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Bevezetés: Néhány szó a bihari hajdúvárosokról 

A bihari hajdúvárosok Rákóczi-kori története valójában két szorosan összefüggő 
részből áll: a hajdúközösségeknek az erdélyi fejedelmektől kapott pr ivi légiumaik elis
mertetéséért a „Nemes Vármegyéve l " folytatott harcából és az általuk felállított katona
ságnak a rendi szabadság védelmében kifejtett küzdelméből . Éppen ezért t anulmányunk
ban mi is pá rhuzamosan próbáljuk felvázolni azokat az eseményeket , amelyek 
eredményeként az egykor két ágyúlövésre t ízezer katonával Nagyvárad véde lmére siető 
bihari hajdúk utódai I I . Rákóczi Ferenctől visszakapták korábban elvesztett jogaikat. 
Minderre az ónodi országgyűlésen került sor, bár sem az akkor hozott törvényekben, sem 
az országgyűlés üléseiről fennmaradt beszámolókban nem esik szó a bihari hajdúkról. 
Mindössze a fejedelem egykorú határozata, valamint Károlyi Sándor generális egy évvel 
később kelt levele árulkodik arról, hogy rövid időre bár, de megoldás t nyert egy 
nagymúltú közösség, a bihari hajdúság ügye . 1 

Az Erdélyi Törvénytárban, az ún. Approbatákban, összesen húsz, az országgyűlés ál
tal is szentesített hajdúváros neve szerepel: Bagamér , Bagos (Hajdúbagos) , Berettyóújfa
lu, Derecske, Félegyháza, Harsány (Körösnagyharsány) , Kába , Körösszeg, Kornádi, 
Konyár, Mikepércs , Régen , Sáránd, Sass (Mezősas) , Szalonta (Nagyszalonta), Szent
márton (Fugyi- vagy Peceszentmárton, Nagyvárad szomszédságában) , Tamás i , Tépe , 
Ürögd és Vekerd. 2 Ennek ellenére több olyan egykorú hajdúvárosról is tudunk, amelyek 
neve ugyan az Approbatákban nem szerepel, szabadalmukat mégsem vonhatjuk kétség
be. A térség történetét különösen jó l ismerő O 'svá th Pál sárréti csendbiztos, helytörténet
író szerint p l . 1605-ben Bocskaitól az Approbatákban található te lepülések mellett hu
szonegyedikként a később Berettyóújfaluba beolvadt Herpály is hajdúszabadalmat 
kapott. 3 Kimondottan hajdúszabadságról ugyan nem szól, viszont a helyi hagyományra 
utalva O ' svá th említést tesz arról, hogy a fejedelmi korban Báránd is katonatelep vol t . 4 

A szabolcsi és a Sajó-Hernád melléki hajdú városok jól feldolgozott történetéhez képest a bihari ún. „ap
róbb" hajdúvárosok múltjáról sokáig meglehetősen keveset tudtunk. A téma első összefoglalása ezért jelentős 
előrelépés a hajdúkutatásban. Nyakas Miklós monográfiája elsősorban a bihari hajdúvárosok létrejöttét, vala
mint az Erdélyi Törvénytárban rögzített állapotokat veszi aprólékos vizsgálat alá, ezért a Rákóczi-szabad
ságharc alatti eseményeknek csak rövid összefoglalását adja. Munkánkat elsősorban a neves hajdúkutató össze
foglalásának egyfajta folytatásaként tárjuk az olvasók elé. Ugyancsak meg kell említenünk, hogy megfelelő 
források hiányában a helytörténeti szakirodalomnak is többnyire meg kellett elégednie a tiszántúli kuruc hadse
reg 1706. és 1708. évi mustrakönyveiben szereplő helyi katonák felsorolásával, illetve azok alakulatok, fegy
vernemek stb. szerinti elemzésével. A szabolcsi, Sajó-Hernád melléki stb. hajdúvárosok történetére nézve lásd 
a jelzett munka megállapításait, valamint a kötethez mellékelt részletes bibliográfiát: Nyakas 2005. 

Nyakas Miklós bizonyítása alapján a névsor valójában az 1653. évi állapotot rögzíti. Uo. 128-133.0. 
3 O'sváth 1875. 104. o. Herpállyal kapcsolatban egyébként Nyakas is feltétel nélkül elfogadja O'sváth állí

tását. Nyakas 2005. 147. o. 
4 Nyakas 2005. 189. o. 2. jegyzet. 



Részben ugyancsak a hagyományra hivatkozik Gáborján esetében, itt azonban már kora
beli forrásokat is felsorol annak alátámasztására, hogy a helység a X V I I . században 
Bárándhoz hasonlóan katonai telepként létezett, és kivál tságokat is é lvezet t . 5 Gáborján 
valóban különleges helyet élvez a bihari hajdúvárosok történetében, mivel „ami lyen bi
zonytalan Gáborján hajdúvárossá válása, olyan rejtélyes az is, hogy hogyan került k i a 
hajdúvárosok közül" . Az egykor hajdúk lakta Gáborján már a X V I I . század végén „ne
mes város"-nak tartotta magát , s így lakói szerint sokkal nagyobb kivál tságokkal rendel
keztek, mint a hajdúvárosok. Gáborján telepítése összefüggésben állhatott az ugyancsak 
a hajdúk érdekel tségébe tartozó Hencida telepítésével . 6 Egyébként Gábor jánhoz hasonló 
helyzet áll fenn Báránd esetében is, O ' svá th Pál megállapítását ugyanis más forrásból is 
alá tudjuk támasztani , ám ennek ellenére sem ismerjük a hajdúvárosok közé kerülésének 
idejét és körülményei t , és arról sem tudunk, hogy Báránd mikor és milyen körü lmények 
között kerülhetet t k i a bihari hajdúvárosok közül. 1697. december 30-án a Bihar vá rme
gyei „Hajdú Városok" lakosai és birtokosai közös beadványukkal fordultak a vármegyé
hez, hogy vegyék figyelembe a tatárok által 1694-ben elszenvedett káraikat. Ennek ér
telmében 1698. j anuár 14-én Torday Ferenc szolgabíró Derecskén meg is hallgatta a 
városok képviselőit . Fel tűnő, hogy akkor hét, az Approbatákban szereplő hajdúváros — 
Berettyóújfalu, Derecske, Hajdúbagos, Kába, Kornádi, Konyár és Mikepércs - bírái mel
lett Báránd első embere is beszámolt a tatárok helyi puszt í tásairól . 7 Végezetül említést 
kell tennünk Szentpéterszegről is, amely kapcsán O 'svá th ugyancsak megemlí t i a telepü
lés egykori katonatelep voltáról fennmaradt helyi hagyományt , de azt is kijelenti, hogy 
azt egyetlen adat sem támasztja alá. 8 

Ma már bizonyított tény, hogy az Approbatákban felsorolt húsz hajdúváros többsége 
csak Bocskai halála után kapott privi légiumot, és a nagyarányú telepítési hul lámot való
jában a fiatal Báthory Gábornak a második hajdúfelkelés idején a hajdúkkal kötött 
egyezséglevele indította el, amelyben ünnepélyesen vállalta, hogy „Váradtól fogva 
Ecsedig és Kál ió ig" letelepíti őket. A bihari hajdúk Bocskai által megkezdett telepítését 
véglegesen csak utódai, Rákóczi Zsigmond, Báthory Gábor, Bethlen Gábor , s végül a két 
Rákóczi György tudták megoldani. Fontos megjegyeznünk, hogy az Erdélyi Törvénytár 
nem azt mondja k i , hogy az állítólag Bocskai által megtelepítet t húsz városon kívül más 
hajdúváros nem lehet, hanem azt, hogy a fejedelmek és az ország (Erdély) tudta és bele
egyezése nélkül nem lehet újabbakat hasonló szabadsággal „ültetni és telepít tetni"! Tehát 
a fenti kitételek betartásával igenis létrejöhettek újabb privilegizált hajdúközösségek, 
amit több példával is alá tudunk támasztani . A Nagyvárad filiárisaként („fiók- vagy ta
r isznyavár") nyilvántartott Sarkad neve nem szerepel az Erdélyi Törvénytárban felsorolt 
helységek között , ennek ellenére senki sem vitatja, hogy a szabadalmazott hajdúvárosok 
közé tartozott. A város eredeti privi légiumát nem ismerjük, I I . Rákóczi György viszont 
már 1645. február 26-án hajdúvárosnak („oppidum hajdonicale") nevezte egy Bártfán 
kiadott o k l e v e l é b e n . 9 1 . Rákóczi György 1629-ben Pocsajra, valamint a szomszédos Csa-

5 Nyakas 2005. 381. o. 
6 U o . 195-201. o. 
7 Gonda Ferenc: Kába története. Egykori hajdúváros múltjából. Kaba, 1981. 46-47. o. 
8 O'sváth 1875. 576. o. 
9 Márki 1924.41.0. 



lánosra telepített hajdúvitézeket, akikről az 1650-es évekből is rendelkezünk adatokkal, 1 0 

a Bethlen István ko rmányzó által i f j . Rhédey Ferenc bir tokára telepített bocsi hajdúk má
solatban fennmaradt szabadalomleveleit pedig magunk közö l tük . " Feltét lenül meg kell 
még emlí tenünk a szabadalmazott váradi lovashajdúkat, akikről Nyakas Mikós összefog
lalása alapján rendelkezünk adatokkal. 1 2 A hajdúvárosok számát azonban további hely
ségekkel is kiegészíthetjük. Az 1827-ben készült ún. „Fekete Geszti Krónika" , amely a 
geszti nemes családok bir tokában volt eredeti oklevelek és a lakosság körében akkor 
még élő történeti hagyomány felhasználásával készült, pl . tartalmazza a Szepesi Kamara 
1701. november 23-án, Kassán írt levelét, amelyben gyakorlatilag elismerik, hogy Geszt, 
Mezőgyán , Ugra (Biharugra) és Zsadány Bihar vármegyei te lepülések korábban az erdé
lyi fejedelmeket fegyverrel szolgáló helységek közé tartoztak. „Előbbeni á l lapot tyok" 
azonban megvál tozot t , s bár korábbi szabadságukat nem kaphat ják vissza, évi 200 ma
gyar forint e l lenében mentesülhetnek a paraszti szolgáltatásoktól . Ugyanott megtalálható 
a kamara december 31-1 e l ismervénye, mely szerint a négy helység hiánytalanul befizette 
a kialkudott összege t . 1 3 

Rákóczi hűségén 

A Bihar vármegyei hajdúvárosok lakossága feltehetően a diószegi felkelést követően 
fogott fegyvert a z ö m m e l ugyanitt lakos kuruc tisztek, mint p l . Boné András , Gödény 
Pál, vagy Kos Mihály parancsnoksága alatt. A bihari hadjárat során maga Rákóczi is a 
térségbe érkezett, s ekkor bizonyíthatón két hajdúvárosnak is oltalomlevelet levelet 
adott. Július 27-én Sámsonból Konyár , három nappal később pedig a böszörményi me
zőben levő táborból Tépe lakosait látta el védlevelekkel , amelyekben megtiltotta, hogy a 
hadak, akár személyükben , akár ingó vagy ingatlan javaikban megkáros í t sák a helységek 
lakosait. 1 4 Augusztus 5-én egyébként a konyádhoz nagyban hasonl í tó protectionalis le
velet kapott Hencida lakossága is a Diószegen táborozó fe jedelemtől . 1 5 Mindez azonban 
csak azt jelenti , hogy Rákóczi elismerte a városok hűségét, az ol talomlevél viszont sem
milyen vélt vagy valós előjoggal nem ruházta fel őket. Azonban két forrásunk is van, 
amelyek szerint Rákóczi a szabadságharc elején érdemben is foglalkozott a hajdúvárosok 
helyzetével . 1703. október 20-24. között Palugyai Lénárt debreceni harmincadost utasí-

10 Nyakas 2005. 207-209. o. 
11 Seres István: Iktári Bethlen István és Rhédey Ferenc ismeretlen hajdútelepítő oklevelei. Hajdúk a zsákai várhoz 

tartozó jószágokon. Hadtörténelmi Közlemények, 117. (2004.) 1234-1241. o. Idézi: Nyakas2005. 209-212. o. 

Nyakas 2005. 221-230. A váradi szandzsákösszeírással, és elsősorban a felsorolt hajdúhelyek részletes 
elemzésével egy önálló tanulmány keretében kívánunk foglalkozni. 

1 3 A geszti krónika. Közzéteszi: Csorba Csaba. Múzeumi Kurír, 5. (1983.) 1 18-1 19. o. Idézi Papp Klára: 
Biharország jobbágynépe. A magánbirtok és jobbágysága a X V I I I . században. (Csokonai História Könyvek.) 
Debrecen, 1998. 34. o. 

14 O'sváth 1875. (Konyár) 452. o., (Tépe) 589. o. A konyári oklevelet közli is, a tépeit csak röviden össze
foglalja, de ez is a konyárival azonos szöveggel készülhetett. A július 30-i oklevél egyébként Rákóczi eddig 
ismert tartózkodási helyeihez is régi-új adalékul szolgál, mivel Esze Tamás „II. Rákóczi Ferenc tartózkodási és 
táborhelyei" című összeállítása nem említi, hogy aznap hol pihent meg a fejedelem. Esze 1955. 550. o. 

15 O'sváth 1875. 402. o. Közli az oklevelet is, ám a dátumnál a napot jelentő szám helyén nyomdahibából 
egy kis „s" betű van. Vélhetően az „5"-ös helyett, mivel Rákóczi augusztus 5-6-án táborozott Diószegen. Esze 
1955. 550. o. 



totta, hogy ha a Bihar vármegyei „hajdú várasiak" a majorságbeli marha, búza és egyéb 
javaikat a saját szükségletükre (nem pedig a hadakozás miatt!) értékesíteni akarják Deb
recenben, pr iv i légiumuk alapján semmilyen harmincadot nem tartoznak fizetni . 1 6 Ekkor 
feltehetően Rákóczi csak a hajdúvárosok kérésének tett eleget, alig két hónappal később 
viszont már valódi szabadalomlevelet is kiállított számukra , amely valójában a debreceni 
harmincadosnak adott utasítással kezdődő jog i folyamat újabb á l lomása volt. Az egykori 
Bagamér hajdúváros jogál lására vonatkozó, és a helyi református eklézsia levelesládájá
ban őrzött húsz (!) eredeti oklevél Kováts István lelkész által 1823 táján készült j egyzé 
kében a 6. pontban a következő tétel szerepel: ,Jlákoczy Ferenc Resolutioja ddto 1703. d 
[dt]17 22a Decembris, a Tokalyi Táborból , mely által az egész Hajdúság esedezésére , ré
ven, v á m o n való szabadságok, majorságbéli javaik adótól, dézmától való immuni tása 
assecurál ta t ik ." 1 8 

Rákóczi levele ma már nincsen meg, a fenti kivonat alapján viszont biztosan állíthat
juk , hogy az valójában a Bihar vármegyei hajdúvárosok közösségének adott első privilé
gium volt Rákóczi részéről . Ez a rendelet volt azután, amelyre a hajdúvárosok a későb
biek során is hivatkoztak. Bihar vármegye nemesi közgyűlése p l . éppen ez idő tájt 
sérelmezte Rákóczi előtt, hogy a „hajdúvárosiak" nem hajlandóak engedelmeskedni ne
kik. Rákóczi 1704. j anuár 2-án, tehát alig tizenegy nappal a bagamér i oklevél kelte után 
megnyugtatta a vármegyét , hogy kiadott rendeletében valóban nincs szó arról, hogy a 
hajdúvárosokat kivette volna annak joghatósága és rendelkezése alól. Ezért a vármegye 
továbbra is szabadon érvényesítheti a maga joghatóságát , hiszen ezt kívánja az ország 
érdeke is. Ugyanakkor Rákóczi a hajdúvárosi lakosokat is felszólította, hogy ne ellen
kezzenek a vá rmegye jogha tósága ellen, sőt, mindenben függjenek tőle, és a közjó elő-
segélésében fogadják el a vármegyei tisztek szavát . 1 9 A szabolcsi hajdúvárosok 1708. 
augusztus 21-én Károlyi Sándorhoz írott levele többek között kitér arra is, hogy a szo-
boszlaiakkal összezördült kabaiak mindössze „mostani Kegyelmes Urunk eö Felsége To
kajnál emánál t collatiójá"-val próbál ták bizonygatni az igazukat, amikor a szoboszlaiak 
vámot akartak szedni rajtuk az egyik gátjukon. Ez utóbbi „col la t ió" egyér te lműen azonos 
a bagaméri református eklézsia által őrzött irattal . 2 0 

1704 márc iusának első felében a vármegye ismét panasszal élt a hajdúvárosokkal 
szemben. Ú g y tűnik, hogy azok vonakodtak a vármegye elvárásai szerint részt venni a 
nagyváradi kuruc os t romzár ellátásában. Rákóczi március 12-én az egri táborból ismétel
ten a vá rmegyének adott igazat. Emlékeztet te őket, hogy már korábban megparancsolta, 
hogy a „hajdú városi h íve ink" versengjenek a vármegyével a hadak ellátásában. Nyoma
tékosításul most a vá rmegyének is megküldi a hajdúvárosi lakosságnak írt korábbi pá
tensét, hogy parancsához híven a továbbiakban is versengve működjenek együ t t . 2 1 Ezzel 

16 Függelék, 1. sz. dokumentum. 
1 7 Valószínűleg félreolvasás „anno 1703. die" helyett. 
18 Kováts István: A Bagaméri Ref. Sz. Eklésiáról Tudhatóknak és tudnivalóknak Summás Előadása. Kísérő 

írással s a magyarított szabadságlevelek hozzákapcsolásával közreadja R. J. [= Ruszoly József], közrem. Armós 
Endre. Bagaméri Krónika, LX-X. sz. 2004. december 31. 19. o. 

