden egyéb dologhoz, amely azon 

oklevélmásolatban hosszasabban bennefoglaltatik és ki van fejtve, amely 

levél tartalma pedig ilyen: Mi, Telekessy István, a leleszi Szent Kereszt 

prépostja és káptalanja, tudomására hozzuk jelen okirat tartalmával jelez-

ve, mindazoknak, akiket illet, hogy a nemzetes Tarpay János, Torma Já-

nos és Tamás deák, Beöszeörmény város szabad hajdúi személyesen 

elénk jőve, saját maguk és a nemzetes Kiss Miklós kapitány, valamint 

ugyanazon Beöszeörmény város szabad hajdúinak egész közössége nevé-

ben és személyében, megmutattak nekünk és elénk tárták a néhai Fensé-

ges Bethlen Gábor fejedelem, misképp a szent római császárság és Erdély 

fejedelmének stb, stb.új adománylevelét az említett Böszörmény város és 

a Pród nevű birtok-amelyek Zabolch megyében vannak, fekszenek és te-

rülnek el - ugyanezen fejedelem által történő adományozásáról és juttatá-

sáról, kiállítva és kiadva, Kassa szabad városában az üdvösség helyreállí-

tásának 1626, esztendejében, függő és hiteles pecsétje alatt. Fényességes 

kezeinek, kancellárjának aláírásával megerősítve és igazolva, az alább írt 
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tartalommal, illendő kéréssel kértek minket, hogy az említett néhai Beth-

len Gábor fejedelemnek ezt az új adomány levelét oklevelünkbe szóról 

szóra átírassuk és másoltassuk, és jelen levelünk másolatában, káptalani 

hiteles pecsétünk alatt kiadassuk és közzététessük, amely oklevél tartalma 

pedig ez: Mi , Gábor, isten kegyelméből stb. Tudomására hozzuk, jelen 

okirat tartalmával jelezve, mindazoknak, akiket illet, mivel mi a fejedel-

mek igen fényes lelki adottságai közt stb. stb. (itt következik bemásolva, 

szó szerint Bethlen Gábor megerősítő oklevele) - Ezért mi az említett  

Tarpay János, Torma János és Tamás deák hajdúknak saját maguk, ahogy 

előadatik, valamint a mondottak kapitányának, és Beszermény város haj-

dúi egész közösségének nevében és személyében nekünk jogosan és tör-

vényesen tett kérésének helyt adva és egyetértve a mondott néhai fejede-

lem ezen előbb beírt új adománylevelét nem kivakarva, nem törölve, nem 

megváltoztatva, valamely részén is gyanúsan, hanem éppenséggel mente-

sen minden hibától és gyanútól, szóról szóra, kihagyás és bármi hozzáté-

tel nélkül, jelen oklevelünkbe átmásoltatva és átíratva, jelen oklevelünk 

másolatában káptalani hiteles pecsétünk alatt ezen hajdúknak jogait jö-

vendő védelme céljából úgy tartottuk, hogy ki kell adni és át kell engedni. 

Kelt boldog Mátyás apostol és evangelista ünnepe utáni legközelebbi ne-

gyedik napon, az Úr 1632. évében. Mi tehát a fentebb említett 

Beszermény városban élő előbb mondott valamennyi szabad hajdú részé-

ről a fentebbi módon előterjesztett ezen kérelmet királyi jóindulattal meg-

hallgatva és kegyesen elfogadva, a mondott leleszi Szent Kereszt egyház 

káptalanának másolatában e beiktatott oklevelet nem kivakarva, törölve, 

egyetlen részén sem gyanúsan,  hanem éppenséggel minden hibától és 

gyanútól mentesen, jele levelünkbe bármi elhagyás vagy hozzátétel nélkül 

beiktatva és beírva, ami teljes tartalmát, záradékait és cikkelyeit illeti, 

annyira, amennyire szabályosan és törvényesen van kiadva és érvényét az 

igazság támogatja, jogérvényesnek, helyesnek és elfogadottnak tartva, az 

előrebocsátott örökös adakozásnak, adománynak és juttatásnak, valamint 

minden másnak és bárminek, ami fentebb abban a másolatban igen vilá-

gosan ki van jelölve és fejtve, a mi királyi egyetértésünket adtuk, sőt ad-

juk, hasonlóképp jóindulatú jóváhagyásunkat. És nem kevésbé, mind né-

mely híveink legalázatosabb kérésére, mind pedig az előbb megjelölt bö-

szörményi szabad hajdúk hűségit és hű szolgálatait tekintve és figyelembe 

véve, amelyeket ők, mint mondják először magyarországi királyságunk 

szent koronájáért, és aztán felségünkért, a hely és idők kívánalmainak 

megfelelően hűségesen kimutattak és tanúsítottak, és megígérik, hogy ké-
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sőbb is a kijáró hűség állhatatosságával és az őszinteség buzgalmával 

mindig megadják hű szolgálatunkat a szent koronának. Egész és teljes ki-

rályi jogunkat, amennyiben az előzőleg megnevezett egész (területeken) 

úgymint Böszörmény városban és Pród birtokon, ameÍyek előbb mondott  

Zabolch megyében vannak, valamiképpen is birtokolnánk, vagy ugyan-

azok bármilyen okból, úton, módon és alapon felségünket illetnék, min-

den használataikkal  együtt és bármely tartozékaikkal, tudniillik szántók-

kal, művelt és műveletlen földekkel, rétekkel, legelőkkel, mezőkkel, ka-

szálókkal, erdőkkel, cserjésekkel, hegyekkel, völgyekkel, szőlőskertekkel, 

szőlőkkel szőlőhegyekkel, vizekkel, folyókkal és nádasokkal, malmokkal 

és azok helyeivel, általában pedig bárminemű haszonvételnek és tartozé-

kaiknak tejességével, bármilyen néven is neveztessenek, határköveik és 

régi határaik közt vannak, ugyanazon Böszörmény városhoz és Pródhoz 

jog szerint s régtől fogva tartoznak és amelyek kell hogy  tartozzanak, az 

említett böszörményi szabad hajdúknak és örököseiknek, valamint mind-

két nembeli összes utódaiknak adtuk, adományoztuk és juttattuk, sőt ad-

juk, adományozzuk és juttatjuk örök jogon és visszavonhatatlanul, hogy 

megtartsák, birtokolják és bírják. Más jogának tiszteletben tartásával, tit-

kos függő pecsétünkkel, melyet mint Magyarország királya használunk, 

megerősített ezen levelünk érvényével és tanúságával. Kelt az ausztriai 

Bécs városunkban, az Úr 1632. évének november 16-án. Római királysá-

gunk I4., magyarországi és a többi 15., a csehországinak pedig 16. esz-

tendejében. 