1 9 I I . Rákóczi Ferenc levele Bihar vármegyéhez. Tokaji tábor, 1704. január 1. Károlyi Oklevéltár, V. 55. o. 
2 0 Hajdúszoboszló, 1708. augusztus 21. Az irat eredetijéről készült xerox-másolat. T M L X X X I . 10. Esze

hagyaték. A levél eredeti levéltári jelzete: MOL P 396. 1. Ser. I . 1708. augusztus. Fasc. 2. B. N2. 23. 
2 1 I I . Rákóczi Ferenc levele Bihar vármegyéhez. Egri tábor, 1704. március 12. Károlyi Oklevéltár, V. 60. 0. 



közel egy időben a hajdúvárosiak is Rákóczihoz fordultak és elpanaszol ták, hogy amíg 
egy részről lakosaik többnyire az ország szolgálatában tevékenykednek, a vá rmegye kü
lönféle teherviselésre kényszerí t i őket. Sőt, azon felül m é g „régi pr iv i légiumok ellen" is 
olyan dolgokat követ el, amelyek „azokban fundált szabadságoknak" nem kevés sérel
mére vannak. Rákóczi viszont a másik fél meghal lgatása nélkül a „közönséges igazság
nak rendi szerint is" nem akart dönteni , ezért, hogy a két fél között döntés születhessen, 
március 18-án megparancsolta Bihar vármegyének, hogy követei t izenöt napon belül je
lenjenek meg táborában, és miután mindkét felet meghallgatja, döntést fog hozni . 2 2 Erre 
sor is került, mivel a fejedelem április 2-án az egri táborban döntést hozott a két fél 
ügyében. 

A fejedelem leszögezte, hogy a közterhek kivetésekor figyelembe kell venni a két 
szemben álló félhez tartozó helységek teljesítő képességét , és a hajdúvárosi követek fe
jedelmi f igyelmeztetésben is részesültek, amiért nem a kivetés szerint jár tak el. M i v e l a 
mostani harc azt kívánja, hogy mindenkivegye k i a részét a terhekből , ezért a hajdúvá
rosok sem a vármegye által arányosan kiosztatni szokott terhek alól, sem pedig a várme
gye jogában álló rendeletek alól nem mentesíttettek. Az általuk bizonygatott szabadsá
gukról és a vá rmegye jogha tósága alóli mentesí tésükről majd az országgyűlés fog 
dönteni, és annak függvényében fogja elbírálni a kérésüket. Erre viszont csak akkor ke
rülhet sor, ha visszanyerik az ország „régi dicsőséges szabadságá"- t . 

A fejedelem leveléből kiderül, hogy a hajdúvárosok azt is nehezményez ték , hogy a 
vármegye katonai segítséget vesz igénybe a rájuk kivetett közterhek behajtására. Ebben 
Rákóczi a vá rmegyének ad igazat, sőt, kijelenti, hogy a vá rmegye gyűléseit a hadi álla
pot miatt a hadakhoz közel kell megtartani, s így bármilyen nehézség lép is fel, az „or
szág megkívánta tó szolgálatára" a hadi tisztek segítségét is igénybe tudják venni. Ezért 
elutasítja a hajdúvárosiak panaszát , és felszólítja őket, hogy „hazájok, és maguk jövőbel i 
szép szabadságokhoz való buzgó szeretetek"-ből törekedjenek a vármegyével való meg
egyezésre. Ugyanakkor a vármegyének is ügyelnie kel l arra, hogy gyűléseivel ne a hely
ségek terheit szaporítsa, hanem mindig máshol hívja össze őket, ahogyan az ország érde
ke kívánja. 

Végezetül a büntető-igazságszolgál tatás helyzetére tér k i Rákóczi . Levele szerint a 
vármegyének nemcsak a „nyi lvánvaló malefactorok", hanem az őket büntetés nélkül fut
ni hagyok elfogására és é rdemük szerint való büntetésére is joga van. M i v e l pedig a haj
dúvárosok nincsenek kivéve a vármegye joghatósága alól, „azon, és hasonló 
malefactorok" elfogását nem akadályoztathatják meg. 2 3 

A hajdúvárosok helyzete 1705 nyarán került újra előtérbe. Károlyi Sándor jún ius 10-
én a Gyula alatti táborból számolt be a fejedelemnek, hogy a hozzá panasszal forduló 
hajdúvárosiak szerint a fejedelemtől még addig sem lett kiadva a „donat iójuk", a vá rme
gye pedig szekerezéssel és más követelésekkel lép fel velük szemben. Holott a függet
lenségi harc elejétől fogva harcolnak, sokan közülük elestek, miként legutóbb a bihari 
sánc felverésekor is történt. Károlyi kíváncsi volt, hogy ha Rákóczi rendelkezik felőlük, 
ugyanolyan kivál tságokat fognak-e élvezni, mint a többi hajdúváros? Károlyi a bihari 
hajdúvárosok jegyzéké t is elküldte a fejedelemnek, sajnosez ma már nincsen meg. A ge-

22 
I I . Rákóczi Ferenc levele Bihar vármegyéhez. Egri tábor, 1704. március 18. Uo. 61. o. 
I I . Rákóczi Ferenc levele Bihar vármegyéhez. Egri tábor, 1704. április 2. Uo. 65-66. о. 



nerális is elismerte, hogy valóban a háború kezdete óta harcolnak, de há rom seregnél 
többen nincsenek jelen a táborban, ezért azt javasolta Rákóczinak, hogy jobb volna meg
szabni, hogy mennyi lovast kellene ál l í taniuk. 2 4 

Nem sokkal a generális levelét követően, minden bizonnyal Károlyi tanácsára, a haj
dúvárosok Rákóczit is megkeresték. Fo lyamodványukban hivatkoztak a korábbi privilé
giumukra, amit „producár ' - t ak is (!), és kérték, hogy a fejedelem mentesí tse őket a vár
megye jogha tósága alól. Hivatkoztak a korábbi fo lyamodványukra , valamint arra, hogy 
akkor már „informatióra bocsát tatot t" a dolguk, Komáromi György alispán azonban 
semmit sem válaszolt nekik. Ugyancsak nehezményezték, hogy bár a hadakban je lenlevő 
katonáik ellátását teljes egészében ők viselik, a vármegye mégis szolgál tatásokra erőlteti 
őket. A fejedelem válaszolt a beadványra, a rövid tartalmi kivonat viszont csak annyit 
árul el, hogy a hajdúvárosokat hűségük további bizonyítására ösztönözte , panaszukról 
pedig a későbbiekben fog dönten i . 2 5 Véleményünk szerint egyér te lműen a bihari hajdú
városokról van szó Csécsi János sárospataki professzornak a szécsényi országgyűlésről 
írt beszámolójában. Eszerint a szeptember 23-i „közgyűlésen felolvastatott a hajdúváro
sok levele, k ik Erdély országához tartozván, a fejedelemnek ajánlották hűséges szolgála
taikat", és „ajánlások kegyelemben fogadtatott". Ugyanakkor Bihar vármegye és Debre
cen város megjelent követei t hazaküldték, mondván , a Partiurnhoz, s azzal együtt 
Erdélyhez tartoznak. 2 6 Az országgyűlés végzéseiben egy szó sem esik a hajdúvárosokról , 
illetve azok privi légiumairól , Károlyi Sándor egyik, 1706. február 19-én írt levele alap
j án viszont feltételezhető, hogy addigra a fejedelem már egyes hajdúvárosokat megerős í 
tett korábbi jogaikban. Ennek elemzése előtt viszont érdemes bemutatnunk a nemesi 
vármegye és a hajdúvárosok közötti torzsalkodás újabb fejezetét. 

1706 elején a hajdúvárosok egy öt pontból álló panaszlevélben fordultak a fejdelem
hez. Ezt ugyan nem ismerjük, de rendelkezésünkre áll a vármegye ugyancsak pontokba 
szedett válasza, amelyben elismeri, hogy a háború kezdete óta sokan estek el a hajdúvá
rosi katonák közül, de kikéri magának, hogy egyedül csak ők harcolnának Rákóczi mel
lett az egész vármegyéből . A nemesség olyan nagy számmal fogott fegyvert, hogy már 
alig maradtak otthon, és a parasztság a legkisebb helységekig bezárólag nagy számmal 
állt be a kuruc zászlók alá. Eddig már háromezernél is többen estek el a harcokban a b i 
hariak közül. A k i k pedig nem álltak be a reguláris ezredekbe, a térségben levő 
„ c o m m e n d ó k " parancsára rögtön készek személyesen felkelni, „nem úgy mint ők, 
soldosaik ál ta l" (!), és oda mennek, ahová rendelik őket, miként most is szép számú 
vármegyei gyalogság teljesít szolgálatot a váradi os t romzárban. Ezért nem látják jogos
nak, hogy a hajdúvárosiakat mentesí tsék az insurrectiótól és a közterhektől . Nem igaz, 
hogy a vá rmegye a szabadságukban háborgatná őket, ha bemutat ják a vármegye paran
csát, k i fog derülni , hogy nem valós a panaszuk. A vármegye itt hivatkozik a fejedelem 
1704. április 2-i parancsára , és panaszkodik, hogy a hajdúvárosiak körében sok emberha
lállal is végződő bűntett is megtörtént , s a vármegye nem képes „szem behunyva" nézni , 
hogy a tettesekre pénzbírságot róttak k i . 
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A hajdúvárosiak azt is nehezményezhet ték, hogy a vármegye tisztjei erőszakot alkal
maznak velük szemben. A vármegye elismerte, hogy egy hajdúvárosi lakost valóban 
megvertek, de arra azért került sor, mert amikor értesültek a rácok támadó szándékáról , a 
vármegye lakossága egyönte tűen fegyvert fogott. Amikor a sereg Sárándra ért, a helyiek 
nem csatlakoztak hozzájuk, hanem a kocsmában részegeskedtek és „ tumultuálódtanak". 
Akkor „rántottak egyet le" közülük. Á m nem igaz, hogy idézés nélkül bárkit is elfogtak 
volna. Viszont amikor Károlyi Sándor parancsára a kóborlók, fosztogatók és a hazaszö
kött ka tonák megzabolázására az összes helységet hadnagyságokra osztot ták fel a vár
megyében, a bagamér iak nem akartak engedelmeskedni. Beidézték őket a vá rmegye tör
vényszékére , kettőjüket jogszerűen elítélték és bör tönbe zárták. Azt követően a bagaméri 
hadnagyot ültették le, de annak is meg volt az oka. Az érmelléki j á rás szolgabírája 
ugyanis Bagamérban elfogatott egy gyanús vándorló embert, akit egyér te lműen kémnek 
tartottak, és átadta a hadnagynak, hogy küldje el kihallgatás céljából a vármegye gyűlé
sére. О azonban nem hajtotta végre az utasítást, amely tettéért a gyűlésen úgy határoztak, 
hogy addig tartják fogva, amíg a gyanús személyt be nem viteti . Miután ez megtörtént , a 
hadnagy szabadon hazamehetett. A vármegye elutasítja azt a vádat is, hogy erejük feletti 
terheket rótt volna k i a hajdúvárosiakra. A fejedelem korábbi határozata alapján joguk
ban áll végrehajtással beszedni a kiszabott részt, s mivel a városok a vá rmegye területén 
állnak, nem várhatják el, hogy az ő terheiket is mások teljesítsék. M i v e l a helységekben 
a háború alatt sok kihágás történt a lakosság körében, a vá rmegye közgyűlése Komáromi 
György alispánt bízta meg azok orvoslásával . A fogalmazvány itt megszakad, de feltehe
tően ismét a vá rmegye kemény fellépését sérelmezhették a hajdúvárosok l akó i . 2 7 A levél 
keletkezésének megál lapí tásához egyedül a benne említett 1704. április 2-i dá tum ad 
némi támpontot , tartalma alapján viszont azon a vé leményen vagyunk, hogy 1706 elején 
íródhatott. Emellett szól az is, hogy Bihar vármegye közgyűlése 1706. március 8-án az 
erdélyi rendek huszti gyűlésén is panaszt nyújtott be a hajdúvárosok ellen, mely szerint 
azok nem akarják a vármegye joghatóságát elismerni, s mint korábban, most is törvény
telenségeket követnek el. így p l . a házasságtörőket („nős paráznákat") csupán pénzbün
tetésre ítélik, és nem haj landóak a tetteseket átadni az al ispánnak, sőt, akit fogságba ve
tettek, azt is hagyták e lmenekü ln i . 2 8 Károlyi Sándor alább ismertetendő levele ugyancsak 
a vármegye és a hajdúvárosok újabb összekülönbözése miatt íródott, bár némiképpen ko
rábban. 

Károlyi a hajdúvárosokhoz 1706. február 19-én írott levelében leszögezte, hogy a fe
jedelem egyszer már kiadott határozata alapján Bihar vá rmegyében „bizonyos helysége
ket, nem különben az Hajdú Városokbul is némelyeket" megerősí tet t a korábbi szabad
ságukban, és így belső ügyeikben a vármegyétől függetlenül jogukban áll a saját 
törvényszékükön ítélkezni. A fejedelem nekik átadott és kihirdetett határozata alapján 
tehát Károlyi is kijelenti, minden külső intézménytől függetlenül í té lkezhetnek a saját 
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törvényszékükön. Ha pedig valaki nem elégszik meg az ítélettel, a hadi törvényszékre, ge
nerális elé kell vinniük az ügyet, és onnan fogják megkapni a végső határozatot. A tör
vénykezésre egyébként kizárólag a saját területükön és „felekezetin", azaz a hajdúk kö
zött van hatáskörük, melyet nem léphetnek át, és figyelmezteti őket, hogy a „gonoszokat 
ne csak erszínyel büntessék" , mert a privi légiumukat kockáztat ják vele. 2 9 

Károlyi levelének fontos momentuma, hogy a fejedelem korábban „bizonyos helysé
geket" és a hajdúvárosok közül „némelyeket" erősített meg korábbi szabadságaikban. 
Tehát nem egységes , kollektív szabadságjogokról , illetve nem csupán a hajdúvárosokról 
volt szó. Egyér te lműen ide tartozik az október 22-i pr ivi légium, amely csak a vám- és 
harmincadkötelezet tségek, valamint a dézsma alóli felmentést biztosította a bihari hajdú
városoknak. Ugyanakkor több, ebben az időben kelt pr ivi légiumról tudunk, amelyekben 
Rákóczi egyes mezővárosoknak , kuriális helységeknek ítélt vissza hasonló jogokat. 
1703. október 20-24. között Bihar városa korábbi „dominat ional i s" levele alapján men
tesült a bor- és búzadézsma alól, október 25. körül pedig Kismarját mentesí tet te a vámfi
zetés alól. Ez utóbbi lakosai ugyancsak bemutat ták a korábbi „privi legial is" leve lüket . 3 0 

A Bihari hajdúvárosok pr ivi légiumával közel egy időben, és szinte teljesen megegyező 
tartalommal Rákóczi 1703. december 28-án a Szabolcs vármegyei Földes régi kiváltság
leveleit is megerősí tet te , és elrendelte, hogy miután a helység lakossága mindennemű 
adó, vám, tized és harmincad fizetésétől és egyéb paraszti terhek viselésétől és a mezei 
szolgálatoktól mentes volt, ezután is mentesíttetni fognak. 3 1 

A Bihar vá rmegyében levő „némely hajdúvárosiak" a vármegye Szent imrén, 1706. 
május l-jén megtartott közgyűlésén egy újabb, öt pontból álló fo lyamodványt adtak be. 
Ez esetben is csak a válasz áll rendelkezésünkre, amelyben a vá rmegye elutasítja a vádat, 
hogy háborgat ták volna a folyamodókat pr ivi légiumaikban, sőt, a vá rmegye is köteles 
vigyázni a területén levő „minden rendek törvényes privilegiuminak megtartására". Ha 
tudatják velük, hogy a folyamodókat k ik és hogyan sértették meg a „Néhai Mél tóságos 
Fejedelemtül obtineált s ma is erejébenn lévő privilegiumikbann", készek tehetségükhöz 
és hatalmukhoz mérten orvosolni a panaszukat. A további pontokban még a következő 
fontosabb dolgokról történik említés: 

Egy Király Mátyás nevű egyén az elmúlt napokban elkezdte végigjárni a helységeket, 
és akaratuk ellenére is fel akarta esketni a lakosokat. Amikor erről Komáromi György alis
pán értesült, rögtön írt mindenfelé a hajdúvárosoknak, hogy hagyják abba az efféle tevé
kenységet. A vármegye még a „legcsekéllyebb állapotó helyben", de még csak egy „pa
raszt faluban" sem akadályozta a jogukban álló törvénykezés maguk közötti folytatását. 

Károlyi bemutatott í rásában csak néhány hajdúváros van megeml í tve , azoknak pedig, 
amelyek elpusztultak, a vármegye többi lakosával együtt a rányosan kell viselniük a köz
terheket, ott, ahol eddig is megvonták magukat. Ha majd visszatérhetnek városaikba, az 
országgyűlés fog határozni felőlük. 3 2 

Armós Előd Endre: Egy parancs a bihari hajdúvárosokhoz a Rákóczi-szabadságharc idejéből. Múzeumi 
Kurír, 4. (1982.) 10. sz. 51. o. (Az irat facsimiléje: uo. 55. o.) 
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A bihari hajdúvárosok katonasága 

A fejedelmi pátenseket , útleveleket, különböző kinevezési okmányoka t stb. tartalma
zó másolati könyvben egymás után négy olyan instrukciót és pátenst is bejegyeztek, 
amelyek a bihari hajdúvárosok hadrakelését volt hivatott e lőmozdí tani . M i n d a négy ira
tot keltezés nélkül másol ták be, ráadásul az egymáshoz közeli lapokon - egyál talán nem 
keletkezési sorrendben! - 1705-ből és 1706-ból származó okmányok kerültek bejegy
zésre. Ezért jobb híján bejegyzési sorrendben mutatjuk be a minket érintő négy iratot. 

Az első két, tartalmilag közel azonos utasításban Rákóczi M ó n a y Pált, a debreceni 
kuruc szervezkedés vezetőjét és Reviczky Mátyást bízta meg a Bihar vármegyei hajdú
városok lakosságának fegyverbe állításával. A négy pontból álló instrukció szerint a két 
megbízot tnak személyesen kell elmennie a hajdúvárosokba, ahol kötelesek mozgósí tani 
minden fegyverfogható férfit. A gyalogságból azokat, akiknek , j ó készületek van", a 
váradi sáncba (os t romzárba) kell irányítani, a fegyvertelenekkel pedig minél hamarabb 
be kell szereztetni a hadakozáshoz szükséges eszközöket . A lovasokat ugyanakkor a tá
borába rendelte Rákóczi . Munkájukról személyesen Rákóczinak kötelesek je lentést tenni 
hiteles j egyzék vagy más dokumentum által, és je lenteniük kell a lefolytatott összeírás 
menetét is. 

Érdekes módon a kiadott instrukció két változatban is fennmaradt. Az egyik tulajdon
képpen csak rövid összes í tés , 3 3 a másik viszont már bővebben tárgyalja a két megbízot t 
nak adott u tas í tásokat . 3 4 Mindez azért fontos, mert a rövid tervezet után odaírták, hogy 
„ugyan ide pátens" , vagyis Mónayéknak a megbízatásukat igazoló nyílt levelet is kell 
adni. Ez a bejegyzés nyi lvánvalóvá teszi, hogy közvetlenül az instrukció után következő, 
és a Bihar vármegyei hajdúvárosok lakosságához szóló pátens M ó n a y és Reviczky utasí
tásával egy időben készült és a két megbízott vitte magával . Ebben Rákóczi tudatja a 
hajdúvárosokkal , hogy „Hadi Tiszt"-jeit a lakosság összeírásával , és más , az utasí tásuk
ban megadott feladatok végrehajtására küldi közéjük. Ezért megparancsolja, hogy a 
megbízot t összeírok számára illendő gazdálkodással legyenek (lássák el őket megfelelő 
szállással, é le lemmel stb.), és adjanak meg nekik minden kívánt segí t séget . 3 5 

A negyedik pátensben Rákóczi tudatja, hogy Szunyogh Györgyöt nevezte k i főkapi
tánynak a Bihar vá rmegyében levő lovas és gyalogos hadak, valamint a hét szabolcsi 
hajdúváros, valamint Kalló, Téglás és Újváros (Balmazújváros) gya logságának élére. A 
Szunyogh részére kiállított pátens tulajdonképpen kinevező oklevél , amelyben Rákóczi 
megparancsolja a megnevezett, illetve felsorolt helységekből való hadainak, hogy ismer
jék el Szunyoghot feljebbvalójuknak. Mindenben álljanak a segítségére, és hajtsák végre 
a parancsait. El lenkező esetben nem kerülhetik el szigorú bünte tésüke t . 3 6 

A főkapitánnyá kinevezett tiszt a Szabolcs vármegyében birtokos, de nevét a Pest 
vármegyei Szúnyog-pusztáról vevő Szunyogh (vagy Szunyoghy) család tagja volt . A 
családi genealógiák szerint a szabadságharc kitörésekor már nem volt éppen fiatal, mivel 
1646-ban született. Korábbi katonai múltjáról nem sokat tudunk, 1685 elején a Thököly 

3 3 Függelék, 2. sz. dokumentum. 
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mellett fegyvert fogott Szabolcs vármegyei nemesi sereg zászlótartójaként eml í t ik . 3 7 Rá
kóczihoz csat lakozásának idejét nem ismerjük, a családi levéltárban viszont fennmaradt 
a fejedelem hozzá intézett egyik levele. Rákóczi 1703. november 21-én, tokaji táborából 
utasította Szunyoghot, hogy gyűjtse egybe a mellékelt pátensben (!) feltüntetett katoná
kat, azokat, amelyek már a kuruc egységekben szolgálnak, és azokat is, akik még nem 
fogtak fegyvert. A kiadott parancs végrehajtására pedig minél e lőbb induljon meg. 3 8 Vé 
leményünk szerint Rákóczi levele és Szunyogh György datálatlan k inevezésének fogal
mazványa közel egy időben készült, és az utóbbi egyér te lműen azonos a levélben emlí
tett, ahhoz csatolt pátenssel . 1704 tavaszán ugyanis Szunyoghot már több forrásunk is a 
Bihar vármegyei hajdúvárosok katonasága élén említi . Ez alapján valószínű, hogy a fe
jedelmi másolati könyvben egymást követő sorrendben fennmaradt foga lmazványok első 
darabja is a Szunyoghnak írott levéllel közel egy időben kelhetett. 

Szunyogh tényleges (fö)kapitányságát azonban még így is csak 1704 m á r c i u s 
áprilisából tudjuk igazolni. Egy 1704. március 29-én, Derecskén Boné András ezeres-
kapitány je lenlé tében végrehajtott tanúkihallgatásból p l . kiderül, hogy Kos Mihály kapi
tány már korábban is „kapi tánytok"-ként említette Szunyoghot a derecskéi elöljáróság
nak, midőn annak Kismarjából írott levelét felolvasták a város pincéje e lő t t . 3 9 A bihari 
kuruc katonaság 1704. április 29-én, Debrecenben lezárt helységenként i összeírásának a 
végén megjegyezték, hogy a vármegyéhez tartozó hajdúvárosok katonaságát azért nem 
tudják összeírni , mert Szunyogh György kapitány parancsnoksága alatt a váradi ostrom
zárban t evékenykednek . 4 0 Talán ezért nem lehet véletlen, hogy az összeírás mindössze 
két tényleges hajdúhely, Bagos és Mikepércs néhány hadra kelt katonáját tartalmazza. 
Ugyancsak a fejedelmi parancs hatályba lépését támasztja alá a Kárándy-ezred tisztjei
nek egy későbbi tanúsí tványa is, amely szerint Rákóczi valóban Szunyoghot nevezte k i a 
Bihar vármegyei „ N e m e s Hajdú Várasi Seregek" kapi tányává . 4 1 Ennek ugyan látszólag 
ellentmond a tény, hogy egy datálatlan, ám minden bizonnyal 1704. elején keletkezett 

3 7 1685. január 24-én, Kisvárdán, mint Szabolcs vármegye Thököly mellett fegyvert fogott nemesi seregé
nek zászlótartója, Varatkai István kapitány és Tolvay Ferenc strázsamester mellett tanúsította, hogy a „mostani 
expeditió" idején Bogdányi Jármy Ferenc elindult ugyan a sereggel, de a lábában érzett fájdalom miatt 
Olaszliszkánál visszaengedték. Helyette a szolgája maradt két paripával. Szunyogh György talán azonos azzal 
a keresztnév nélkül említett hadnaggyal, aki Tolvay Ferenc nevű társával együtt részesült a munkácsi fejedelmi 
udvar számára július 5-én vásárolt angliai posztóból („Tolvai FerenczneA', hadnagyna/r, ugyan eő Nagysága 
parancjotoíyáiw/"). Elképzelhető, hogy a keresztnév nélkül említett tiszt és társa valójában más, hasonnevű 
kuruc tisztekkel azonos, mi a két, alig néhány hónap eltéréssel keletkezett forrásban együtt szereplő személy 
miatt gondolunk rájuk, a tévedést azonban nem zárhatjuk ki. MOL G 3. I I I . 9. fol. 527 r; Lásd a Thököly udvar
tartása, valamint a hadak számára kiutalt posztók 1685. május 12. - 1686. szeptember 12. közötti elszámolása
it: MOL G 2. I I . 6. fol. 344 v.-345 v („Anno 1685. Die 5. Julii Avast Uramtul vett posztóknak erogatiója. Angli
ai posztó.") 

3 8 I I . Rákóczi Ferenc utasítása Szunyogh Györgynek. Tokaji tábor, 1703. november 21. MOL P 1423. 
Szunyoghy cs. ir. 9. tétel. Kiadva: Seres 2007. 50. o. 
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március 29. OSzK Kt. Fol. Hung. 1389. Thaly-gyűjt. Fasc. 3. fol. 202-203. Kiadva: Seres 2007. 51-52. o. 
4 0 „Conscriptio insurgentium ex Inclyto Comitatu Bihariensi" MOL G 16. I . 2. f. fol. 2. 
4 1 „Mi alább megh irt Nemes Hajdú Várasi Seregeknek, úgy mint Nemes Bihar Vármegyébül levőknek fel

ső és alsó tisztei recognoscállyuk vigore praesentium, hogy Kegyelmes Urunk eő Nagysága kegyelmes 
parancsolattyábul applicáltatott volt közzénk Tekintetes Nemzetes Szunyogh György Uram eö Kegyelme kapi
tánysági tisztnek el viselésére. Ki is eő Kegyelme közöttünk nem sokkáigh continuuskodhatott, mivel Isten eö 
Felsége ellenségünk által rabságba ejtette, honnan talám mégh most sem szabadult meg." Szalontai Madas 
György kapitány folyamodványa I I . Rákóczi Ferenchez. Alsótolcsva, 1706. július 12. Esze 1955. 312-313. o. 



kuruc tiszti névsor, a „Nomina generalium" m é g a lovas vicekapi tányok között eml í t i , 4 2 

az április 26-i levél kivonata szerint viszont már kapitány, és ugyancsak kapi tánynak 
mondja a hadra kelt Szabolcs vármegyei nemesek névsorát tar ta lmazó 1705 májusában 
készült kimutatás is . 4 3 Tényleges katonai szerepéről ugyanakkor meglehetősen keveset 
tudunk. 1704. április 26-án Kismarjából többek között arról írt Bessenyei Zsigmond 
Szabolcs vármegyei al ispánnak, hogy előbb hiába üldözte katonáival a „Mecsk i t " (Mics-
két) felverő váradi labancokat, azt követően viszont Várad alá csapott, ahol hat labancot 
levágtak, hármat foglyul ejtettek, és 450 marhát is magukkal hajtottak. 4 4 

Amíg több forrásunk is a bihari hajdúvárosok katonasága élén emlékezik meg 
Szunyoghról , egyetlen adatunk sincsen arról, hogy a szabolcsi hajdúvárosok, illetve 
Kalló, Téglás és Újváros gyalogsága valóban az ő irányítása alá került volna. A Besse
nyeihez írott levelében arról is szó esik, hogy a hajdúvárosiak nem akarnak engedelmes-
kedi Rákóczi pa rancsának . 4 5 A megjegyzés egyér te lműen a szabolcsiakra vonatkozhatott, 
ami talán a levél címzett jének (vármegyei) t isztségéből is következik. Valósz ínűnek tart
juk, hogy Rákóczi parancsának a szabolcsiakra vonatkozó részét végül nem hajtották 
végre. Min t látni fogjuk, Szunyogh keze alatt a későbbiekben is csak a bihari hajdúvá
rosok seregei voltak. 

Szunyogh Györgynek korántsem mehetett zökkenőmentesen a bihari hajdúk keze alá 
vétele. Elsősorban a térségben operáló kuruc főtisztekkel lehetett komoly összezördülése 
az újonnan kinevezett főkapitánynak. A kinevezéséig eltelt néhány hónap alatt ugyanis a 
bihari hajdúvárosok fegyvert fogott lakosságából a lovasok je lentős része már a t iszántú
l i és elsősorban bihari lovasezredekben vitézkedett . Legtöbben a bihari sáncban elesett 
Bihar vármegyei szolgabíró, Torday Ferenc, valamint a diószegi származású Boné And
rás és a Sárrétudvariba való Nyíri András lovasezredeibe álltak be, de voltak bihariak 
Károlyi Sándor ezredében is. Külön érdekesség, hogy 1704 elején a Bercsényi Miklós 
lovasezredét vezető Bay László keze alatt, N y ú z ó Mihály főhadnagy seregében négy 
bagosi 4 6 és négy mikepé rcs i 4 7 katonát tartottak nyilván. Ezek a katonák Bercsényi bihari 
hadjárata idején csatlakozhattak a lovasezredhez.4 8 Nyúzó , az időközben Pekry Lőrinc 
lovasezredéhez rendelt, főleg szabolcsiakból álló és alig 65 fős seregében, az 1704 nya
rán Radvánszky János irányításával véghez vitt erdélyi mustra idején már csak két 

„Nomina Vice Capitaneorum Equestn'í Ordinis: Georgius Szúnyog" Mészáros Kálmán: Tábornoki és 
törzstiszti kinevezések a Rákóczi-szabadságharcban. Hadtörténelmi Közlemények, 114. (2001.) 2-3. sz. 343. o. 

4 3 MOL P 396. 1. Ser. I . 1705. május. Fasc. 3. C. № . 56. („N.  Szabolcs Vármegyéből Mezei Hadakban 
Tisztviselésben és kőz katonaságban continuuskodo Rendeknek és személyeknek nevek.") 

4 4 „30. Georgij Szúnyog, Capitanei, ex Kis-Marja, 26 Április, ad Sigismundum Bessenyei, vice-comitem 
de Szabolcs." I I . Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei, levéltárának egykorú lajstromaival. 1703-1712. I . 
köt. (1703-1706.) Közli: Thaly Kálmán. Pest, 1873. (Archívum Rákóczianum. I I . Rákóczi Ferencz levéltára, 
bel- és külföldi irattárakból bővítve. Első osztály: had- és belügy. I . köt.) 68. o. 

4 5 Uo. 
4 6 „Nemzetes Baji László Kapitány Uram és Nyúzó Főhadnagy Uram alatt." 
4 7 „Tekintetes Bercsényi Miklós Generális Uram alatt; Nyúzó Mihály főhadnagy." 
48 I 

A bagosi és mikepércsi katonák mellett Nyúzó seregében további öt sámsoni vitéz szolgált, az ugyan
csak Bay László parancsnoksága alatti Pap Mihály századában pedig három hencidai, hét nagyrábéi, 12 
gáborjáni és 18 bárándi lakos volt. Az utolsó három helységben egyébként minden fegyvert fogott kuruc Pap 
seregében volt. Rajtuk kívül még két Mihályfalváról való katona esetében jegyezték fel, hogy Bercsényi zász
lója alatt voltak, főhadnagyuk megnevezése nélkül. 



bagosi és egy sárándi katona volt. Közülük egyébként az egyik bagosi már a bihari ösz-
szeírás szerint is N y ú z ó katonája vo l t . 4 9 Később a munkács i v icekapi tánnyá kinevezett 
Bay seregeiből, valamint a N y ú z ó körül szerveződő, részben török földről hazatért kuru-
cokat tömörí tő századokból hozták létre utóbbi lovasezredét. Fel tehetően az időközben 
végrehajtott á tszervezések folytán Nyúzó ezredéből eltűnt a bagosi és mikepércsi lova
sok többsége, viszont még az alakulat 1706. évi összeírása is tartalmaz elvétve 
félegyházi, sárándi és új falusi katonákat , Derecskéről pedig különösen sokan, 15-en 
szolgáltak az ezredben. 5 0 Fel tűnő, hogy Boné András szinte teljes egészében bihariakból 
álló lovasezredében is mindössze 26 katona szolgált, 1706-ban a bihari hajdúvárosok la
kosai közü l . 5 1 Károlyi Sándor előbb Gencsy Zsigmond, majd újvárosi Szőcs János vezet
te lovasezredében, az 1706. évi mustra tanúsága szerint a mintegy 140 bihari származású 
katona közül 34 került k i a hajdúvárosok lakosságából . 5 2 Ok feltehetően m é g a szabad
ságharc elején csatlakozhattak a későbbi lovasezredet alkotó seregek legénységéhez. 
Úgy tűnik, hogy a fejedelem közvet len parancsára Szunyogh megpróbál ta összeszedni a 
különböző mezei ezredekben katonáskodó hajdúkat. Néhány esetben ez sikerülhetett is 
(pl . Bay László, N y ú z ó Mihály, Boné esetében), valószínű viszont, hogy az intézkedés 
többnyire az érintett főtisztek rosszallását, el lenkezését váltotta k i . Ez különösen igaz le
het két, eddig m é g nem említett bihari tiszt esetében. 

A hajdúvárosok lakosai közül katonának állt gyalogosok ugyanis e lsősorban Kos M i 
hály és Gödény Pál kapi tányok keze alá kerültek. Ez utóbbi Boné Andráshoz hasonlóan 
diószegi szőlőbir tokos nemes volt, egykori végvári katona, Boné mellett a diószegi fel
kelés másik vezetője, a tekintélyes, és ugyanakkor meglehetősen vál tozatos katonai pá
lyafutásra visszatekintő Kos derecskéi lakos volt. Szunyogh Györgyhöz hasonlóan 1703-
ra már Kos is megette a kenyere javát , mivel egy 1725-ben, Derecskén lefolytatott tanú
vallatás idején már 81 éves volt, azaz alig két évvel lehetett idősebb Szunyoghnál . Kos a 
törökellenes felszabadító háború veteránja volt, szentjobbi kapi tány, aki Thökö ly eze-
reskapi tányaként az al-dunai emigrációt is megjárta, majd 1694 elején Thököly tudtával 
és részleteiben máig sem ismert titkos megbízásával hazatért . A szabadságharc kitörése 
Derecskén érte, és bár konkrét adatunk nincsen rá, minden bizonnyal kapcsolatban állt a 
diószegi felkelőkkel. A bihari kuruc összeírás szerint a megye helységeiből szinte az ő 
gyalogezredébe álltak be a legtöbben. Erre feltehetően még a függetlenségi harc elején 
kerülhetett sor, mivel 1703 augusztusában már Nagybányá t ostromolta, majd annak be
vétele után a város parancsnoka lett. 1704 elején ugyancsak ő hódoltat ta meg Kővár vá
rát, majd februárban Kolozsvár ellen indult. 1704. március végén éppen Derecskén tar
tózkodott , amikor Szunyogh György egyik rendelete folytán csúnya szóvál tásba került a 

I I . Rákóczi Ferenc erdélyi hadserege. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi: Magyari 1994. 
96. o. 

5 Az első seregben egy sárándi, a 4. seregben egy-egy derecskéi és újfalusi, két félegyházi, az 5. seregben 
13 derecskéi (köztük egy főhadnagy), és végül a 7. seregben egy-egy derecskéi és újfalusi katona. A tiszántúli 
kuruc hadsereg 1706. és 1708. évi összeírásaira a későbbiekben nem hivatkozunk külön: MOL P 396. 1. Ser. 
I I I . Mustrakönyv, 1706, 1708. 

Hét sárándi (köztük egy zászlótartó), öt derecskéi (köztük egy főhadnagy), három-három bagaméri (köz
tük egy főhadnagy) és bagosi, két-két harsányi és újfalusi, valamint egy-egy félegyházi, kornádi, konyári és 
szalontai katona. 