 Ferdinánd; Senney István győri püspök, Ferentzty Lőrinc. 

 

 

 

 

I. Lipót 1687-ben kelt megerősítő oklevele 

 

 

Mi, Lipót, Isten kegyelméből a rómaiak választott, mindig felségi va-

lamint Germánfa, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Horvátország, 

Szlavónia, stb. királya, Ausztria főhercege, Burgundia, Brabant, Stíria, 

Karinthia, Carniola hercege, Morvaország határőrgrófja, Habsburg Tirol 

és Krajna stb. grófja. Híveinknek az összes nagytiszteletű, tiszteletremél-

tó, tekintetes és nagyságos, nemzetes, nemes, vitézlő, bölcs és becsületes 

uraknak; a prelátusoknak, báróknak, mágnásoknak, nemeseknek, a mezei 
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és végvári katonaságunk generálisainak, kapitányainak,  ezredeseinek, va-

lamint a bármilyen rendű és nemzetiségű katonáknak,  ugyanúgy kamará-

ink legfelső és helyettes elnökeinek; továbbá  tanácsosainak, nemkülön-

ben bármely megyék, különösen pedig Zabolch mostani  és későbbi fő- és 

alispánjainak, szolgabíráinak és esküdtjeinek, sőt bármilyen rendű, rangú, 

feltételű, tisztségű és méltóságú, valamilyen feladatot betöltő embereinek, 

jelen megkeresésünkkel üdvöt és kegyet. Feltárták legalázatosabb Felsé-

günknek híveink, a hét szabad hajdúváros, úgymint Beszermény, Nánás, 

Hadház, V.Pérts, Polgár, Szoboszló és Dorogh nevezetűeknek nemzetes 

és vitézlő hajdúkatonái, valamint többi polgárai és lakosai, hogy bár az 

egykori legszentebb fejedelmek, Mátyás és II. Ferdinánd, a rómaiak csá-

szárai, valamint Germánia, Magyarország, Csehország királyai, boldog 

őseink, dédapánk és nagyapánk által nekik adott, továbbá általunk 1666-

ban kegyesen  kegyesen megerősített privilégiumaik értelmében attól az 

időtől, hogy az előbb  említett helyeken letelepedtek, szabadságnak, te-

hetségnek minden rendes valamint rendkívüli teher alól mentesség előjo-

gának örvendtek és örvendenek, hacsak időnként lovakkal, továbbá fegy-

verrel jól fölszerelve a mi országunk ellenségei ellen nem kötelesek har-

colni, amiként egészen az 1685-ös  esztendőig, az azon részeltre rendelt 

generálisaink által ugyanazon mentességeikben megőrizve maradtak. Újó-

lag kiforgatva őket, csak két év óta katonai porció megfizetésére, vala-

mint más terhek viselésére s egyszersmind hadviselésre - teljesen paraszti 

személyek módjára - nem véve figyelembe irántunk tanúsított lelkiisme-

retüket és hűségüket, ellenségeink által – miután házaikat feldúlták, el-

hamvasztották -, teljesen tönkretéve saját lakhelyeikből kiűzettek, (egye-

sek) nem féltik kényszeríteni és úgy megzavarni, valamint zaklatni őket 

régi szabadságjogaikban, szokásaikban és privilégiumaikban, továbbá 

kedvezményeikben, és netán továbbra még most is terhelni és zaklatni ké-

szülnének őket, vagy nem engednék, hogy ugyanazon helyeikre visszatér-

jenek, valamint ugyanott békésen éljenek. Előrebocsátott szabadságaik, 

privilégiumaik; kiváltságaik és mentességeik nemcsak igen súlyos meg-

sértésével, hanem a nékik is nyilvánvaló jogtalanságával könyörgéssel 

legalázatosabban felségünkhöz fordultak, hogy számukra megfelelő or-

voslásról kegyesen gondoskodni, valamint előbb megnevezett helyeikre 

szabad és teljes visszatérésüket, továbbá szerencsés ottmaradásukat enge-

délyezni, személyűk, vagyonuk és javaik védelmét nektek elrendelni 

jóindulatúlag szíveskedjünk, valamint ne engedjük, hogy előzőleg kinyil-

vánított privilégiumaikban, továbbá mentességeikben és kiváltságaikban 
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váratlanul megcsorbíttassanak. Ezeknek ilyen irányú legalázatosabb és 

szorgalmas kérését, valamint néhány hívünk, hivatalnokunk mellettük tett 

komoly ajánlását, kegyes döntéssel és elhatározással nyájasan meghall-

gattuk és elfogadtuk, megfontolván, hogy inkább illik királyi bőkezűsé-

günkhöz hű alattvalóinkat - kivált akik az ellenség ellen fegyverrel szol-

gálnak megjutalmazni, mint megérdemelt privilégiumaikban és mentessé-

geikben, megzavarni, vagy megzavartatni engedni, vagy még inkább ka-

tonai adókkal terheltetni, mivel katonának katonát fizetnie nem kell. 

Ezért mindegyikőtöknek, akiknek fentebb is, ezen oklevélben határo-

zottan kijelölve, meghagyjuk és elrendeljük, hogy később minden eljö-

vendő időben az előzőleg megjelölt Beszermény, Nánás, Hadház, 

V.Pérch, Polgár, Szoboszló és Dorogh, hét hajdúváros említett polgárait, 

katonáit és lakóit régi helyeikre visszatérni, valamint ott gondtalanul élni, 

földjeiket, birtokaikat, ugyanúgy régi privilégiumaikat és előjogaikat, to-

vábbá mentességeiket és kiváltságaikat zavartalanul használni, élvezni, 

valamint azoknak örülni engedélyezzétek és ugyanazokban megőrizzétek, 

továbbá megtartsátok. Sőt személyükben, vagyonukban és javaikban kö-

telesek vagytok és tartoztok mindenképpen védelmet, oltalmat és mene-

déket nyújtani, annyiszor, ahányszor jelen okirattal benneteket, vagy 

valamelyikőtöket megkeresnek. Királyi tekintélyünket jelen oklevelünk 

által ennyiben teljesen átengedve és meghagyva, a jog és igazság közbe-

jöttével másképp cselekedni, vagy őket előrebocsátott lakóhelyeiken, pri-

vilégiumaikban, szabadságjogaikban, mentességeikben, valamint kivált-

ságaikban megzavarni, zaklatni, bármely adókkal megterhelni, valamint 

megkárosítani; zavarni, zaklatni, terhelni sohase és semmiképp se meré-

szeljétek, vagy bátorkodjatok. Mégis így, hogy ugyanezen városok hajdú-

katonái, polgárai és lakosai, amelyekre említett privilégiumaik érvényé-

nek megtartásával köteleztetnek; szolgáltassák, bemutassák és teljesítsék. 

Kelt ausztriai Bécs városunkban, az Úr 1682. évének augusztus hó 5. nap-

ján, római királyságunk 29., a magyarországi és a többi 39., a cseh 31. 

évében. Lipót mp. - Korompay Péter, Nyitra választott püspöke mp. - 

Maholany János mp. 

. 

                                

 

 

 

I. Lipót megerősítő oklevele. 1695. 
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Mi, Lipót, Isten kegyelméből a rómaiak választott, mindig felséges  

császára, valamint Germánia, Magyarország, Csehország, Dalmácia, Hor-

vátország és Szlavónia stb. királya, Ausztria főhercege, Burgundia, 

Brabant, Karinthia, Carniolia hercege, Morvaország határőrgrófja, Habs-

burg, Tirol és  Krajna stb. grófja. Tudomására hozzuk ezen okiratunk tar-

talmával  mindazoknak, akiket illet, hogy mi tekintettel híveinknek, a 

nemzetes és  vitézlő katonáknak és hajdúknak, bíráknak és egyéb 

pogároknak a hét hajdúváros, úgymint Böszörmény, Szoboszló, Polgár, 

Nánás, Dorogh valamint V.Pérch közösségei lakósainak, mindig nagy 

mértékben szolgált  hűségére, valamint hű szolgálataira és érdemeire, 

amelyeket - mint mondják az első  helyen említett magyarországi király-

ságunk szent koronájának és ausztriai legszűkebb házunknak, valamint 

következésképp felségünknek, a helyek és idők különbözőségének megfe-

lelően; nevezetesen pedig akar az elmúlt, akár a  jelenleg is fennálló török 

háború megmozdulásaiban saját költségükön katonáskodva, valamint csá-

szári és királyi táborunkat követve (tanúsítottak) nem kevés kárral, ame-

lyet elszenvedtek, és hogy azután az említett királyságunkra kivetett téli 

porció adójának bevezetésétől kezdve a jelen ideig egész hathatósan kb. 

300 000 forinttal, esküdt török ellenségünk ellen elrendelt katonai hadjá-

ratunk céljából, saját maguk mérhetetlen megerőltetésével, lehetőségeik 

végső kimerítésével hadipénztárunkat kegyes lélekkel megsegítették. Ha-

sonló különböző szolgálatokat teljesítettek az ellenségtől elfoglalt várak 

megszállásánál, a szállítások elvégzésében: Ugyanezen polgárokat és la-

kosokat, utódaikat és leszármazottaikat a szepesi kamaránk által követelt 

tized és kilenced térítése alól kegyes végrehajtó levelünk értelmében, me-

lyet 1692. április 30-án szepesi kamaránk kibocsátásában adtunk ki, és 

nekik jövendő védelmük céljából átadtunk, s amelyet jelen okirat által ke-

gyesen megerősítettünk, valamint szilárdítottunk és jóváhagytunk; őket 

jóságosan felmentettük, felszabadítottuk és mentesítettük. Felszabadítván 

adómentesekké és szabadokká tettük. Senki sem kételkedvén, hogy az 

említett hét hajdúváros - különösképp valami gabonaszükség adódván – 

önszántából bizonyos gabonahozzájárulást fog szolgáltatni. Mégis azzal a 

feltétellel, hogy ugyanezen hajdúk és fölemlített örököseik, valamint ösz-

szes utódaik a számunkra és törvényes utódaink, tudniillik a magyaror-

szági királyok számára kijáró hűségben mindig kötelesek és tartoznak 

megmaradni, máskülönben jelen kegyünket nekik legkevésbé sem akarjuk 
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nekik ajánlani. Mindazonáltal megerősítjük, jóváhagyjuk, elismerjük, 