5 2 Kilenc derecskéi, hét kabai, öt mikepércsi vagy kispércsi, három kabai, két-két bagosi, szalontai és 
újfalusi, valamint egy-egy bagaméri, kornádi, sárándi és tépei katona. 



helyi elöljárósággal. A főkapitány személyére, valamint a helyi elöljárókra tett vehemens 
kijelentései miatt eddigi ismereteink szerint március 2 9 - 3 0 - á n há rom tanúvallatást is le
folytattak. 

Az első tanúvallatásra Boné András ezereskapitány, Tassy István főstrázsamester , va
lamint Szabó György és Iklódi István derecskéi hadnagyok je lenlé tében került sor. Ösz-
szesen 13 személyt hallgattak meg, köztük 11 derecskéi polgárt , valamint Pap István és 
Nyüvedi István hadnagyokat, feltehetően Kos alárendelt jei t . 5 3 Ugyanaznap sor került egy 
másik kihallgatásra is, azon már 13 derecskéi lakos tett va l lomás t . 5 4 Végezetül másnap 
hét helybeli t anúskodot t . 5 5 Az első j egyzőkönyv eredetiben maradt fenn, a másik kettő 
korabeli másolatban. Utóbbiak egyikén sincs hitelesítés, és sem a vizsgálatot lefolytató, 
sem pedig a vallatás menetére ügyelő személyek nevét nem ismerjük. A három kihallga
tás során a fent említett két katonatiszten kívül összesen t izennégy derecskéi polgár tett 
vallomást. A tanúk egybehangzó val lomása szerint a hajdúvárosban tar tózkodó Kos M i 
hály kapitány csütörtök reggel a város pincéje előtt meglehetősen vaskos je lzőkkel illette 
a Kismarján tar tózkodó Szunyogh Györgyöt , káromkodások tömkelegét zúdította rá. Az 
egyik tanú szerint a magából teljesen kikelt főtisztnek minden káromkodás kiszaladt a 
száján, amit „ki tudott gondolni s elméjére jö t" , egy másik pedig úgy fogalmazott, hogy 
a „szitkot egy árkus papíros is nem vehetne fel". A val lomások alapján a kapi tány harag
ját egy gyi lkosság miatt a város tömlöcében őrzött Kovács Mátyás nevü férfi elítélése 
körüli vé leménykülönbség válthatta k i . Úgy tűnik, hogy Kos a tettes mihamarabbi szigo
rú megbüntetését akarta, és a város vezetőségétől várta, hogy szolgál tassanak „igaz tör
vényt" az ügyben. Ezzel szemben a Derecske város vezetősége felett álló Szunyogh eny
hébb elbírálást vagy esetleg komolyabb vizsgálatot szeretett volna. (A fogoly egyébként 
az egyik éjjel, talán éppen szerdán, megszökött . ) Amikor tehát csütör tök reggel a város 
pincéje előtt felolvasták Kosnak a főkapitány Kismarjából írott levelet, rögtön dühödt 
szitkokra fakadt. Kinyújtott karjában tartott pálcájával Kismarja felé mutatott, és fogad
kozott, hogy megöli vagy meglövöldöztet i Szunyoghot. A bírótól szekeret követelt , hogy 
maga is átmenjen a szabolcsi városba. Még Boné András ezereskapi tány tiltása sem fog
ja visszatartani attól, hogy három zászlóalja hajdújával rámenjen Szunyogh házára és 
minden jószágát felprédálja. Mive l az elöljárók vonakodtak engedelmeskedni, őket is 
öléssel fenyegette, és hajdúk után kiáltott, hogy azokkal lövesse le a bírót. Nem maradt 
ki a város szolgája sem, őt tömlöcbe záratta, a „fejihez" pedig puskás őröket állíttatott. 

A Kos Mihály haragját kiváltó ügy összefügg a fejedelem korábban idézett április 2-i 
határozatával , amely szabad kezet adott, hogy Bihar vármegye azokkal szemben is fel
lépjen, akik nem üldözik vagy éppen futni hagyják a bűntet tek elkövetőit . Rákóczi a haj
dúvárosokat is megintette, és felhívta a figyelmet, hogy nincsenek kivéve a vármegye 
joghatósága alól, ezért „azon, és hasonló malefactorok" elfogását sem akadályozhat ják 
meg. 5 6 A vármegye panasza tehát egyér te lműen az lehetett, hogy a hajdúvárosok nem 

A vizsgálati jegyzőkönyvre lásd a 39. jegyzetet! 
5 4 A Kos Mihály ezereskapitány ügyében lefolytatott tanúvallatások jegyzőkönyve. 2. Derecske, 1704. 

március 29. MOL G 28. V. 2. h. (Egykorú másolat.) Kiadva: Seres 2007. 53-54. o. 
5 5 A Kos Mihály ezereskapitány ügyében lefolytatott tanúvallatások jegyzőkönyve, 3. Derecske, 1704. 

március 30. Uo. (Egykorú másolat.) Kiadva: Seres 2007. 54-55. o. 
5 I I . Rákóczi Ferenc levele Bihar vármegyéhez. Egri tábor, 1704. április 2. MOL G 28. V. 2. h. fol. 65-66. 



léptek fel elég erélyesen Király Mátyással szemben, és akadályozták részéről az igazság
szolgáltatást! Láthatóan különösen az zavarhatta Kost, hogy a derecskeiek fenntartás 
nélkül elfogadják Szunyogh utasításait, amiért az egész elöljáróságot, a bírót, a kisbírót 
és az esküdteket is halálosan megfenyegette. Ugyanakkor egyér te lműen a mel lőzöt tségé
ben megsértet t főtiszt szólalt meg benne, amikor olyan kijelentéseket tett, hogy ő bizony 
nem olyan kapitány, mint Szunyogh. Bebizonyítja, hogy ő az erdélyi generál is , mivel há
romezer aranya is van, sőt, még az is kiszaladt a száján, hogy nem csupán egyszerű kapi
tány, hanem Rákóczi után második fejedelem! Itt talán a szabadságharc ki törésekor, i l 
letve azután játszot t , s kétségtelenül fontos személyes szerepére és tagadhatatlan katonai 
érdemeire célozhatott , A Szunyogh Györggyel szembeni rivalizálás tehát egyér te lműen 
kiderül a három vizsgálat anyagából . 

Szunyogh György leszármazottjai később ugyan Biharban is birtokosok lettek, arról 
viszont nincs tudomásunk, hogy a főkapitánynak lettek volna ottani jószágai . Egyik for
rásunk „Rácfehér tavi" előnévvel i l let i , ami arra utal, hogy a család már akkor is a Sza
bolcs vármegyei Rácfehértón é l t . 5 7 1704 március-ápr i l i sában pedig szinte folyamatosan 
Kismarján tartózkodott . Akár voltak Biharban birtokai, akár nem, a tősgyökeres bihariak, 
s köztük éppen a főkapitányi hivatalra igényt tartó Kos Mihály rosszallását szabolcsi 
származása és nemessége mellett az is kiválthatta, hogy az adott időszakban a saját vár
megyéjében tartózkodott . Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy a több évt izedes katonai 
múlttal büszkélkedhető Kos már a korábbi hónapok hadi eseményei során is bizonyítot ta 
vezetői rátermettségét . Vele szemben Szunyogh György katonai szerepvállalását további 
adatok híján kényte lenek vagyunk a Thököly uralma alatti nemesi felkelésben való jelen
létével summázni , ahol legjobb esetben is csak a főhadnagyságig vihette, és pedig nem 
sokkal a kuruc ál lam totális összeomlása előtt. Különösebb hadi tettéről a későbbiekben 
sem tudunk, de nem is lehetett volna elvárni, hogy a rendelkezésére álló (legjobb esetben 
is csekély számú, alig kétszáz fős) hajdúsággal nagyobb önálló akciókat kezdeményez
zen. A váradi os t romzár katonaságához beosztott kis csapat ereje legfeljebb a vidék köz
ségeit fosztogató labanc csapatok üldözésére, illetve kisebb por tyákra volt alkalmas. 
Amikor tehát Rákóczi Szunyogh Györgyöt bízta meg a hajdúvárosi ka tonaság vezetésé
vel, e lsősorban megbízhatósága, valamint a vármegyei nemesség és a hajdúvárosok la
kossága felől iránta megnyi lvánuló tisztelet szólhatott mellette. Ennek ellenére úgy vél
jük , hogy a fejedelem a megfelelő parancsnokot találta meg Szunyoghban, amit a bihari 
hajdúk vele szemben tapasztalt pozit ív hozzáállása is bizonyít . 

A tanúval latásokat követő hivatalos vizsgálat eredményét , illetve a fejedelem vagy a 
hadbíróság ítéletét nem ismerjük, Annyi azonban bizonyos, hogy minősí thetet len visel
kedése egyér te lműen közrejátszott abban, hogy a fejedelem hamarosan Erdélybe rendelte 
Kos Mihá ly t . 5 8 Vele tartott Gödény Pál is, a bihariakból álló katonaságot azonban elvet
ték tőlük. Legalábbis erre következtethetünk abból , hogy Kosnak az Erdélyben, 1704 
nyarán összeírt , hat seregből álló gyalogezredében már zömmel Beszterce, Kővár , Lá
pos, Szamosújvár és Borgó vidéki gyalogpuskások szolgá l tak . 5 9 Csupán az ezred első, 
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Kabai Tarsoly János keltezetlen folyamodványa I I . Rákóczi Ferenchez. MOL P 396. I . Ser. I . Irreg. K i 

adva: Seres 2007. 56. 
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1704 nyarán Rákóczi utasította Kost, hogy vegye Erdély felé az útját, és „hada visszaadatása iránt van 
intimátioja Gróff Forgách Simon Urnák". OSzK Kt. Fol. Hung. 978. Prot. Exp. fol. 167r 

5 9 Esze 1955. 131. о. 5. jegyzet. 



valószínűleg Gödény Pál vicekapitány közvetlen parancsnoksága alá tartozó seregében 
fordul elő néhány Bihar vármegyei , köztük egy bagaméri és egy bagosi hajdú neve, aki
ket minden bizonnyal a Tiszántúlról vittek magukkal. 6 0 Öllyüs János gyalogezredének 
1706. évi összeírása szerint mindössze 23 katona került k i a bihari hajdúk közül, igaz, az 
ezredes parancsnoksága alatt levő első században (ún. „lajb compania") tizenhatan vol
tak, kettő kivételével mind Félegyházáról . 6 1 

Bár a Kos Mihál lyal való konfliktus lezárult, Szunyogh György m é g s e m irányíthatta 
sokáig a keze alá rendelt bihari hajdúkat. Az 1704. j anuár 25-ét mege lőző napokban egy 
portyázó szerb alakulat rajtaütött az éppen Kornádi városában tar tózkodó Szunyogh ka
tonaságán és többek között a főkapitányt is foglyul ejtette. A t ámadók a kuruc források
ban Rácz Thökölyként emlegetett Thököly Popovics Jován aradi rác főkapitány parancs
noksága alatt álló Maros menti határőrvidék granicsárjai közül kerültek k i . A csapat 
létszámát nem ismerjük, mindenesetre elég nagynak kellett lennie ahhoz, hogy csapást 
mérjenek Szunyogh mintegy 200 főből álló katonaságára. A sikeres portya során a rác 
támadók felverték Kornádi és Zsáka városokat , 6 2 és még Dobozi István debreceni főbíró 
Komádinál telelő 800 marhából álló gulyáját is magukkal vitték, egy Marci nevű gulyás
sal együt t . 6 3 A kornádi rajtaütés nem múlt el véráldozat nélkül, egy Herpai Sámuel nevű 
katona p l . tizenegy (!) sebet szerzett az összecsapásban. 6 4 Forrásaink szerint Szunyogh 
György mellett elfogták hadnagyát , Boda Györgyöt , és név szerint i smerünk három elfo
gott közkatonát is, a kabai származású Tarsoly Jánost (aki már I I . Rákóczi Györgyöt is 
fegyverrel szolgá l ta ) , 6 5 valamint a lakóhelye nélkül említett Szígyártó J á n o s t 6 6 és Mezei 

o u Magyari 1994. 224-226. o. 
6 1 Tizennyolc félegyházi (köztük egy zászlótartó), három bagaméri, valamint egy-egy derecskéi és kabai 

hajdú. 
6 2 Kornádi felveréséröl öt későbbi forrás is megemlékezik, közülük azonban csak egy, a kabai Tarsoly Já

nos Rákóczihoz írott folyamodványa, s említi Zsáka városát is. Komádiról Tarsolyon kívül még Dobozi István 
debreceni főbíró levele, Herpai Sámuel és Mezei Márton katonák, valamint Boda Györgyné Tóth Erzsébet 
(Eger, 1705. április 21-24. között) ugyancsak Rákóczinak írt folyamodványai számolnak be. Az utóbbit lásd: 
MOL G 19. I I . 2. i . Prot. Inst. № . 256. (Egykorú  tartalmi kivonat.) Kiadva: Seres 2007. 55. o. 

6 3 Dobozi István levele Károlyi Sándornak. Debrecen, 1705. május 22. Balogh István: Dobozi István főbíró 
levelei gr. Károlyi Sándorhoz 1703-1709. (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 14.) Debrecen, 
1986. 17. o. 

6 4 Herpai Sámuel, Gödény Pál ezerebeli katona folyamodványa I I . Rákóczi Ferenchez. [H. п.,  é.  п.,  Eger, 
1705. május 1-10. között.] MOL G 19. I I . 2. i . Prot. Inst. № . 516. (Egykorú  tartalmi kivonat.) Kiadva: Seres 
2007. 55. o. Orosz György tiszántúli kerületi commissarius nem sokkal később, a Gyula kuruc ostroma körüli 
időben a fejedelem parancsára a sebesültnek a debreceni borbélyokkal fennálló tartozása fejében 31 rajnai fo
rintot és 40 dénárt fizetett ki . MOL G 16. I . 2. d. „Orosz György Uram Perceptioi s Erogatioi,  № . 69." (Áthú
zott: № .  1262.) 

6 5 Az idős hadfit az Aradon raboskodó társai küldték ki , és általa kérték a fejedelem segítségét. Tarsoly pe
dig korábbi érdemeire hivatkozva azért esedezett, hogy a szolnoki várban őrzött császári foglyok valamelyikén 
kiszabadulva tovább szolgálhassa Rákóczit és az országot. Lásd folyamodványát 11. Rákóczi Ferenchez. [H. п., 
é. п.]  M O L P 396. 1. Ser. I . Irreg. 

6 6 „Szígyártó János Szúnyog György uramal rabságban esvén, lova és fegyvere elveszet, hogy tovább is 
hadakozhasson, méltóztassék Nagyságod kegyeimessen meg segíteni. [Válasz:] Mustrának alkalmatosságával 
comprobállya instantiájának valósághát, a midőn ki adgya arrúl való recognitióját a mustra mester, adattassék 
számára a fizető mesterünk által egy lóra Fl. Rh. 25." Szígyártó János folyamodványa I I . Rákóczi Ferenchez. 
Hely és dátum nélkül (Eger, 1705. szeptember 22-október 12. között. - A folyamodvány hozzávetőleges dá
tumára a bejegyzés előtti és utáni legközelebbi keltezés alapján következtethetünk.) MOL G 19. I I . 2. i , Prot. 
Inst. № . 254. 



Márton t . 6 7 A foglyok valódi számát ugyan nem ismerjük, de biztosan sokan lehettek, m i 
vel az „Aradi Szegíny Kurucz Rabok" éppen Tarsoly János által Rákócz ihoz küldött fo
lyamodványa szerint összesen 62-en voltak már „régtűi fogva" keserves rabságban Ara
don, „sok éhezéssel és külön-külön féle szorongat tássokkal" . 6 8 Sajnos, sem ez, sem 
pedig a Tarsoly által ugyancsak a fejedelemnek írt fo lyamodvány nincsen datálva, véle
ményünk szerint 1705. közepe táján írhatták őket. Károlyi Sándorné Barkóczi Krisztina 
január 25-én tudatta férjével a rajtaütés hírét. A levélben ugyan sem Komádiró l , sem 
Zsákáról nem esik szó, viszont beszámol arról, hogy a rácok sok marhát elhajtottak, a 
debreceni bírónak p l . semmi marhája nem maradt. A hajdúvárosi ka tonaság veszteségei
ről csak annyit közöl , hogy a rác „embereket vágott" , és lehet, hogy maga Szunyogh 
György is az elesettek között van. Károlyiné minden bizonnyal rögtön a rajtaütést köve
tően tudósította férjét, legalábbis ennek tudható be, hogy még Szunyóghról sem volt 
megbízható értesülése. Új , és más forrásból eddig nem ismert adat viszont, hogy a váradi 
os t romzárban tar tózkodó Boné András ezereskapitány rögtön a támadás után ü ldözőbe 
vette a rácokat , akik viszont olyan sokan voltak, hogy nem mert rájuk csapni, holott még 
az ostromzárból is vit t magával segítséget. A visszavonuló el lenség Boné kiküldött por
tásainak is veszteséget okozott. 6 9 

Érdekességként megemlí t jük, hogy a kornádi rajtaütésnek és Szunyogh György elfo
gásának irodalmi hagyománya is fennmaradt. V u k Sztefan Karadzsics, az irodalmi szerb 
nyelv megteremtője 1829-ben a délvidéken jegyezte le az „Aradiak és a komádiak har
ca" c ímű balladát, amely szerint „Tukelija", azaz Rácz Thököly két hadnagya, Bájó (Ba
ja) és Rcskovity (Rcsak) Péja a sáncokkal megerősítet t Kornádi városa alá ütöttek, és a 
„magyar kálvinis tákkal" vívott véres harc során hadnagyával foglyul ejtették azok pa
rancsnokát „Sunog-genera l"- t is. A költői túlzásokkal jócskán megtűzdel t ballada cse
lekménye szerint a maroknyi, mindössze harminc fős lovascsapat hajnaltájban csapott le 
a kornádi várra (!), ahol 300 kuruccal szemben sikerül kivívniuk a győzelmet . A 300 
magyarból alig 30 marad életben, Bájó hadnagy a magyarok hadnagyát , Hörcsög Péja 
pedig éppen Szunyogh generálist fogja el. A harcban különösen Szrna zászlótartó tüntet
te ki magát , akinek sikerül elragadnia Szunyogh tollbokrétáját is . 7 0 A ballada később a 
szerb és a magyar történet írásba egyaránt bekerült . Ná lunk először Dankó Imre állapítot-

Mezei Márton 1707 tavaszán folyamodott Rákóczi segítségéért. Addigra már kiszabadult Aradról, de 
még mindig a korábban szerzett sebesülésétől szenvedett, eddig már mindenét a borbélyokra költötte, és képte
len volt tovább gyógyíttatni magát. A folyamodványra május 7-én Károlyi Sándor válaszolt, aki feltételhez kö
tötte a kért támogatást: amennyiben Mezei a későbbiekben is kiveszi részét a hadakozásból, teljesítik kérését, 
ha viszont otthon „hever", akkor ne számítson segítségre. Mezei Márton katona folyamodványa I I . Rákóczi Fe
renchez, Károlyi Sándor válaszával. Nagykároly, 1707. május 7. MOL P 396. 1. Ser. I . Irreg. (Egykorú tartalmi 
kivonat.) Kiadva: Seres 2007. 56. o. 