felmentjük, megszabadítjuk, valamint mentesítjük, felmentvén szabadok-

nak és menteseknek nyilvánítjuk, jelen okirat érvényével, más jogának sé-

relme nélkül. Következésképp nektek, híveinknek, magyarországi és sze-

pesi kamaráink elöljáró hivatalnokának, igazgatójának és többi tanácso-

sának, Zabolch megye ispánjának, alispánjának, szolgabíráinak és esküdt-

jeinek, valamint az adminisztrátoroknak, felügyelőknek, elöljáróknak, 

harmincadosoknak, intézőknek, továbbá a többi hivatalnoknak, nevezete-

sen pedig királyi harmincadosainknak, a jelenlegieknek és a későbbiek-

nek, ezen okirat rendjében kegyesen és határozottan meghagyjuk, vala-

mint elrendeljük, hogy a későbbiek folyamán a fentebb nevezett hajdú vá-

rosokat, valamint magukat a hajdúkat és katonáinkat, örököseiket. továb-

bá valamennyi utódukat az előbb említett tized és kilenced fizetésére, 

mentesítő kegyünk, felszabadításunk és kiváltságolásunk jelen előírásai-

val  szemben, semmiféle címen kényszeríteni és hajtani, vagy ugyanazon 

hajdúkat és összes örököseiket, utódaikat bármilyen módon javaikban, to-

vábbá bármilyen dolgaikban akadályozni, zavarni háborgatni és megkáro-

sítani soha és semmiképpen se merészeljétek, hanem ezen kivételes ke-

gyünket nekik, amilyet fentebbi módon megadtunk, erősen és visszavo-

natlanul juttattuk, mind magatok megőrizni, mind mások által, akiket illet 

és illetni fog, minden módon megőriztetni kötelesek vagytok és tartoztok, 

másképp nem cselekedve. Jelen okiratot titkos függő pecsétünk alatt, me-

lyet, mint Magyarország királya használunk, megerősítettük, akarjuk és 

megparancsoljuk, hogy elolvasás után bemutatójának visszaadassék. Kelt 

ausztriai Bécs városunkban, az 1695. év október 30-án (római) királysá-

gunk 38., a magyarországi és a többi 41., a csehországi 40, évében. 

Lipót mp. Ghilányy György mp. Somogyi Ferenc mp. 
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III. Károly megerősítő oklevele. 1725. 

 

 

 

 

Mi, VI. Károly, Isten kegyelméből a rómaiak választott, mindig felsé-

ges  császára, valamint Germánia, Hispania, Magyarország, Csehország, 

Horvátország, Szlavónia stb. királya, Ausztria főhercege, Burgundia, 

Brabant, Stiria, Karinthia, Carniolia, Luxemburg, Vierthemberg, Felső 

Thaeka, és Alsó - Szilézia hercege, Svájc fejedelme, Morvaország határ-

őrgrófja, Habsburg, Tirol,  Ferrara, Khyburg és Borichya stb. grófja. Tu-

domására hozzuk jelen oklevelünk tartalmával, mindazoknak, akiket illet, 

hogy híveink, a nemzetes Csanády Sámuel, hajdúvárosaink első kapitánya 

és Harangy Miklós, Böszörmény város hites jegyzője, mint az előbb 

mondott hajdúvárosok; úgymint  Zabolch vármegyében lévő Böször-

mény, Szoboszló, Nánás, Vámos Pérts és Dorogh követei, másként meg-

bízottai, elénk járulva mind maguk, mind a fentnevezett városokban élő 

valamennyi többi híveink, a szabad hajdúk, vagy katonáink nevében és 

személyében felmutatták, valamint  előadták nekünk a néhai igen fényes 

római császárnak, Magyarország  királyának, Lipót urunknak, dicső em-

lékezetű, hőn szeretett nemzőnknek, továbbá elődünknek három 

privilegiális okiratát. Az első könyv formájú, a másik kettő pedig pátens 

formában kiállítva, és titkos pecsétjével, valamint saját kezének aláírásá-

val megerősítve, illetve főhercegi városunkban, az ausztriai Bécsben 

1682. augusztus 1-i és 1695. október 20-i kelet alatt kiadva, amelyek köz-

bejöttével, nevezetesen az elsővel ugyan dicső nemzőnk, valamint elő-

dünk minden szabadságjogokat, és privilégiumokat, kiváltságokat és ked-

vezményeket, amelyeket és amiket nyilván nevezett hajdúvárosok lakói, 

valamint szabad hajdúi, vagy katonái attól az időtől, amikor ugyanazon 

várasokat kezdték lakni, a rómaiak különböző császáraitól és Magyaror-

szág királyaitól, továbbá Erdély fejedelmeitől, számos katonai szolgála-

tukra való tekintettel maguknak megszerezhettek, az ugyanazon oklevél-

ben tartalmazott és kifejtett módokkal, formákkal és feltételekkel megerő-

síteni (kegyeskedett). A második okirattal pedig, hogy ők az ellenségtől 

teljesen tönkretéve, valamint lakóhelyeikről elűzve, régi lakóhelyeikre 

visszatérni, ugyanott minden privilégiumukat, előjogukat, kiváltságukat, 

mentességüket használni, élvezni, és azoknak örülni képesek legyenek, 

kegyesen eldönteni és jóváhagyni (szíveskedett). Végül a harmadik okle-
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véllel a szepesi kamaránk által akkor követelt tized és kilenced megfizeté-

se, valamint szolgáltatása alól örökre felmenteni, a fölmentettek érdeké-

ben kinyilvánítani kegyeskedett. Az alábbi tartalommal. Könyörögtek te-

hát Felségünknek az említett hajdúvárosok fentebb mondott valamennyi 

szabadhajdúi, vagy katonáink, illetve lakosai nevében és személyében, il-

lendő kérelemmel a legalázatosabban, hogy néhai dicső nemzőnknek, va-

lamint elődünknek három privilegiális okiratát, továbbá az azokban fog-

laltakat összesen és külön jogérvényeseknek, helyeseknek és elfogadot-

taknak tartva, hasonlóképp privilegiális oklevelünkbe beiktatva, valamint 

beíratva, elfogadni, jóváhagyni, megerősíteni és szembesíteni, valamint az 

előbb mondott szabad, vagy ugyanazon városban élő és lakó katonáink, 

valamint összes utódaik és leszármazottaik érdekében megújítva, örökér-

vényűekként kegyesen megerősíteni szíveskedjünk. Ezen privilegiális ok-

iratoknak, nevezetesen pedig az elsőnek tartalma ez, mi, Lipót, az isteni 

kegyelem folytán stb. stb. 

Nánási Oláh Mihály hajdúkerületi főkapitány, az Origo et 

Status… összeállíttatója. 1760 -1838. 



NYAKAS MIKLÓS: HAJDÚBÖSZÖRMÉNY A MÚLÓ IDŐBEN 

 
344 

Mi tehát a mondott Csanády Sámuel kapitánynak és Harangi Miklós 

hites jegyzőnek mind saját maguk, mind a többi, fent említett, nevezett 

Zabolch megyében lévő Böszörmény, Szoboszló; Nánás, Vámos Pérts, 

Hadház és Dorogh városunkban élő szabad hajdúk, vagy katonáink nevé-

ben és személyében felségünknek a fentebbi módon legalázatosabban elő-

terjesztett kérést királyi jóindulattal meghallgatva, valamint kegyesen el-

fogadva, néhai kegyes emlékezetű, hőn szeretett nemző urunknak és elő-

dünknek előzőleg beiktatott három privilegiális okiratát nem kitörölve, 

nem kivakarva, bármely részében sem gyanúsan, hanem épen, minden hi-

bától és gyanútól mentesen, jelen privilegiális okiratunkba szóról szóra, 

bármi elhagyás és hozzátétel nélkül bemásoltatva, valamint beíratva, 

ugyanúgy azok egész tartalmát, minden végzését és cikkelyét annyiban, 

amennyiben szabályosan és törvényesen vannak kiadva, és érvényessé-

güknek az igazság kedvez, mint amennyire eddig is használatukban vol-

tak, érvényeseknek, helyeseknek, valamint elfogadottaknak tartva, elfo-

gadtuk, jóváhagytuk, megerősítettük és aláírtuk. Továbbá az annyiszor 

említett szabad hajdúk, vagy katonáink, a fentebb mondott hét városnak 

(Polgárnak is, amennyiben már alávettetett az egri káptalan úr jogszolgál-

tatásának) lakóinak érdekében, valamint utódaiknak és valamennyi le-

származottaiknak érdekében megújítva, állandó érvényűekként kegyesen 

megerősítettük, sőt elfogadjuk, jóváhagyjuk, megerősítjük, aláírjuk és 

megszilárdítjuk. Mégis úgy, hogy az adóterheket, ahogy eddig, a későbbi-

ekben is arányosan viselni, valamint előteremteni tartozzanak. Más jogá-

nak sérelme nélkül. Titkos függő  pecsétünk által, melyet mint Magyaror-

szág királya használunk, megerősített ezen oklevelünk érvényével és ta-

núságival. Kelt, szeretett hívünk, a tisztelendő  acsádi Acsádi Ádám, 

veszprémi püspök, valamint ugyanazon nevű hely  és megye fő és örökös 

ispánjának, a vaskai Szent Márton (rend) apátjának, ugyanúgy tanácso-

sunk, valamint magyarországi nevezett királyságunk szerinti udvari kan-

cellárunk keze által, ausztriai főhercegi városunkban, Bécsben 1725. esz-

tendejének november tizenharmadik napján, római királyságunk 15., a 

hispániai 23., a magyar-, csehországi és a többi 15. évében. 

Károly mp. - Acsádi Ádám, veszprémi püspök mp. Sigray József  mp
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IX 

 

Szakirodalmi tájékoztató 

 
 

Tekintettel arra, hogy a népszerűsítőnek szánt munkához szabályos 

jegyzetapparátus nem készült, ezért a mélyebben tájékozódni kívánó ol-

vasók számára a felhasznált, legfontosabb szakirodalmat az alábbiakban 

adom meg.  

A táj földrajztörténeti leírásánál (Hajdúböszörmény határának és kör-

nyékének földrajzi viszonyairól) felhasználtam Cholnoky Jenő: A Föld és 

élete VI. Magyarország földrajza. Bp. é.n.(1936) c. munkáját. Használha-

tó szempontokat adott Cholnoky Jenő: A Tiszameder helyváltozásai. 

(Földr. Közl. 1907.) Alapvetően figyelembe vettem Bulla Béla dr. : Ma-

gyarország természeti földrajza Bp. 1962. munkáját, különösen a Nyírség-

ről, a Hortobágyról és a Hajdúhátról írt részeket. Felhasználtam Vertse 

Albert dr.: A Nyírség felszíni és földtani viszonyai c. írását  Szabolcs 

vármegye. Szabolcs és Ung k.e.e. (szerk. Dienes István) Bp. 1939. Végül 

mindenkinek figyelmébe ajánlom Hajdú megye leírása (szerk. Varga 

Geyza) Debrecen, 1882. természetföldrajzi leírását tartalmazó részt.  

A honfoglalásig terjedő régészeti fejezetnél (Hajdúböszörmény határá-

nak története a magyar honfoglalásig a régészeti leletek tükrében) alapve-

tően az 1973-ban megjelent városmonográfia (Hajdúböszörmény történe-

te /szerk. Szendrey István Debrecen, 1973.) vonatkozó szaktanulmányai-

nak adataira építettem (M. Nepper Ibolya:  Hajdúböszörmény határának 

népei és kultúrája az őskortól az i. u. III. század végéig.  Mesterházy Ká-

roly: Hajdúböszörmény földjének története a népvándorlás és a honfogla-

lás korában). A témánál hasznosítottam Mesterházy Károly (Izmaeliták, 

böszörmények, volgai bolgárok) és J. A. Halikova (Volgai Bulgária és a 

X. századi Magyarország népessége etnikai rokonságának kérdéséhez) ta-

nulmányát. Mindkettő a Hajdúsági Múzeum Évkönyve I. (szerk. Bencsik 

János) Hajdúböszörmény, 1973. kötetétben jelent meg. A beszermán kér-
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déshez lásd Udmurtija. Moszkva, ? Figyelemfelhívás erejéig Nyakas Mik-

lós: Gondolatok egy kiállítás kapcsán. Amit az udmurtokról tudni kell. 

Szabadhajdú. 1992. okt. 8.  