6 8 Az „Aradi Szegíny Kurucz Rabok" folyamodványa I I . Rákóczi Ferenchez. [H. п.,  é. п.]  MOL P 396. 1. 
Ser. I. Sine dato. 

6 „Az rácz fel csapván sok marhát hajtőt s embereket vágott, úgy mondgyák, a debreczeni bírónak semmi 
marhája nem marat. Utána ment Boné, de sok levén, nem mert bele kapni. Az váradi sánczbul is vit volt segít
séget, s úgy mondgyák, a portássába eset is kár, Szúnyog György talám el is eset." Károlyi Sándorné Barkóczi 
Krisztina levele férjének. Lövő, 1704. január 25. A levél eredetije a Károlyi család nemzetségi levéltárában 
volt, jelenlegi hollétéről nem tudunk. Esze Tamás történésznek a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyv
tárban található hagyatékában bukkantunk rá a xerox-másolatra. 
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ta meg, hogy valós történeti alapja van, 7 1 Virágh Ferenc pedig arra a következtetésre j u 
tott, hogy hősének a Jeles fogoly börtöne körül mula tózok hangulatáról tudós í t " . 7 2 A raj
taütésről fennmaradt forrásaink közül öt folyamodvány, amelyet vagy a rajtaütéskor el
fogott katonák, vagy hozzátar tozóik írtak. Egyér te lműen kiderül, hogy Szunyogh 
Györgyöt Boda György hadnaggyal együtt fogták e l , 7 3 ami kétségkívül alátámasztja a 
szerb ballada erre vonatkozó szakaszát: 

„A hadnagyot Bájó ejti foglyul, 

Hörcsög Péja meg a generálist, 

Épp , Szunyoghot, testestül- lelkestül" 7 4 

Rákóczi mindent elkövetett Szunyogh György kiszabadításáért, amiről első ízben a fe
jedelem 1705. február 13-án Szabolcs vármegyéhez intézett leveléből értesülünk. A vár
megye Rákóczihoz küldött követei, Bessenyei Zsigmond alispán és Szunyogh István, a 
fogságban levő főtiszt fia által többek között Szunyogh kiszabadítását is kérvényezte a 
fejedelemtől, szóban és írásban egyaránt. Rákóczi válaszában megnyugtatta őket, hogy 
már utasította Palocsay György brigadérost , a váradi os t romzár parancsnokát , hogy tegye 
meg a megfelelő lépéseket és kezdjen tárgyalásokat az aradiakkal a Szunyoghér t felaján
landó császári rab személyét illetően. A szabolcsiaknak pedig azt tanácsolja, hogy írja
nak az aradi parancsnoknak, hogy „micsoda hasonló állapotú rabot kivannak", nevezzék 
meg, és Rákóczi kész azonnal kiváltani Szunyoghot. 7 5 Rákóczi alig egy hónap múlva, 
március 13-án Fay István murányi kapitányt utasította Egerből, hogy a várban raboskodó 
„Korén V o l f f ' 7 6 nevű német rabot engedje át el ismervény el lenében Szunyogh István
nak. A fogoly viszont az aradiaknak nem felelhetett meg, mivel azok ápri l isban már a 
Komáromná l elfogott Salzer von Rosenstein Longueval-ezredbeli alezredest akarták 
Szunyoghért , aki maga írt Aradról szabadon bocsátása ügyében. Hosszú huzavona után 
végre 1706 január jában a felek megegyeztek, hogy Szunyogh Györgyöt kicserélik báró 
Eduard Wilson volt eperjesi parancsnokra, az ekkor még ugyancsak Aradon raboskodó 
Boda György pedig egy Szűcs Mihály nevű labanc hadnagyon fog kiszabadulni. Boda 
már április 12-én Diószegen volt, kapitányát viszont, rajta kívülál ló okok miatt továbbra 

Dankó Imre: A körösköz-bihari hajdúság. (A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 8-9. Szerk. 
Dankó Imre.) Gyula, 1959. 48. o. 

7 Virágh Ferenc: I I . Rákóczi Ferenc szabadságharca a Körös-Maros közben. Békéscsaba, 1962. 94-95. 
Szunyogh György aradi fogságát, valamint a kiszabadítására irányuló erőfeszítéseket elsőként Esze Tamás fog
lalta össze, Dankó és Virágh egyaránt az ö adatait használták fel a balladában leírt történet alátámasztására. 
Esze 1955. 314. o. 1. jegyzet. Rövid összefoglalása: uo. 50-51. o. 
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Szunyogh elfogását mindegyik forrás megemlíti, Bodáról pedig a felesége („Szúnyog György Urammá] 

férje az ráczoktúl el fogattatván, Aradban vitetett"), illetve az öreg Tarsoly János számolt be („múlt Boldogh 
Aszszony havában Kornádi és Sáka Várossai rácz által való fel veréssekor kapitányomal, úgymint Rácz Fejér 
Tavi Szunyogh György Uramal, és hadnagyomal, Boda Györgyei Aradra keserves rabságra vittettetvén..."). 

7 4 „Az aradiak és a komádiak harca." In: Délszláv népballadák. Vuk Szteván Karadzsics eredeti népdal
gyűjtéséből. Ford. Csuka Zoltán. Budapest, 1946. 31. o. 

7 5 I I . Rákóczi Ferenc levele Szabolcs vármegyének. Kistapolcsány, 1705. február 13. Zimmermann Rezső: 
Adalékok 11. Rákóczi Ferencz felkeléséhez Szabolcsvármegye levéltárából. Második közlemény. Történelmi 
Tár. Új folyam, 10. (1909.) 300. o. 

7 6 A név második része nehezen olvasható, én Esze Tamás olvasatánál maradtam. Esze 1955. 314. o. 1. 
jegyzet. 



is visszatartották, és m é g június közepén is nagyban folyt a levelezés, illetve a kölcsönös 
magyarázkodás a kurucok és az aradiak közöt t . 7 7 

Szunyogh Györgyöt csak 1706. júl ius 24 -25-én említ ik e lőször szabadon, igaz, akkor 
már a fejedelem környezetében, Érsekújváron. Július 25-én Rákóczi gróf Pálffy Miklós 
„kisvárdai dominiumbeli jószágá"- t adományozta neki , 7 8 és még ugyanazon a napon uta
sította Szalontai János udvari commissáriust , hogy adjon számára 200 rénes forintot, 
amit Szunyogh hiánytalanul át is vett. 7 9 Ugyancsak júl ius 25-én Szúnyog nyugtatta azt a 
100 rénes forintot, amit Rákóczi utalt k i Szalontai János által egy korábban Aradról 
megszököt t Veres György nevü hadnagynak. 8 0 Fekete János zsoldmester 1706. jú l ius 29-
én „Boza G y ö r g y " (!) főhadnagynak fizetett k i az aradi rabságáért t izenöt és fél hónapra, 
augusztus 17-én pedig a 19 hónapon át „Aradon keserves rabságot szenvedett" 
Szunyogh Györgynek , mint „Nemes Bihar Vám/egyében levő Hajdú Városok lovas Ka
p i tányának" adta k i 1704. november l-jétől 1706. júl ius 31-ig tartó 21 havi főkapitányi 
fizetését. 8 1 Bár Fekete János feljegyzése - egyébként egyedüli kivételként - a bihari haj
dúvárosok lovas (!) kapi tányaként szerepelteti Szunyoghot, valószínű, hogy a kornádi 
rajtaütéskor szerzett feltételezett sebesülései vagy a több mint másfél évig tartó rabság 
nélkülözései az immár hatvanadik életévét taposó főtisztet olyannyira megviselhet ték, 
hogy a továbbiakban már nem vállalt katonai szolgálatot. Erre következte thetünk abból , 
hogy nevével a későbbiek folyamán egyáltalán nem találkozunk a kuruc főtisztek között , 
holott még a szabadságharc bukását is jócskán túlélte: a családi genealógiák szerint 
1724. október 15-én hunyt el 78 éves korában . 8 2 

Egy későbbi fo lyamodvány és az ahhoz csatolt igazolás szerint Szunyogh György 
fogságba esését követően a fejedelem Szalontai Madas Györgyöt nevezte k i a bihari haj
dúvárosok ka tonaságának élére. Erre nem sokkal a kornádi rajtaütést követően kerülhe
tett sor, mivel Madas 1706. júl ius 12-i folyamodványa szerint másfél éven keresztül állt 
a hajdúk é lén . 8 3 Minden bizonnyal ő lehetett az a „hajdú városi hadnagy", akit 1705. j ú 
nius 9-én említ Bessenyei Zsigmond ezereskapitány Károlyihoz írott levele is. 1705. áp
rilis 30-ról pontosan tudjuk a Bihar vármegyei hajdúvárosok ka tonaságának a számát. 
Aznap ugyanis Károlyi Sándor Debrecenből részletes utasí tásokkal látta el Palocsay 
Györgyöt , a váradi os t romzár parancsnokát , és többek között mellé rendelt egy közel 800 
fős Kismarjánál á l lomásozó katonaságot is. „Az Kis Mariánál levő Hadak száma, k ik 
mostan jelen vadnak" összesen 781 fő volt, akik közül 431 volt a lovasok, és 350 a gya
logosok száma. Közöt tük a bihari hajdúvárosok katonasága 68 lovasból és 100 gyalo
gosból állt, vagyis mindössze 168 főt tett k i . Mive l a kimutatás m é g ekkor is Szunyoghot 
tartotta az egység parancsnokának („Szunyogh U r a m é : lovas nr. 68, gyalogh 100."), a 
katonaság élén kizárólag csak ideiglenesen kinevezett parancsnok állhatott, a remények 
szerint hamarosan szabaduló Szunyogh főkapitányi tisztjét pedig Rákóczi nem ruházta át 

Minderről lásd: Seres 2003. 157-163. o. 
8 MOL G 19. I I . 3. i . 
9 MOL G 29. V. 3. a/A. 
0 Esze 1955. 318-319. o. 
1 MOL G 16.1. 2. d. № . 66.  (Korábbi, áthúzott jelzete:  № . 1791.) 

Szunyogh György katonai szerepéről újabban lásd: Seres 2007. 39-56. o. 
3 Függelék, 10. sz. dokumentum. 



másra. Erre utal, hogy Bessenyei levele is csak „hajdú városi hadnagy"-ró l tesz említést, 
és az említett fo lyamodványában Madas is úgy fogalmazott, hogy a „Nemes Bihar Vár
megyében levő hajdú várassi seregek elejékben tisztségre applicáltat"-ott , az alakulat hét 
tisztje és altisztje által írt ajánlás szerint pedig a rabságba esett Szunyogh köztük való 
(kapitányi) „t isztinek e lviselésére" nevezték k i Madast. 

Mive l Károlyinak nem volt olyan tisztje, akit a Váradra kü ldendő had élére állíthatott 
volna, utasította Palocsayt, hogy „ad interim" (egyelőre) Kos Mihályt (!) rendelje közé
j ü k . 8 4 Bár Kos Mihá ly csak ideiglenesen kapott megbízást a váradi b lokádba irányított 
segélyhad vezetésére, úgy tűnik, hogy továbbra sem mondott le a bihari hajdúvárosok 
ka tonaságának irányításáról. Most pedig, ellenlábasa k i tudja meddig tartó távollétében 
különösen úgy érezhette, hogy esélye lehet a kinevezésre. Ebben talán Károlyi Sándor 
közbenjárását is kérhet te , mivel a fejedelem Károlyi 1705. április 30-i levelére adott vá
laszában kereken megtagadta Kos kinevezését . Szerinte Károlyi a m ú g y sem veheti sok 
hasznát, egyébként is van másik ezrede, így nem nevezheti k i a hajdúvárosok élére. V i 
szont, ha Forgách Simon generál isnak szüksége lesz rá, akkor bocsássa el hozzá . 8 5 

Bessenyei Zsigmond június 9-i levele szerint a „hajdú városi hadnagy" panaszkodott 
neki szófogadatlan katonáira: „pusztán a zászlója", mivel a komádiak , két tized lovas és 
egy tized gyalogos, lementek Károlyi Gyula alatti táborába, s emiatt a mellette maradt 
katonák is kedvet lenül szolgálnak. Az ezereskapitány kérte Károlyit , hogy rendelje visz-
sza a komádiakat zászlójuk me l l é . 8 6 Bessenyei levele csak egyetlen nappal előzi meg 
Károlyi korábban említett levelét, amelyben a bihari hajdúvárosok jogál lását firtatta a 
gyulai táborból . Szerinte a bihari hajdúk a függetlenségi harc eleje óta fegyverben vol
tak, de „legfellyeb is há rom seregnél töb actu [most] nincsen közzü lök" . 8 7 Ez jó l össze
vág Bessenyei hírével is, amely szerint a komádiak legfeljebb 30-35 főt képviselhet tek a 
táborban. 

Augusztusban Károlyi elrendelte, hogy Bakó István nagykunsági v icekapi tány lovas
serege mellett a bihari hajdúk két serege („apró hajdú városoké , nr. 2.") mindenkor 
Palocsay György keze alatt legyen. 8 8 Ez azonban csak néhány hónapig lehetett így, mivel 
1706 január jában Károlyi már azt javasolta Rákóczinak, hogy Bakó katonaságát és a 
hajdúvárosi seregeket csatolják Kárándy Mihály zömmel bihariakból álló lovasezre
déhez, amit a fejedelem elfogadott, és február 3-án utasította is Károlyi t a két alakulat 
Kárándy mel lé rende lésé re . 8 9 

MOL G 16. I . 2. d. № . 264.  „Tekintetes Nagyságos Palótsay Györgynek Generalis Károlyi Sándor Uram 
által adatott instructio." - Az irat megvolt Károlyi birtokában is: Károlyi Sándor utasítása Palocsay Györgynek. 
Debrecen, 1705. április 30. („Instructio") MOL P 396. 1. Ser. I . Fasc. 1. pro con. № . 7. 
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„Kos Mihálynak Kegyelmed nem sok hasznát veheti, lévén is más ezeré: azon hajdú városoknak nem 

praeficiálhatja; hanem ha Generális Forgács Simon Kedves Atyánkfia fogja kívánni, Kegyelmed bocsássa 
oda." Rákóczi levele Károlyihoz, Eger, 1705. május 6. Károlyi Oklevéltár, V. 194. o. (A levél fogalmazványa 
rávezetve Károlyi április 30-i levelére: MOL G 19. I I . 2. e/A. fol. 453-455.) 

Váradi blokád, 1705. június 9. Bessenyei Zsigmond levele Károlyi Sándornak. A nagybesenyői Besse-
nyey-család története. írta és oklevéltárral ellátta: Széli Farkas. Budapest, 1890. 226. o. 

8 7 Függelék, 6. sz. dokumentum. 
8 8 MOL P 396. 1. Ser. I . 1706. november. Fasc. 1. A. 41. (Téves besorolással!) 
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Károlyi Sándor keltezetlen fogalmazványában; „Item az Karandi Ezerét restringálni lehetséges az 
Bakóéval, és az Bihar Vármegyei Hajdú Városi Seregekkel egész ezeré azon az Tractusbul állván." MOL P 



Mint fentebb láttuk, Szunyogh elfogatása után a fejedelem Szalontai Madas Györgyöt 
bízta meg a hajdúvárosi ka tonaság vezetésével , aki tisztét másfél éven át viselte. Elkép
zelhető, hogy már Szunyogh elfogása előtt is a bihari hajdúk között tevékenykedet t . 
Miután Rákóczi Kárándy Mihá ly bihari lovasezredébe osztotta be a lovas hajdúkat, ő is 
velük tartott és Kárándy alatt is „sokáig t isztséget" viselt, s még a fo lyamodvány beadása 
idején is közöt tük volt . Madas, valamint a keze alatt levő seregek t iszt ikarának elismer-
vénye szerint másfél éven át ingyen szolgálta Rákóczit . A hajdúvárosok ugyanis azzal 
utasították el tiszt fizetési kérelmét , hogy Rákóczi nevezte k i , tehát a fejedelemtől várja 
fizetését. Eddigi hűségéért Madas a Bihar vármegyei Inándot, valamint a hozzá tartozó 
Kistelegd pusztát kérte Rákóczi tól , amely saját bevallása szerint „ laktam földe" volt , az
az korábban ő is ott élt. A folyamodvány alapján a jelzett másfél év leghamarabb júl ius 
első felében, tehát éppen annak beadása idején jár t le, amiből arra következtethetünk, 
hogy Madas m é g a Kárándy-ezredbe történő integrálást követően is megőriz te a bihari 
hajdúvárosok lovassága feletti közvetlen parancsnoki posztját. 

A bihari hajdúvárosok lovasságának felépítésére é rdemes visszatérnünk Madas 
György fo lyamodványához , mivel a hozzátartozó el ismervényt összesen nyolc tiszt és 
altiszt — két-két főhadnagy (Fábián István és Molnár György) , vicehadnagy (Nagy János 
és Füleki János) , zászlótartó (Karácson István és Pap János) és s t rázsamester (Pál Deák 
és Szegedi István) - írta a l á . 9 0 Mindebből kitűnik, hogy a hajdúvárosi ka tonaság ekkor 
összesen két seregből állhatott. 

A Kárándy-ezred 1706. évi összeírása szerint a bihari hajdúk a regiment hatodik és 
hetedik seregét alkották. Tisztikaruk a következőképpen alakult: 

6. sereg 

Főhadnagy: Fábián István (Berettyóújfalu) 

Vicehadnagy: Vasady András (Újváros, 
Szabolcs vm.) 

Zászlótartó: Karácson István (Berettyóújfalu) 

Strázsamester: Saáry Pál (Kaba) 

Furier: Nagy Ferenc (Szalonta) 

Borbély: nincsen 

Sípos: Sípos István (Nagyenyed, Fejér vm.) 

7. sereg 

Főhadnagy: Lévay István (Diószeg, Bihar vm.) 

Vicehadnagy: Németh István (Bagamér) 

Zászlótartó: Pap János (Bagos) 

Strázsamester: Szegedy István (Kornádi) 

Furier: Kun Márton (Derecske) 

Borbély: Buday János (Kispércs) 

Sípos: Sípos Istók (Jára, Torda vm.) 

A tiszántúli reguláris ezredek mustráját 1706. február 26-án Diószegen kezdték el és 
augusztus 31-én Szatmárban zárták le. 9 1 A Kárándy-ezred volt a 18 lovasregiment közül 
a legutolsó, azután már csak a Rákóczi szolgálatában álló törökök és tatárok két serege, 

396. 1. Ser. IV. - Rákóczi 1706. február 3-i utasítása szerint Kárándy Mihály ezredéhez kell csatolni Bakó Ist
ván seregét és „ugyan a Bihar vármegyei Hajdú Városok seregeit". MOL G 19. I I . 3. h. 

0 Függelék, 11. sz. dokumentum. Esze Tamás közléséből kimaradt Füleki János vicehadnagy neve. 
Ugyanakkor a történész nem jelölte, hogy Madas folyamodványa és a tisztikar elismervénye két különálló irat. 
Esze 1955. 313. o. 

9 1 Károlyi Oklevéltár, V. 405-435. o. 



valamint négy gyalogezred következik. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy valamikor au
gusztus folyamán Kárándy ezrede és azzal együtt a hajdúvárosi lovasság je len tős átszer
vezésen ment át. Madas Györgyről már említés sem történik, há rom korábbi tiszt, M o l 
nár György főhadnagy és a két vicehadnagy helyett pedig új nevekkel találkozunk, és 
közülük ketten, Lé vay István főhadnagy és Vasady András m é g csak nem is a hajdúvá
rosokból származtak. M i v e l Rákóczihoz való folyamodása teljesen egybeesik Szunyogh 
György feltételezett szabadulásával , valószínű, hogy a tiszt nem sokkal azután válhatott 
meg Kárándy ezredétől és a bihari lovas hajdúk parancsnokságától . A fejedelem minden 
bizonnyal felajánlhatta a frissen szabadult főkapitánynak az alakulat vezetését , amit ő, a 
fentiekben már tárgyalt okok miatt elutasíthatott. A hajdúvárosi lovasság ekkor kerülhe
tett teljesen Kárándy irányítása alá, s feltehetően az ezredes nevezett k i élükre általa 
jobbnak ítélt, megbízható tiszteket. Amennyiben a következte tésünk helyes, akkor akár 
Szunyogh visszavonulását követően is sor kerülhetett arra, hogy Rákóczi a vezetői rá
termettségét már hosszú ideje bizonyító Kárándyt nevezte k i a Bihar vármegyei hajdúvá
rosok élére. Madas folyamodványa, illetve tisztjeinek e l ismervénye alapján ugyanakkor 
hozzávetőlegesen a Kárándy-ezred redukciójának időpontját is meg tudjuk határozni . 
Eszerint az átszervezésre 1706. júl ius 12. és augusztus 31 . között került sor. Az újjászer
vezett hajdúvárosi lovasság összetétele a következőképpen alakult: 

A beret tyóúj falusi Fábián István főhadnagy keze alatti 6. sereget, h á r o m fő - köz
tük Vasady András vicehadnagy és a sípos - kivételével Újfalu (22), Kaba (18), K o 
rnádi (15), Szalonta (4) és Tépe (3) lakosai alkották. Közü lük az első tizedet egy 
szalontai és egy csepregi katonától eltekintve beret tyóúj falusiak; a másod ika t egy 
szalontai k ivéte lével kabaiak; a harmadikat egy szalontai és h á r o m tépei hajdú mellett 
a komád iak a lko t t ák . 9 2 

A 7. sereg főhadnagya, Lévay István ugyan Diószegről származott , a sípost és egy 
közkatonát kivéve a század á l lománya itt is teljesen a bihari hajdúvárosokból került k i : 
Bagamér (21), Derecske (20), Bagos (6), Kispércs (5), Konyár (5), Sáránd (4) és 
Félegyháza (4). Az első tizedet egy kolozsvári vitéz mellett vegyesen alkották bagosi (5), 
konyári (4) és félegyházi (2) katonák; a másodikban kizárólag bagamér iek szolgáltak; a 
harmadik tized legénysége pedig néhány sárándi (öt fő), kispércsi (négy fő) és félegyházi 
(két fő) fitól eltekintve derecskéi vo l t . 9 3 

A mustrajegyzék alapján tehát 1706 nyarán legalább t izenkét helység alkothatta a b i 
hari hajdúvárosok közösségét : Bagamér , Hajdúbagos, Berettyóújfalu, Derecske, Félegy
háza, Kaba, Kispércs (Mikepércs) , Kornádi, Konyár, Sáránd, Szalonta és T é p e . 9 4 
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A seregből csak a vicehadnagy (Újváros, Szabolcs vm.), a századírnok (Nagyenyed, Fejér vm.) és egy 
közkatona (Csepreg) nem volt a bihari hajdúvárosok lakója. 

3 A sípos a Torda vármegyei Járáról, az első tized egyik katonája pedig Kolozsvárról származott. 
94 

Néhány hajdúvárosi lakos az ezred további seregeiben is szolgált. A Kárándy parancsnoksága alatt levő 
első seregben a Bagamérra való Bagaméry János zászlótartó mellett kilenc (!) újfalusi és egy sárándi katona, a 
2. seregben egy-egy félegyházi, kornádi, szalontai és újfalusi, a 4. seregben pedig két újfalusi és egy kispércsi 
katona volt. Elképzelhető, hogy egyik-másikuk a redukciók során került át más seregbe, valószínűbb azonban, 
hogy eredetileg is Kárándy (azaz: Nyíri András) seregébe álltak be, és később is az eredeti egységükben ma
radtak. Külön érdekesség az első században szolgáló újfalusiak viszonylag magas száma. 



A bihari hajdúvárosok és az ónodi országgyűlés 

1707 tavaszán a bihari hajdúvárosok kapcsán sokatmondó vál tozásokat tapasztalunk. 
Áprilisból és májusból há rom olyan forrásunk is fennmaradt, amelyek alapján már pon
tos képet nyerhetünk a bihari hajdúvárosok közösségét alkotó helységekről . Károlyi 
egyik datálatlan, de tartalma alapján egyér te lműen 1707 tavaszán (ápr i l i s -május körül) 
keletkezett „memor iá lé ja" többek között arról tudósít, hogy a szabolcsi és bihari hajdú
városokba inkvizí torokat és conscriptorokat kell k ikü lden i , 9 5 két bekezdéssel a lább pedig 
hiánytalanul felsorolja az Approbatákban szereplő húsz bihari hajdúvárost is. Eszerint a 
feljegyzés készül tekor a települések közül tizenegy lakott volt, kilencet pedig pusztaként 
tartottak nyi lván. A lakott települések - Bagamér, Berettyóújfalu, Derecske, Félegyháza, 
Hajdúbagos, Kaba, Kornádi, Konyár, Mikepércs , Sáránd és Tépe - gyakorlatilag meg
egyeznek a Kárándy-ezredben szolgáló két lovasseregben megmust rá l t hajdúvárosi kato
nák lakó- vagy származási helyeivel. A fennmaradó kilenc település között - Harsány, 
Körösszeg, Régen, Sass, Szalonta, Szentmárton, Tamási , Ürögd és Vekerd - viszont ott 
találjuk Szalontát is, holott a Fábián István parancsnoksága alatt álló 6. seregben néhány 
szalontai katona is szolgált. 

A lista ugyanakkor lakott településként vette számításba Kornádi városát, amelyről 
pedig korábban éppen mi igyekeztünk bizonyítani , hogy lakosai egy 1706 októberében 
bekövetkezet t rác támadás után költöztek át a b iz tonságosabb Derecskére . A komádiak 
meneküléséről későbbi v isszaemlékezések is tudósítanak, egy keltezetlen folyamodvá
nyukban pedig arra hivatkoztak, hogy Károlyi parancsára nem mehettek „paraszt hely
re", csak a „Nemes Hajdúság" közé. Mive l a komádiakat már 1708 ok tóbe r -novembe
rében otthon említik, úgy véltük, hogy a folyamodvány csakis korábban, 1707-1708-ban 
keletkezhetett. Egy 1710. november 19-én Károlyihoz beterjesztett újabb levelükből v i 
szont az derül k i , hogy Kornádi akkor is lakatlan volt. Eszerint is az el lenség miatt kellett 
elhagyniuk a helységüket , de mivel már a pestis is megszűnt közöt tük, szerettek volna 
hazatérni. A generális azonban nem adott rá engedélyt , hivatkozva arra a korábbi pa
rancsra, amely szerint senki sem lépheti át a Berettyót, és akik átkeltek a folyón, azok is 
a tiltás ellenére te t ték . 9 6 Károlyi válasza alapján elképzelhető, hogy 1708 végén csak né
hány, a paranccsal szembehelyezkedő vagy azt kijátszó lakos tar tózkodhatot t az elha
gyott városban. Teljes bizonysággal viszont csak azt állíthatjuk, hogy a komádiak fel
sőbb parancsra valóban átköltöztek Derecskére. Arra viszont csakis 1707 tavasza után 
kerülhetett sor, és tömegesen tényleg csak a függetlenségi háború végefelé térhettek haza 
Izsáki János lelkész vezetésével , amikor „kezdett egy keveset' szűnni a' háború" . 
Komádihoz hasonlóan meglepő Szalonta említése, viszont lakatlan („puszta") település
ként lett nyi lvántar tásba véve . A nagy múltú hajdúváros Rákóczi-kori története a mai 

„Az Szabolczi, Bihari Hajdú Városokra inqvisitorokot, Conscriptorokat expediálni." A „memoriálé"-nak 
csak egyetlen, xerox-másolatban levő oldalát sikerült megtalálnunk Esze Tamás történész Balassagyarmaton 
őrzött hagyatékában. Az általunk írt hozzávetőleges dátum helyességét a hajdúvárosok listája mellett a fejede
lem belső testörségét alkotó „Nemes Iffjú Compania" említése valószínűsíti. A Nemesi Társaság (vagy Nemesi 
Kompánia) alapjait ugyan Rákóczi még 1706 tavaszán megvetette a személye mellé rendelt hét erdélyi és egy 
magyarországi nemes ifjúból, végleges formájában azonban csak 1707. április 26-án állt össze, amikor a feje
delem száz válogatott fiatal nemest avatott fel kolozsvári szállása előtt. Lásd: Ráday Pál iratai I I . 1707-1708. 
S. а. г.: Benda Kálmán és Maksay Ferenc. Budapest, 1961. 10., 160-161. o. 
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napig feldolgozatlan, vé leményünk szerint itt is átmeneti e lnéptelenedésről volt szó, és a 
szalontaiak a fejedelem, s egészen pontosan Károlyi közvet len parancsára hagyhat ták 
pusztán a városukat , s feltehetően - akárcsak Kornádi lakói - ők is a rác támadásoknak 
kevésbé kitett bihari hajdúvárosokba költöztek át. 

Min t a fentiekben írtuk, Károlyi feljegyzései dá tum nélkül maradtak fenn, ennek el
lenére úgy véljük, hogy a hajdúvárosokba küldendő összeírok emlí tése, illetve más uta
lások alapján a bihari helységek felsorolását a generális 1707 tavaszán, legkésőbb a 
Bárányi Miklósnak adott és alább ismertetendő május 6-i utasítás megfogalmazása előtt 
vethette papírra. Berettyóújfalu legrégibb j egyzőkönyvében április 19-ről fennmaradt 
egy rendkívül érdekes bejegyzés, amelyben hét bihari hajdúváros - Berettyóújfalu, 
Kaba, Kornádi, Szalonta, Harsány, Ugra és Tépe - kötelezte magát a „zsoldos tisztek
nek" já ró (minden bizonnyal a lakosság arányában egymás között elosztott) zsold kifize
tésére. A legtöbbet Berettyóújfalu és Kaba fizette (egyaránt 107 magyar forintot és 52 
dénárt) , őket Kornádi , majd Szalonta követte 81 forint 92 dénárral , illetve 61 forint 44 
dénárral . Ugra és Harsány együttesen volt köteles 30 forintot és 72 dénárt adni, s végül 
Tépére 20 forint 48 dénár volt kiszabva. A továbbiakból egyér te lműen kiderül, hogy a 
„zsoldos tisztek" valójában a bihari hajdúhelyek Kárándy ezredébe beosztott lo
vasságából kerültek k i . Eszerint Fábián István főhadnagynak Berettyóújfalu 73 forintot 
és . . . dénárt fizetett, Szalonta és Ugra pedig további 61 forint 44 dénárt , illetve 9 forintot 
volt köteles adni ugyancsak Fábiánnak. Vasady András vicehadnagynak Kaba városa 
107 forint 52 dénárral tartozik, míg Ugranak 16 forint, Tépének pedig 20 forint 48 dénár 
volt a hátraléka. Végezetül Karácson István zászlótartó következik, akinek Berettyóújfa
lu 34 forint 72 dénárt fizetett, Kornádi pedig további 81 forint 92 dénárt köteles adni. 9 7 

Mindez egyébként a függetlenségi harc későbbi időszakában is k imutatható , mivel az 
idézett berettyóújfalusi j egyzőkönyvben található, 1710. május 7-én kelt újabb elismer
vény szerint a város megalkudott saját zsoldos katonáival, és miként Derecske városa al
kudott a maga katonáival , ugyanolyan feltételek mellett minden hát ramaradás nélkül 
megadják járandóságukat . Minderre Sáry Pál strázsamester előtt került sor, az elismer
vényt pedig Berettyóújfalu város részéről Kovács András hadnagy, a katonák részéről 
pedig Kerékgyár tó János káplár (tizedes) látták el kézjegyeikkel . A j egyzőkönyvbe veze
tett e l i smervény egyébként , az úgy látszik írástudatlan Kovács András nevével együtt, 
egy kéz írása; Kovács keresztvonással , Kerékgyár tó az aláírásával hi te les í te t te . 9 8 

A két e l i smervényben megnevezett tisztek és altisztek egyaránt a Kárándy-ezred ha
todik századában szolgáltak, a már ismert Fábián István főhadnagy és Karácson István 
zászlótartó mellett Kerékgyár tó János tizedes is Újfaluból származott , Saáry Pál strá
zsamester Kábáról , Vasady András vicehadnagy pedig - ritka kivételként - korábban a 
Szabolcs vármegyei Újváros (Balmazújváros) lakosa volt. 

Az 1706. évi mustrajegyzék alapján tizenkét helységet egyér te lműen a bihari hajdú
városok közösségéhez sorolhatunk: Bagamért , Hajdúbagost , Berettyóújfalut, Derecskét , 
Félegyházát , Kabát , Kispércset (Mikepércs) , Komádi t , Konyárt , Sárándot , Szalontát és 
Tépet. 9 9 Rögtön szembetűnik , hogy a sereg helységenkénti megosz lása szinte teljesen 

Függelék, 12. sz. dokumentum. 
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Néhány hajdúvárosi lakos az ezred további seregeiben is szolgált. A Kárándy parancsnoksága alatt levő 



megegyezik a berettyóújfalusi j egyzőkönyvben fennmaradt helységlistával , csupán Har
sány és Ugra hiányzik közülük, melyekre érdemes külön is kitérnünk. Harsány egyértel
műen az erdélyi törvénykönyvekben szentesített bihari hajdúhelyek közé tartozott, az 1660-
as évek végétől egészen a szabadságharc kitöréséig rendelkezünk róla adatokkal. A gazdag 
és szépen gyarapodó helység a török hódoltságot, és az azt követő visszahódító háború v i 
szontagságait egyaránt átvészelte. A szabadságharc idején azonban egyszer sem említik, ami 
arra utal, hogy lakosai, minden bizonnyal a Maros menti rác határörök és a nagyváradi la
banc őrség támadásai következtében (vagy éppen azt mege lőzendő) , e lhagyták város
ukat. A kuruc hadsereg 1704., 1706., és 1708. évi must rakönyveinek módszeres átvizs
gálása során összesen tizenöt, magát harsányi lakosnak vagy odavaló születésűnek valló 
katonát találtunk. Közülük három-három gyalogos hajdú Ecsedy János és a Gödény Pál ez
redét megöröklő Eölyüs János gyalogezredében szolgált. A fennmaradó kilenc lovasból 
két-két katona Bessenyei Zsigmond, Boné András és Kárándy Mihály ezredeiben, egy-egy 
pedig Károlyi Sándor és Nyúzó Mihály, valamint a török földről hazatért Szappanos M i 
hály, zömmel erdélyieket, kisebb részben thökölyánus emigránsokat tömörítő lovasezred
ében volt. Az adatok összevetéséből kiderül, hogy a katonák többsége véletlenszerűen vá
lasztotta meg az alakulatát. A Tisza melléki szabolcsi helységek lakóit tömörítő Bessenyei
ezred kötelékében felbukkanó két harsányi katona esetében viszont úgy tűnik, hogy 
mindketten a Szabolcsba, s elsősorban Szentmihályra és térségébe menekül t b é k é s 
bihari lakosság közül kerültek k i , és álltak be a tiszaeszlári , illetve a szentmihályi sereg
be. A Nyúzó Mihály ezredében szolgáló katona 1708-ben harsányi születésű, de bihar-
nagybajomi lakosnak vallotta magát , korábban (1706 előtt) viszont a belényesi palánkban 
teljesített szolgálatot. Ugyancsak érdekes az 1706-ban még kornádi lakosként nyilvántar
tott Bagi János esete, aki két évre rá már harsányinak vallotta magát . Elképzelhető, hogy 
ők ketten, Szabolcsba menekül t földijeiktől eltérően, a közeli , de biz tonságosabb 
Kornádi hajdúvárost , illetve a belényesi palánkot választották városuk elnéptelenedése
kor. Külön figyelmet érdemel az 1708-ban Károlyi Sándor ezredében regisztrált Újvári 
István vicehadnagy, mivel az 1706-ban még belényesiként elkönyvelt tiszt két évvel ké
sőbb már harsányi születésű és odavaló lakosnak vallotta magát . Újvári ugyanis a 
Kárándy-ezred 1705. szeptember 3-i kimutatása szerint Lévay István vicéje volt. Akkor 
természetesen az ezred még nem tartalmazta a bihari hajdúvárosok seregeit, s a későbbi 
redukciók során Újvári megvál t korábbi alakulatától. így került Károlyi lovasságához, 
ahol külön századba szervezték a beosztás nélküli tiszteket, illetve altiszteket. 1 0 0 

Harsánynál is izgalmasabb Ugra esete. A kis bihari település ugyanis nem szerepel az 
Approbatákban, sőt egyetlen korabeli forrás sem szól arról, hogy bármilyen formában 
hajdúkivál tságban részesült volna. A „Geszti Fekete Króniká"-ban található oklevélmá
solat szerint viszont m é g a Szepesi Kamara is elismerte, hogy a közeli Geszt, Mezőgyán 
és Zsadány helységekkel együtt fegyverrel szolgálták az erdélyi fejedelmeket. Elképzel-

elsö seregben a Bagamérra való Bagaméry János zászlótartó mellett kilenc (!) újfalusi és egy sárándi katona, a 
2. seregben egy-egy félegyházi, kornádi, szalontai és újfalusi, a 4. seregben pedig két újfalusi és egy kispércsi 
katona volt. Elképzelhető, hogy egyik-másikuk a redukciók során került át más seregbe, valószínűbb azonban, 
hogy eredetileg is Kárándy (azaz: Nyíri András) seregébe álltak be, és később is az eredeti egységükben ma
radtak. Külön érdekesség az első században szolgáló újfaluiak viszonylag magas száma. 