A következő régészeti fejezet (A honfoglalástól a tatárjárásig) alapvető 

forrása az említett várostörténeti monográfia két tanulmánya (Mesterházy 

Károly: Hajdúböszörmény földjének története a népvándorlás és honfog-

lalás korában) és részben Módy György Hajdúböszörmény és földjének 

története a XIII. századtól a hajdúk letelepítésig). A 15. századi „rác” 

kérdéshez új szempontok találhatók Nyakas Miklós: A hajdúk letelepítése 

Böszörményben. Hajdúböszörmény, 1984. A város település-

szerkezetének ismertetéséhez alapvető forrás Györffy István: Hajdúbö-

szörmény települése (Föld és Ember. 1926. évf.) c. munkája. Új szempon-

tokat hozott Kathy Imre (Kathy Imre - Sz. Kürthy Katalin: Hajdúböször-

mény építészete és képzőművészete Hajdúböszörmény, 1979). A város 

négy keresztutcájának első szakirodalmi említése Szendrey István: A vá-

ros népesedése (Hajdúböszörmény története (szerk. Szendrey István) Deb-

recen, 1973. 

Böszörmény a török hódoltság övezetében c. fejezethez alapvető forrás 

Módy György fent említett tanulmánya. A város reformációjához fontos 

adatokat ad Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-től 

1600-ig. Bp. 1977. és Uő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexi-

kon. Bp. 1977.  A város első református lelkészének említésére lásd Nya-

kas Miklós: Bakóczi János betűrendbe szedett mutatója Lampe-Ember Pál 

egyháztörténetéhez. A Hajdúsági Múzeum Évkönyve VIII. (szerk. Nyakas 

Miklós) Hajdúböszörmény, 1994. A korábbi nézet forrása Porcsalmy 

Gyula: Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszüntetésig. 

Debrecen, 1963. Zelemér 1605. évi összeírásához Nyakas Miklós: A haj-

dúk letelepítése Böszörményben. Hajdúböszörmény, 1994. A még földes-

úri mezőváros lakosságának elemzése ugyanitt. A település-szerkezetre 

vonatkozóan lásd Kathy Imre fent idézett tanulmányát. A hajdúváros Bö-

szörmény fejezetnél a birtokbaiktatás leírása a birtokbaiktatási oklevél 

alapján történt. Magyar nyelven közölve Nyakas Miklós: A hajdúk letele-

pítése Böszörményben, Hajdúböszörmény, 1984. Függelék. A hajdúság 

kialakulására Szabó István: A hajdúság kialakulása. Debrecen, 1956. A 

hajdúság 17. századi történetére alapvető munka Rácz István: A hajdúk a 

XVII. században. Debrecen, 1969. Fejezetünkhöz fontos forrás Rácz Ist-

ván tanulmánya az 1973-ban megjelent várostörténeti monográfiában (A 

hajdúszabadság birtokában).  
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Böszörmény hajdújoga és a hajdúk letelepítése c. fejezethez alapvetően 

A hajdúk letelepítése Böszörményben c. munkámra támaszkodtam. A vo-

natkozó szakirodalmi utalásokat lásd ott.  

A hajdúváros Böszörmény fejezethez a fenti munkámat használtam. 

Dávid Zoltán népességbecslése (A hajdúk letelepítése. Történeti statiszti-

kai tanulmányok. Bp. 1975.). A hivatkozott peres irat közlése és elemzése 

Nyakas Miklós: Egy böszörményi polgári per tanulságai. A Hajdúsági 

Múzeum Évkönyve V. (szerk. Nyakas Miklós) Hajdúböszörmény, 1983.)  

A határhasználatra Poór János: Hajdúböszörmény mezőgazdasága a 

XVII. és XVIII. században. Hajdúböszörmény története (szerk. Szendrey 

István) Debrecen, 1973. Az aviticum és aquisitum problémájára lásd a 

Nyakas Miklós  által közölt peres irat elemzését. Böszörmény „labanc” 

korszakára Zoltai Lajos: Debrecen a török uralom végén. A város háztar-

tása. Bp. 1905. Rápolti Papp Mihály naplója: Tiszántúli Református Egy-

házkerület Kézirattára. R. 540. Lényeges részei közölve. Sárospataki Fü-

zetek. 1859. évf. A Forgách-féle instrukció közölve Komáromi András: A 

szabadhajdúk történetére vonatkozó levéltári kutatások. Bp. 1898.  

A kiváltságlevelek, védlevelek első közlése Origo et Status 

Privilegiatorum OppidorumHaidonicalium ... H.n.é.n.  

Az 1702-es összeírás névanyaga Calamus: Bocskay hadi népe. DKK. 

1906. A Hajdúkerületi statútum közlése és a kerület kialakulásának prob-

lematikája Nyakas Miklós : A Hajdúkerület kialakulásának néhány prob-

lémája i.m.  A 17. század második felének belső viszonyaira Nyakas Mik-

lós: A szabolcsi hajdúvárosok helyzete Várad eleste után a kassai főkapi-

tányhoz írt levelek tükrében. HMÉ 1987. A svéd követ leírására Szamota 

István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. 1054 – 

1717. Bp. 1891. A böszörményi szabócéh említése Császár Edit: A haj-

dúság kialakulása és fejlődése. Db. 1932. Az iparosságra Csiha Antal: 

Hajdúböszörmény ipara és kereskedelme 1872-ig. Böszörmény története, 

Db. 1973. A városgazdálkodásra lásd Veliky János tanulmányát a fenti 

kötetben, az egyházi életre Bencsik Jánosét ugyanott. Az egyházművé-

szetre Kürti Katalin munkája (Kathy – Kürti: Hajdúböszörmény építésze-

te – képzőművészete. Hajdúböszörmény, 1979.). Rápótira Sárospataki 

Füzetek 1859.  

Böszörmény a Rákóczi szabadságharcban c. fejezethez lásd Rácz Ist-

ván: A Hajdúk a XVII. században. Db. 1969 c. könyvét, valamint Balogh 

István és Nyakas Miklós tanulmányát a Polgár története (szerk. Bencsik 

János) Polgár, 1974. ) kötetben. II. Rákóczi Ferenc emlékirata. (Bp. 
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1951). haszonnal forgatható. Lásd még Nyakas Miklós: Vámospércs 1552 

– 1848 között. Tanulmányok Vámospércs történetéből (szerk. Gazdag 

István) Vámospércs, 1995.  