1 0 0 Minderre lásd Seres István: Békés megyei katonák az erdélyi és tiszántúli kuruc hadsereg összeírásai
ban (1704, 1706, 1708). In: A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, 28. Békéscsaba, 2006. 199-257. o. 



hetö, hogy Ugra lakosai csupán egyéni nemesí tések vagy b i r tokadományok alapján tar
tottak igényt a kollektív hajdújogokra, vé leményünk szerint azonban nagyobb a valószí
nűsége annak, hogy egy Ugra területén vagy annak közelében megszűnt hajdútelepülés 
lakói költöztek át ide, és a későbbiekben már a jogfolytonosság alapján sorolták a hajdú
városokhoz! A Borovszky-féle Bihar vármegye története szerint p l . egy Ürögd (!) nevű 
község is volt Ugra határában, amely később nyomtalanul e l tűnt . 1 0 1 Károlyi Sándornak a 
bihari hajdúvárosokról készített jegyzete kizárólag az Approbatákban szereplő húsz vá
rost sorolja fel, és egy szót sem ejt p l . a korábban bizonyíthatóan hajdúvárosként funkci
onáló Sarkadról , de a „Geszti Fekete Króniká"-ban szereplő további há rom helységről 
sem emlékezik meg. Mindezek alapján Ugra sem szerepelhetne együtt az Erdélyi Tör
vénytárban szereplő városokkal . Borovszky nyomán hajlunk arra, hogy az időközben el
néptelenedett Ürögd hajdúváros lakossága, vagy annak egy része költözhetet t át Ugrára, 
és ott önálló hajdúközösségként léphetett f e l ! 1 0 2 

Harsányhoz hasonlóan egyébként Ugrat sem említik a Rákóczi korabeli források. K u 
niénak állt katonái sem fordulnak elő a tiszántúli és erdélyi regimentek összeírásaiban. 
Néhány adat viszont arra utal, hogy Ugra lakosai, számos környékbel i település lakossá
gához hasonlóan, a jó l védett sarkadi sáncban húzták meg magukat a szabadságharc fo
lyamán. A sarkadi hajdúk 1706. március 14-i zsoldlistája szerint egy Ugrai Nagy András 
nevű közhajdú a második sereg első t izedében szolgált. Az „Ugra i " mel léknév egyértel
műen a lakóhelyére utalt, és azért toldották oda, hogy a katonát megkülönböz tessék a he
lyi (sarkadi) és az „Okány i " tehát Okányba való Nagy Andrástól . Az 1706. j anuá r 4-i 
összeírásban egyébként mindhárman megkülönbözte tő név nélkül szerepelnek. Egy Baji 
János nevű ugrai lakos 1735-ben négy falubelijével együtt belekeveredett a Rákóczi ne
vében megindítot t t iszántúli parasztfelkelésbe, az ún. Péró- lázadásba is. A Budán tett 
val lomása szerint korábban ő is Sarkadon szolgált, részt vett a feladásban, majd hűséget 
esküdött a c sászá rnak . 1 0 3 Vé leményünk szerint, ha Harsány és Ugra mint önálló települé
sek átmenet i leg el is néptelenedtek a Rákóczi-szabadságharc idején, a berettyóújfalusi 
feljegyzés alapján e lmenekül t lakosságuk volt olyan helyzetben, hogy kollektíven tudja 
képviselni a hajdúvárosokat . Elképzelhető, hogy a rácok többszöri támadását elszenve
dett komádiakhoz hasonlóan, akik Károlyi Sándor parancsára egyedül a „ N e m e s Hajdú
ság" közé mehettek, Harsány és Ugra lakói is egy másik hajdúvárosba húzódtak. Erre 
utalhat, hogy az 1708. évi mustra adatai szerint két harsányi születésű katona (Bíró János 
és Varsóczi János) is Kornádi hajdúváros zsoldosai között szerepel Fábián István seregé
ben. A második tiszántúli mustra során az összeírás kivitelezői korántsem jár tak el olyan 
alapossággal , mint ahogyan két évvel korábban. A katonák származási - és lakóhelyét fir
tató kérdések rubrikái gyakran hiányosak vagy kitöltetlenül maradtak. Vé leményünk sze
rint ezek közöt t egészen biztos, hogy már több harsányi és ugrai katona is lehetett. Va
gyis az 1706. évi ál lapothoz képest a két, akkor még nem szereplő hajdúváros lakosai is 

1 1 „Volt itt még egy Ürögd nevű község is, melynek azonban már egészen nyoma veszett." Bihar várme
gye és Nagyvárad. Magyarország vármegyéi és városai. Szerk. Borovszky Samu. Budapest, é. n. [1901.] 160. o. 

1 0 2 Biharugra történetét kutatva a helység területén nem találtunk Ürögd nevü pusztát vagy határrészt. A 
Borovszky-féle monográfia szerzői feltehetően az ugrai hagyományból értesülhettek róla, hogy a helyi lakos
ságnak valamilyen formában köze lehetett egy, azóta elpusztult Ürögd nevü településhez. 

1 0 3 Minderről a Sarkadi hajdúk című, hamarosan megjelenő monográfiánkban lehet majd bővebben ol
vasni. 



zsoldosokat állíthattak. Ezzel már t izennégyre emelkedik a két lovassereget kiállító haj
dúvárosok száma, s így Fábián István százada is hét város lakosságából kerül k i , miként 
azt Lé vay esetében tapasztalhatjuk. 

A hajdúvárosok tehát 1707 tavaszára már szervezett keretek között állítják fel a 
Kárándy keze alatt szolgáló katonaságukat . A két lovassereg átszervezésével együtt sza
bályozhatták a helységenként i zsoldosállítást, valamint megszabták az egyes városoknak 
a katonaság részére fizetendő zsold összegét. A látványos vál tozások azonban ezzel ko
rántsem fejeződtek be, Károlyi Sándor ugyanekkor elrendelte a férfi lakosság városon
kénti összeírását is. A vezénylő generális május 6-án Debrecenből részletes utasítással 
látta el Bárányi Miklóst a bihari hajdúvárosok összeírására. A 12 pontból álló utasításból 
az első nyolc a következő kérdőpontokat tartalmazta: 

1-2. Minden városban külön kellett összeírni a helyi, és külön a más , elpusztult haj
dúvárosból való gazdákat , ez utóbbiaknál az eredeti lakóhelyüket is fel kellett tüntetni. 

3^4. Hányan szolgálnak személyesen a regimentekben, rajtuk kívül vannak-e zsoldo
sok és mennyien? 

5. Vannak-e olyanok, akik alkalmatlanok a fegyverfogásra, maguk helyett m é g s e m 
állítottak zsoldost? 

6. Hányan tartanak közösen, illetve fejenként zsoldos katonát? 

7. Me ly ik helységből hány fegyveres és fegyvertelen gyalogost tudnának kiállítani? 

8. Nem csak a városi lakosság, hanem a puszták lakosairól is fel kel l tüntetni , hogy 
hányan fogtak fegyvert, illetve mennyien állítottak zsoldost maguk helyett. 

Miután a fentiek alapján végrehajtotta a feladatot, Baranyinak helységenként kellett 
kivonatolnia a végeredményt , s azt pecsétjével hitelesítve a helységnek is át kellett adnia. 
Károlyi figyelmeztette a megbízot tat , hogy be ne csapják, illetve le ne tagadják a gazdá
kat. Ha ilyet tapasztal, külön fel kell tüntetnie. Mive l a városok pusztulása miatt egy-egy 
háznál akár ké t -három „bokor" ember is lehet, fokozottan oda kell figyelnie, s ha külön 
kenyéren vannak, külön gazdaként kell feltüntetni. Ha valaki arra hivatkozik, hogy fel 
van mentve a hadakozás alól, vagy alkalmatlan a szolgálatra, csak akkor fogadja el, ha 
igazolni is tudja. 

A feladatot a hónap végéig kellett elvégeznie Baranyinak, s arra is parancsot kapott, 
hogy az e redményt minél hamarabb juttassa el Károlyi k e z é b e . 1 0 4 A Károlyi család levél
tárában sajnos mindeddig nem talál tunk rá Bárányi je lentésére , a feladatot azonban be
csületesen végrehajtotta, mivel négy nappal a parancs kelte után Baga-mérban Pécsy 
Mihály és Várnay Gáspár belényesi szolgabíró je lenlé tében már le is zárta az ottani ösz-
szeírást, és Károlyi parancsa szerint a pecsétjével hitelesített másolatot átadta az elöljáró
ságnak . 1 0 5 Károlyi egyik feljegyzése szerint, amely a fejedelemhez benyúj tandó tárgy
pontokat tartalmazza, 1707. május 26-án már döntött, hogy a bihari hajdúvárosok kivált-

Károlyi Sándor utasítása Bárányi Miklósnak a bihari hajdúvárosok összeírására. Debrecen, 1707. május 
6. Függelék, 13. sz. dokumentum. 

Ármós Endre: Forgácsok. Tallózások Bagamér 17-19. századi történetéből. Bagaméri Krónika, 3. 
(1997.) 8. o.; Uő: A Rákóczi-szabadságharc Bihar vármegyében, különös tekintettel Érmellékére és a „kis" 
hajdúvárosok, köztük Bagamérra. Bagaméri Krónika, 9. (2003.) 4. o. [Rendkívüli kiadás.] 



ságának megerősí tése érdekében a fejedelemhez fog forduln i . 1 0 6 Ez alapján úgy véljük, a 
felmérés május 26. előtt befejeződött, és akkor már minden összeírás Károlyinál volt. 

Vé leményünk szerint Károlyi intézkedése és a sietve végrehajtott összeírás mögöt t 
már az ónodi országgyűlésre való készülődés állhatott. Bár az országgyűlés végzései kö
zött egy szó sincsen a bihari hajdúk kiváltságáról, ekkor került sor arra, hogy a fejedelem 
végleg rendezze a bihari hajdúk kérdését, s erről június 15-én meg is született a döntés. 
Rákóczi figyelembe vette, hogy már a függetlenségi harc kitörésétől kezdve mellette ha
dakoznak, és hivatkoztak az erdélyi fejedelmektől korábban kapott pr ivi légiumaikra, 
ezért úgy határozott , hogy azokat a legközelebbi erdélyi országgyűlésen kell bemutatni
uk, de addig is felmenti őket a vármegye (Bihar) joghatósága alól a köve tkező feltételek 
mellett: 

1. Amennyi fegyveresük csak van, azokat önálló seregekbe szervezve a fejedelem, i l 
letve az illetékes generális (esetünkben Károlyi Sándor) parancsára késede lem nélkül tar
toznak kiállítani, megfelelő számú szekérrel és el lá tmánnyal együtt. 

2. A hatáskörükbe tartozó bírósági ügyekben saját törvényszékük jogosult eljárni, 
amennyiben viszont nem tudnak döntést hozni, a generális , majd a fejedelem elé kell fel
terjeszteni az esetet. A gyakori bűncse lekmények ügyében ugyancsak az illetékes főpa
rancsnokot kell tájékoztatniuk. A vármegyebel i nemesekkel, illetve azok bir tokán azon
ban nincs joguk eljárni, ha panaszuk van, a vármegyéhez kell fordulniuk keresetükkel . 

3. Földesuruk engedelme nélkül nem fogadhatnak maguk közé jobbágyoka t , akárcsak 
bűncse lekmények elkövetőit vagy a vármegyebel i gazembereket. 

4. Az erdélyi fejedelmek által adott privi légiumaikat kötelesek bemutatni az erdélyi 
országgyűlésen, ellenben a jelenlegi határozat, illetve a korábbi kivál tságok is érvényü
ketveszt ik . 1 0 7 

Mint láttuk, a határozat bevezetőjéből, valamint az utosó pontból egyérte lmű, hogy 
Rákóczi a hajdúvárosok jogait csak előzetesen rendezte, annak véglegesí tésére a legkö
zelebbi erdélyi országgyűlést je löl te k i , amennyiben a városok bizonyítani tudják kivált
ságaikat. Ezt támasztja alá, hogy a fogalmazvány mellé utólag még azt is odaírták, hogy 
ebben a formában nem is került sor annak hivatalos kibocsátására, csupán Bihar vá rme
gyét értesítették róla. Tudjuk, hogy az 1707 kora tavaszán megtartott marosvásárhelyi 
országgyűlést követően, az erdélyi hadihelyzet megvál tozása folytán a fejedelemség te
rületén már nem került sor a rendek összehívására. Ennek ellenére Rákóczi határozata 
mégis joge rő re emelkedett, mivel a következő év nyaráról rendelkezésünkre álló forrá
sok a bihari hajdúvárosok új helyzetéről adnak hírt. Augusztus l - jén Károlyi Sándor tu
datta Bihar vármegyével , hogy Nánás i Jakabot, a Szemere László parancsnoksága alatt 
levő szabolcsi hajdúezred hadbíráját nevezte k i a bihari hajdúvárosok vicekapi tányává. 
A levél így kezdődik: 

„Emlékezhet ik reá az Tekintetes Nemes Vármegye , miként maga g rémiumában lévő 
Hajdú Várossok ő Felsége kegyelmes decretuma [rendelete] szerint sequestrál tat tván 
[kivétetvén], a mint a tavallyi ónodi gyüllésben lött confirmátió [megerősí tés] is subse-

1 0 6 „Bihar Vármegyei hajdúk privilegiumjának confírmatiojárul." MOL P 396. 1. Ser. I . Irreg. („Anno 
1707. die 26. Maji. Kegyelmes Urunkal conferalandó dolgok.") 
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quálta [következtet te] , tarn in oeconomicis, politicis, quam in juridicis [mind gazdasági
lag, politikailag, mind jogszolgála t szerint] a Nemes Vármegye jurisdict iója [joghatósá
ga] alól kivétettek; ő Felsége kegyelmes rendelése szerint kapitányul adat tván Nemzetes 
Vitézlő Kárándi Mihál ly Colonellus Uram nekiek. . ." 1 0 8 

Károlyi szerint tehát a fejedelem valóban kivette a hajdúvárosokat a vá rmegye jogha
tósága alól, és a fejedelmi rendelet megerősí tésére az ónodi országgyűlés idején került 
sor. A hajdúvárosok tehát 1707 tavaszán és kora nyarán Károlyi Sándor irányítása alatt 
tudatosan készültek fel az eseményre , és a helységenkénti összeírás elkészültét követően 
küldöttségük személyesen is megjelent Ónodon, ahol Rákóczi véglegesen megerősí te t te 
korábbi jogaikat. Ez lehetett tehát a négy évig tartó folyamat utolsó, befejező szakasza, 
és ezzel - legalábbis a szabadságharc alatt - végleg lezárult a bihari hajdúvárosoknak az 
elveszett pr ivi légiumaikért folytatott harca. 