Böszörmény a feudalizmus késői századaiban c. fejezethez, a kamarai 

fennhatósághoz általában Sillye Gábor tanulmányát használtam (Varga 

Geyza: Hajdú megye leírása. Db. 1882.) III. Károly oklevele közölve: 

Szendrey István: Hajdú-szabadságlevelek. Db. 1971). Polgárra Nyakas 

Miklós: A hajdúváros pusztulásától a jobbágyfelszabadításig. Polgár tör-

ténete. (szerk. Bencsik János) Polgár, 1974. A népesség felduzzadására 

Szendrey I. tanulmánya az 1973-ban megjelent városmonográfiában. A 

hajdúkerületi székház építésére lásd Nyakas Miklós két tanulmányát a 

Hajdúsági Múzeum Évkönyve VI. és VII. kötetében. A városrendezési tö-

rekvésekre lásd Kathy Imre tanulmányát Hajdúböszörmény építészete – 

képzőművészete. 1979) 

 A szabadparaszti közösség határhasználata és gazdálkodása. A társa-

dalmi rétegződés c. fejezethez  lásd Orosz István : A hajdúböszörményi 

mezőgazdasági termelés és az agrártársadalom fejlődése. 1784 - 1889. és 

Poór János: Hajdúböszörmény mezőgazdasága a XVII – XVIII. század-

ban. Mindkét tanulmány az 1973-ban megjelent városmonográfiában ta-

lálható. A határhasználat és földbirtoklás valamint a társadalmi rétegződés 

kérdéskörére máig nélkülözhetetlen forrás Sillye Gábor jelentése a Hely-

tartótanácshoz (1864). Ezzel kapcsolatban még Nyakas Miklós: A Hajdú-

kerület társadalmi küzdelmei a XVIII. század végétől és polgári átalaku-

lásunk kérdése HMÉ. I. k. Hajdúböszörmény, 1973.  

A városi autonómia és teherviselés c. fejezethez használható feldolgo-

zás Komoróczy György tanulmánya (Hajdúböszörmény története, Db., 

1973), és Poór János: Hajdúböszörmény város levéltárának iratai. (A 

helytörténetírás levéltári forrásai I. /szerk. Komoróczy György/ Debre-

cen.1972.), valamint Rácz István tanulmánya a Hajdúböszörmény történe-

te c. kötetben, illetve Nyakas Miklós: A Hajdúkerület társadalmi küzdel-

mei és polgári átalakulásunk kérdése. HMÉ I. Hajdúböszörmény, 1973. A 

Jászkunságra újabban Bagi Gábor: A Jászkun kerület társadalma a 

redemptiótól a polgári forradalomig. 1745 – 1848. Szolnok, 1995. és 

Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun kerület igazgatása. 1745 – 1876. 

Szolnok, 1995.  

A határhasználatra: Balogh István: Határhasználat Hajdúböszörmény-

ben a XVIII. században. Etn. 65. évf. (1954) 441-457 p. és 66. évf. (1955) 

99-124 p. és Orosz István tanulmánya (Hajdúböszörmény története. 
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1973). Az 1790/91-es országgyűlési szereplésükre Nyakas Miklós: A haj-

dúvárosok országgyűlési képviseleti jogának elnyerése. 1790 – 1791. 

Hajdúböszörmény, 1992. A főkapitányi tisztségre Nyakas Miklós: A haj-

dúkerületi főkapitány választási rendjének alakulása. A Hajdúsági Múze-

um Évkönyve VII. Hajdúböszörmény, 1990. és Nyakas Miklós: Nánási 

Oláh Mihály hajdúkerületi főkapitány. 1760 – 1838. Hajdúböszörmény, 

1987.  A város iparára lásd az 1973-ban megjelent városmonográfiai vo-

natkozó tanulmányait, illetve Nyakas Miklós: A Hajdúkerület 1973-as 

limitációja.  IV. kézműves-ipartörténeti szimpozium (szerk. Nagybákay 

Péter) Veszprém, 1981. A szárazmalmokra Bárdi Ida: Szárazmalmok 

Hajdúböszörményben. A Hajdúsági Múzeum Évkönyve. III. Hajdúbö-

szörmény, 1977. Az egyházi életre és művelődésre lásd az 1973-ban meg-

jelent városmonográfia tanulmányát (Bencsik János) és Zoványi Jenő 

Egyháztörténeti Lexikonának megfelelő címszavait. Az egyházi szerve-

zetre Kormos László: Tiszántúli Református Egyházkerület és a debreceni 

református kollégium levéltárának ismertetője. Debrecen, 1984. vonatko-

zó részeit.  A tankönyvekre: Nyakas Miklós: Régi tankönyvek a Hajdúsági 

Múzeum Könyvtárában. Múzeumi Kurír. 1972. dec. Az 1848/49-es forra-

dalomra lásd H. Fekete Péter: Hajdúböszörmény részvétele a szabadság-

harcban, Nyakas Miklós: Sillye Gábor, a szabadságharc kormánybiztosa, a 

Hajdúkerület utolsó főkapitánya. Hajdúböszörmény, 1980, Nyakas Mik-

lós: A népfelkelés szervezése 1849 nyarán Szabolcs megyében, a Hajdú-

kerületben és Debrecenben. A debreceni Déri Múzeum évkönyve. 1980., 

Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztosi tevékenysége. A Hajdúsági 

Múzeum Évkönyve. 1981. és Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiz-

tos tevékenysége és a hajdúvárosok önvédelmi harca 1848-ban és 1849-

ben. Hajdúböszörmény, 1999. 

A császári önkényuralom c. fejezethez haszonnal forgatható 

Komoróczy György tanulmánya a Hajdúböszörmény története (Debrecen, 

1973) c. kötetben. Fontos szempontokat ad Sashegyi Oszkár :Az abszolu-

tizmus kori levéltár. Bp. 1965. A társadalmi szerveződésre is Nyakas Mik-

lós: Vázlat a hajdúböszörményi polgári kaszinó történetének első évtize-

déről. Múzeumi Kurír III. 4. 1977. Sillye Gábor e korban kifejtett tevé-

kenységére Uő: Sillye Gábor a szabadságharc kormánybiztosa, a Hajdú-

kerület utolsó főkapitánya. Hajdúböszörmény, 1980 

A dualizmus kora fejezethez általában lásd Komoróczy György, Fehér 

András, Orosz István, Veliky  János és Ujlaky Zoltánné vonatkozó tanul-

mányait a Hajdúböszörmény története i. kötetben. A Hajdúkerület körüli 
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küzdelmekre lásd, Hajdú megye megszervezésére Nyakas Miklós: Egy ősi 

szervezet haldoklása és megszűnése. Hajdúk a magyar történelemben III. 

Db. 1975. Uő: Hajdú vármegye megszervezése 1876/77-ben Hajdú-Bihar 

megyei Levéltár Évkönyve 1980. és Uő: Organisierung des Komitats 

Hajdú 1876/77. Hajdú vármegye megszervezése 1876/77-ben DMÉ  Deb-

recen, 1981. Uő: Hajdú vármegye létrejötte. Hajdúböszörmény, 1983. 

Párhuzamként ajánlható Seres Péterné: Jász-Nagykun-Szolnok megye ki-

alakítása. Szolnok, 1975. 

A tagosítások körüli küzdelmekre lásd Nagy Sándor: Társadalmi harc 

a tagosítás körül Hajdúböszörményben. 1851 – 1878. A Hajdúsági Múze-

um Évkönyve IV.  Hajdúböszörmény, 1980. 

Baltazár Dezső életére ajánlható: Csikesz Sándor: Baltazár Dezső. 

Debrecen, 1936. A különböző körök, egyletek számbavétele és működése 

Bencsik János - Nyakas Miklós tanulmányában található a Hajdúböször-

mény története i. kötetben 

A helyi sajtóra vonatkozó adatok Nyakas Miklós: Hajdúböszörmény 

sajtótörténete. Hajdúböszörmény, 1982. c munkában találhatók. Ugyanott 

a szerkesztők, szerzők életrajzi adatai is.  

A városrendezésre lásd Kathi Imre említett tanulmányát, az egyes épü-

letekre pedig a szerző cikksorozatát a Hajdúböszörményi Termelőszövet-

kezetek Lapja 1982 és 1983-as számaiban. 

A tanyavilág kialakulására lásd Novák László: Hajdúböszörmény te-

lek- és településrendszere. Hajdúsági Múzeum Évkönyve II. Hajdúbö-

szörmény, 1975. 

Az első világháborúra, s azt követő szomorú eseményekre, a Monar-

chia szétverésére  lásd Fejtő Ferenc: Rekviem egy  hajdanvolt birodalo-

mért. Bp. 1990. Az idézett kézírásos naplók még publikálatlanok a Hajdú-

sági Múzeum Történeti Adattárában. Az eseményekre lásd Fehér András 

tanulmányát a Hajdúböszörmény története i. kötetben és Nyakas Miklós: 

A Tanácsköztársaság Hajdúböszörményben. Az 1918-19-es forradalom 

60. évfordulójára rendezett jubileumi emlékülés. Debrecen, 1978.  

A román megszállásra lásd Fehér András tanulmányát a Hajdúbö-

szörmény története i. kötetben, valamint Fogarassy László: A Horthy-

hadsereg bevonulása a Tiszántúlra: Déri Múzeum Évkönyve 1973. Deb-

recen, 1975. 

A politikai élet újjászerveződésére lásd a Hajdúböszörmény története 

Debrecen, 1973. c. kötet vonatkozó tanulmányait. Bethlen hajdúböször-
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ményi szereplésére Romsics Ignác: Gróf Bethlen István politikai pályája. 

1901-1921. Bp. 1987. 

A két világháború közötti társadalomra a várostörténeti monográfia 

vonatkozó tanulmányain túl adataiban használható Poór János: Az ellen-

forradalmi rendszer kiteljesedésétől a népi demokratikus forradalom győ-

zelméig. Hajdúböszörmény, 1976. c munkája. Kálmán Ferencre Nyakas 

Miklós: Kálmán Ferenc. Szabadhajdú. 1991. nov. 21. 

A második világháborúra a Hajdúböszörmény története vonatkozó ta-

nulmányain túl adatszerűen használható munka: Poór János: Hajdúbö-

szörmény a német megszállás és az új élet hajnalán. 1944 március – októ-

ber. Hajdúböszörmény, 1985. A hadműveletekre német részről  Hans 

Friessner: Árulások, vesztett csaták. Bp. 1992. A hajdúböszörményi zsi-

dóság tragédiájára Kardos Pál: Adalékok a hajdúböszörményi zsidóság 

történetéhez. Debrecen, 1949. és Harsányi László: Adalékok a hajdúvá-

rosok zsidóságának történetéhez. A szovjet atrocitásokra Szebeni Ilona: 

Merre van a magyar hazám?… Kényszermunkán a Szovjetunióban. 1944 

– 1949 Bp. 1991. A város helyzetére érdekes adalék Nyakas Miklós: Je-

lentés 1945-ből. Szabadhajdú. 1991. nov. 7.  

Az Okmánytárban közzétett oklevelek első, latin nyelvű közlése Origo 

et Status privilegiatorum oppidorum haidonicalium h. n. é. n., legutóbbi 

magyar nyelvű  közlései részint Szendrey István: Hajdú-szabadságlevelek. 

Debrecen, 1971. és Nyakas Miklós: A hajdúk letelepítése Böszörmény-

ben. Hajdúböszörmény, 1984. c. munkákban találhatók. Ez utóbbi függe-

lékében megjelentek első magyar nyelvű közlések, jelen változatban némi 

stiláris módosítással.  

 