A bihari hajdúvárosok az ónodi országgyűlés után 

Mint fentebb már említettük, Kárándy Mihály 1708. április 23-án számolt be Ká
rolyinak, hogy mióta a keze alatt levő bihari hajdúvárosokat kivették a vármegye jogha
tósága alól, folyamatosan próbált szert tenni egy vicekapitányi helytartóra, aki helyette a 
városok ügyes-bajos dolgait és a törvénykezést intézné. Úgy véli , hogy Nánási Jakab, 
Szemere László hajdúvárosi lovasezredének hadbirája alkalmas lenne a feladat ellátásá
ra. A hivatalt fel is ajánlotta neki, és úgy látja, hogy az Nánás inak sincs el lenére, ezért 
kéri Károlyit , hogy erősítse meg a döntését. A generális rendeletének bi r tokában Nánási 
is könnyebben és hathatósabban tudná intézni a városok külső és belső ügye i t . 1 0 9 Károlyi 
valóban jóváhagy ta Kárándy döntését, és május 19-én meg is parancsolta Nánás inak, 
hogy induljon el Bihar vármegyébe . Nánási a kapott parancsot bemutatta parancsnoká
nak, Szemere azonban m é g jún ius 11-ig sem adott engedélyt az el távozásra. A két tiszt 
között már régebbi keletű nézeteltérés volt, és úgy tűnik, hogy Nánás i nem volt megelé
gedve az eredben betöltött posztjával. Szemere már az ősszel a lajb kompánia főhad-
nagyságát akarta rábízni, azt viszont Nánási nem vállalta. Most viszont ugyanazt a tisztet 
akarja rábízni az ezredben, mint Kárándy! Mindeközben Nánási Károlyi mel lé szeretett 
volna menni . " 0 Július 2-án még mindig a korábbi patthelyzet állt fenn Szemere és 
Nánási között . M i v e l a br igadéros továbbra is akadályozza Nánási kilépését az ezred kö
telékéből, az egyre jobban szeretett volna Károlyi környezetébe kerülni , és Derecskéről 
(!) írott levelében ismét ez irányú kéréssel folyamodott a generá l i shoz . 1 1 1 Július 22-án az 
apahidai táborból Károlyi már határozott parancsot adott Nánás inak , hogy foglalja el a 
kijelölt hivatalt. Nánás i augusztus 6-án válaszolt, hogy az utasítás szerint rögtön elindul 
a bihari hajdúvárosok k ö z é . 1 1 2 Károlyi egyébként az apahidi táborban, augusztus l-jén 
állíttatta k i Nánás i Jakab számára a Bihar vármegyei hajdúvárosok élére vicekapitányi 
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helytartóvá való kinevezését . A dekrétumban a Kárándy levelében írtakkal magyarázza 
meg Nánás i kinevezését , mivel a főkapitánynak katonáskodás mellett nincsen ideje a vá
rosok ügyeivel és irányításával foglalkoznia. Mive l a v icekapi tányok kinevezése a min
denkori parancsnokló generál isok hatáskörébe tartozik, élve a ráruházott hatalommal 
Nánási t teszi meg Kárándy helyettesének, és elrendeli, hogy a hajdúvárosok lakossága 
fogadja el őt fe l jebbvalójának." 3 Ugyanaznap Károlyi Bihar vármegyét is értesítette a 
határozatáról , nagyjából a Nánási dekrétumában írtakkal azonos tar talommal." 4 

Augusztus 2-án a hajdúvárosok közössége Berettyóújfaluból panaszkodott Károlyi
nak. Elkeseredésük oka Palocsay György brigadérosnak, a váradi os t romzár parancsno
kának a ha ta lmaskodása volt . Palocsay ugyanis erejükön felül való szolgálatokkal terheli 
őket. A blokádba a m ú g y is je lentős számú „hetelő" szekeret kell küldeniük, most pedig 
Palocsay postakocsit is követel tőlük, s emellett hetente számos lakosukat a b lokádba 
kell küldeniük és a kuruc katonaság számára ugyancsak hetente kenyeret és vágómarhát 
kell szállí taniuk. Gyanújuk szerint a vármegye is kihasználja helyzetüket , és az ő 
„het iszeres" szekereiket valójában a sajátjaival váltja fel. Rhédey Á d á m fizetőmester is 
kvantumot vetett k i rájuk, s nem tudják, hogy kinek a parancsából , hová, és mekkora 
mennyiséget k ívánnak t ő l ü k . " 5 Minden bizonnyal a panaszlevél mellékel te volt a követ
kező két oklevél is. Palocsay júl ius 21-én valóban megparancsolta a hajdúvárosoknak, 
hogy azon túl heti vál tásokkal á l landóan egy postakocsit kell tartaniuk három erős lóval. 
A parancsot azonnal végre kell hajtaniuk, de addig is visszatartja a táborban levő 
derecskéi kocsit. Korábban egyébként a vármegye postakocsija volt a táborban, most 
másként határozott , mivel a vármegye részéről ezután egy lovas postás lesz mellette." 6 

Rendelkezésünkre áll az os t romzárba kívántató szekerek, sánceszközök és munkások 
kimutatása is. Eszerint Bihar vármegyének a váradi os t romzárba 150 szekeret, 300 ásó
val, kapával és fejszével ellátott gyalogszeres embert, valamint 250 ásót, kapát és fejszét, 
Debrecen városának pedig 50 szekeret, 100 gyalogszeres embert és 150 munkaeszköz t 
kellett szolgáltatnia. Az „Apró Hajdú Városok"-ra ugyanekkor 30 szekeret és 20 gyalog
szeres embert szabtak k i . " 7 

Károlyi a levél és a mellékletek vételét követően rögtön utasította Sztojka László ke
rületi commissariust Palocsay követeléseinek kivizsgálására. Palocsay ugyanis Károlyi 

„Nemzetes Vitézlő Nánási Jakab, Nemes Bihar Vármegyei Hajdú Várassok Locumtenens Vice Kapi
tányságárul való collátiója." Károlyi Sándor kinevezése Nánási Jakab számára. Apahidai tábor, 1708. augusz
tus 1. Bánkúti 1985. 312-313. o. (547. sz.) 

1 1 4 „Eodem et ibidem. Nemes Bihar Vármegyének ugyanazon Nánási Jakab Hajdú Várossiak Vice Kapi
tányságban való installátiójárul, ez szerint." Uo. 313. o. (548. sz.) A Károlyi utasításait tartalmazó másolati 
könyvben még két további instructio is a bihari hajdúvárosokkal foglalkozik. A Bihar vármegyéhez írott levél
hez hasonlóan ezeket sem datálták, csak a latin formula - „eodem et ibidem" (ugyanakkor és ugyanott) - utal 
arra, hogy augusztus l-jén készültek. Néhány újabban előkerült korabeli irat alapján azonban mindkettőt ké
sőbbre kell datálnunk. 

1 1 5 A Bihar vármegyei apró hajdúvárosok levele Károlyi Sándornak. Berettyóújfalu, 1708. augusztus 2. Az 
irat eredetijéről készült xerox-másolat. T M L X X X I . 10. Esze-hagyaték. Eredeti jelzete: MOL P 396. 1. Ser. I . 
1708. augusztus. Fasc. 1. A. № . 8. 

1 , 6 Palocsay György levele a Bihar vármegyei hajdúvárosoknak. Váradi blokád, 1708. július 21. (Eredeti.) 
MOLP 396. 1. Ser. 1. Irreg. 
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szerint is jogtalanul terheli követelésekkel a hajdúvárosokat. Felhívja Sztojka figyelmét, 
hogy a fejedelem döntése alapján a régi pr ivi légiumuk szerint j og i , gazdasági és katonai 
szempontból egyaránt függetlenedtek a vármegyétől , és ezután a frissen kinevezett vice
kapi tányukhoz, Nánás i Jakabhoz kell fordulnia, tőle fog választ kapni . 1 1 8 

Nánási azonban nem sokáig maradt a bihari hajdúvárosok vicekapi tánya. Károlyi 
Sándor ugyanis alig egy hónapon belül visszavonta a kinevezést . Ennek oka elsősorban 
az „öreg" hajdúvárosok többszöri kérelme volt. Ugyanakkor maga Nánás i is nagyobb 
kedvet érzett arra, hogy a saját szülőföldjén viselje a ráruházott tisztet. Károlyi alapos 
megfontolás után tehát úgy döntött, hogy a bihari hajdúvárosok éléről visszalépteti , és 
szeptember 2-án Nagykáro lyban kelt dekrétumával véglegesen kinevezte a szabolcsi 
hajdúvárosok „ locumtenens vice kapi tányává". A kinevezést október 11-én olvasták fel a 
hajdúvárosok Rácböszörménybe összehívott közgyűlésén, ahol a beiktatás mellett az új 
vicekapitány javadalmazásáró l is döntö t tek . 1 1 9 

Augusztus folyamán egyébként a hajdúvárosok egy másik levelet is írtak Károlyinak. 
Ezt ugyan nem ismerjük, viszont rendelkezésünkre áll Károlyi utasítása, valamint a sza
bolcsi hajdúvárosok Károlyinak írt mentegetőző levele. A bihariak nehezményezték , 
hogy a szoboszlaiak pr ivi légiumuk ellenére a gáttól vámadás ra akarják kényszerí teni 
őket. Ezért Károlyi utasította Gyulay Ferenc generális auditort, hogy hadbírói t isztsége 
szerint menjen el Szoboszlóra, és miután törvényesen kivizsgálta az ügyet, rendezze a v i 
tás ké rdés t . 1 2 0 A nyolc hajdúváros Szoboszlón, augusztus 21-én megtartott gyűléséről 
számolt be Gyulay vizsgálatáról . Levelükből kiderül, hogy a szoboszlaiaknak a szom
szédos Kaba lakosságával támadt perpatvaruk a vámszedés kapcsán. A hajdúvárosok ké
szek törvény elé vinni az ügyet , mivel szerintük a kabaiak nem tudnak felmutatni egye
bet, a fejedelem Tokajban kelt privi légiumát hangoztatják, de azt azóta sem pub
likáltának. 1 2 1 

Arról nincsen tudomásunk, hogy valaha betöltötték volna Nánási helyét. Ebben leg
feljebb Kárándy Mihá ly leveleinek módszeres összegyűjtése után alkothatunk véle
ményt . Azt azonban már most megállapíthatjuk, hogy a bihari hajdúvárosok jogainak 
rendezése egy közel öt éven át tartó folyamat e redménye volt. Kezdődöt t ez a fejedelem 
tokaji szabadalomlevelével , de újabb előrelépésre csak Károlyi Sándor 1705. június 10-i 
levelét követően kerülhetett sor. A szabadságharc elején Rákóczi feltehetően több, kü
lönböző pátenst is kiadhatott a korábban kiváltságolt te lepülések - hajdúvárosok, kuriális 
helységek, mezővárosok stb. - részére, 1706. február 19. előtt viszont már az összes b i 
hari hajdúváros részesült a fejedelem kegyelmében, amikor kivette őket a vá rmegye jog 
hatósága alól. Ez lehetett a második döntő lépés, amikor a hajdúvárosok már valóban 
szoros közösséggé válhattak. Ezután következnek az 1707 tavaszán lezajlott események, 

1 1 8 „Eodem et ibidem. Sztojka László Disrictuális Commissárius Uramnak." Károlyi Sándor utasítás 
Sztojka László kerületi commissariusnak. Apahida, 1807. augusztus 1. Bánkúti 1985. 313-314. o. (549. sz.) 

1 1 9 Nyakas Miklós: Hajdúkerületi statútumok. 1696/8-1844. Hajdúböszörmény, 2003. (Studia Oppidorum 
Haidonicalium, X.) 46. o. 

1 2 0 „Eodem et ibidem. Nemzetes Vitézlő Gyulai Ferenc Locumtene[n]s Generális Auditor Uramnak Nemes 
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1 2 1 A nyolc hajdúváros levele Károlyi Sándornak. Hajdúszoboszló, 1708. augusztus 21. Az irat eredetijéről 
készült xerox-másolat. T M L X X X I . 10. Esze-hagyaték. Eredeti jelzete: MOL P 396. 1. Ser. I . 1708 augusztus. 
Fasc. 2. B. № . 23. 



amelyek e redményeképpen már valóban a „régi" szabadságuk bir tokába kerültek. Talán 
nem já runk messze az igazságtól , ha úgy véljük, hogy ekkortájt következet t be Kárándy 
Mihály főkapitányi k inevezése is a hajdúvárosok élére. 

Dolgozatunk elején bővebben szóltunk az Approbatákból kimaradt hajdúvárosokról . 
Úgy tűnik, hogy Ugra kivételével ezek a települések a későbbiek során sem szerepelnek 
a bihari hajdúvárosok között . Külön k i kell térnünk Gáborján városára. 1704 elején a 
fegyvert fogott 12 gáborjáni lakos Bercsényi Miklós Bay László kapi tány parancsnoksá
ga alatt álló lovasezredének Pap Mihály főhadnagy keze alatti seregébe állt be. Később 
Pap Mihály százada is N y ú z ó Mihály ezredébe került, ezért nem véletlen, hogy az alaku
lat 1706. évi összeírásában még mindig hat gáborjáni vitéz szolgált N y ú z ó ezredének 4. 
seregében. A bihari hajdúvárosokról fennmaradt korabeli források említést sem tesznek 
Gáborjánról , s mivel lakosai a Kárándy-ezred hatodik és hetedik seregében sincsenek 
feltüntetve, nem is tartoztak a hajdúvárosokhoz. Hasonló helyzet áll fenn Báránd eseté
ben is. A bárándiak a szabadságharc elején összesen 19-en ugyancsak Pap Mihá ly fő
hadnagy seregébe áll tak be, és 1706-ban még mindig tizenöt fő volt N y ú z ó Mihály ezre
dének említett 4. seregében. Érdekes , hogy akkori főhadnagyukat , a feltehetően 
Törökországból hazatért Nagy Miklóst ugyancsak bárándiként regisztrál ták az összeírok. 

Gáborján és Báránd esetétől lényegesen eltér a sarkadi hajdúk helyzete. Miután meg
erősítették elhagyatott várukat , a szabadságharc végéig ők látták el a térség legfőbb vé
delmét. Korábbi pr iv i légiumuk visszaadásáról nem tudunk, s az egész függetlenségi harc 
alatt mindössze két olyan esetet ismerünk, amikor hivatkozás történt a város korábbi 
szabadalmaira. 1705 őszén régi szabadságuk helyreállí tásáért a fejedelemhez folyamod
tak, és azt kérték, hogy mások jobbágyai t is megtarthassák. Rákóczi nem adott választ a 
kérvényre, mivel azt „Rádai Uram"-hoz, minden bizonnyal Ráday Pál fejedelmi titkár
hoz továbbí to t ták . 1 2 2 

Mint fentebb láttuk, Rákóczi ez idő tájt még a bihari hajdúvárosok kollektív jogaival 
sem foglalkozott é rdemben, és a sarkadiak ügyének rendezésére is legfeljebb a későbbi
ekben, talán éppen 1707-ben kerülhetett sor. Az 1711. j anuár 10-én Nagyváradon meg
kötött kapitulációs szerződésük második pontjában a következőt kérték Löwenburg 
nagyváradi parancsnoktól : „előbbeni szabadságunkba, mellyben az Atyáink eő Felsige 
hűsége alatt él tének, conservál tassunk." Löwenburg azt válaszolta, hogy ő nem ismeri a 
sarkadiak korábbi szabadságát , arról csak a leendő országgyűlés és az ura lkodó dönthet, 
viszont személy szerint kész az uralkodónál közbenjárni az é r d e k ü k b e n . 1 2 3 

Összegzés 

Rákóczi 1703-1707 között há rom lépésben foglalkozott a bihari hajdúvárosok el
vesztettjogainak a visszaadásával . Először korábbi pr ivi légiumukat tekintetbe véve 1703 
ok tóber -decemberében a vám- és harmincadfizetés alól kaptak mentességet , valamint 
Rákóczi kötelezte őket a hadrakelésre , amely ér te lmében az élükre külön főkapitányt is 

MOL G 19. I I . 2. i . Prot. Inst. № . 185. A folyamodvány iktatását nem datálták, az  ugyanekkor birtok
adományt kérő Szabó Sándor sarkadi kapitány részére kiadott adománylevél fogalmazványa szerint mindkét 
kérvény 1705. szeptember 15. előtt érkezett be a fejedelmi kancelláriára. 

1 2 3 Márki 1924,55. o. 



kinevezett. Ugyanakkor a hajdúvárosok közössége továbbra is megmaradt a vármegye 
függőségében, ami még évekig tartó viszályt idézett elő a két fél között . 1705 nyarán 
Károlyi Sándor tiszántúli vezénylő generális szorgalmazta Rákóczinál , hogy rendezzék a 
városok helyzetét , amelyre az elkövetkező hónapokban sor is került, mivel 1706 február
j ában már maga Károlyi is kimondta, hogy a fejedelem korábban kivette őket a várme
gye jogha tósága alól. M é g ebben az évben a hajdúvárosi katonaság helyzete is napirend
re került. Az addig önál lóan, illetve a váradi ostromzár parancsnoka által irányított 
alakulat lovassága Kárándy Mihály ezredébe került, ahol még jú l iu s - augusz tus folyamán 
nagyarányú átszervezésen estek át. Hamarosan az egyes városok zsoldosáll í tási kötele
zettségét is szabályozták. Az ónodi országgyűlés előestéjén a Károlyi parancsára kikül
dött biztos összeírta a városok férfilakosságát, az országgyűlésen pedig Rákóczi végle
gesen is megerősí te t t a bihariak szabadságjogait , s ezzel ők is bekerül tek az addigra már 
rendezett státuszú hajdúkerületek (Sa jó-Hernád melléki és a szabolcsi „öreg" hajdúvá
rosok) közé. Fel tehetően ekkoriban kerülhetett sor a bihari hajdúvárosoktól elkülönülten 
fennálló sarkadi hajdúság jogainak rendezésére is. 



FÜGGELÉK 

I R A T O K A B I H A R I H A J D Ú V Á R O S O K T Ö R T É N E T É H E Z , 1 7 0 3 - 1 7 0 7 1 

1. 
//. Rákóczi Ferenc utasítása Palugyai Lénárd debreceni harmincadosnak 

Tokaj, dátum nélkül.125 

Egregio Leonarto Palugyai Triccsimatori Debreczinensi 
Bihar Vármegyebeli hajdú Várasiak magok majorságabeli marha, búza és egyéb javaikat ugyan 

magok szükségének tellyesítésére és nem a fegyverkezés gyakorlásáért akarván pénzé tenni és el
adni, mint hogy azon helyeA:[?]«ek privilégiuma szerint is a fellyeb meg nevezett jóktul nemű 
hanninczadi fizetést nem illik, hogy inincurrallyának. Ehezképest hűségednek serio parancsollyuk 
praemisso in Casu, ha mikor említett Nemes Varmegyebeli lakosok eladásra való akár melly ma-
jorságbeli javaikat azon harminczadra viszik, mindennemő harminczadi onusoktul szabadossan 
bocsássa és bocsáttassa, külömben se cselekedgyenek. Datwm. Tokaj. 

2. 
II. Rákóczi Ferenc utasítási tervezete Mónay Pál és Reviczky Mátyás részére 

a bihari hajdúvárosok hadba állítására. 
Hely és dátum nélkül.'26 

Mónai Pálnak és Reviczki Mátyásnak Instructio. 

1. Mennyének az Bihar Vánnegyei Hajdú Városokra. 
2. Ott mindeneket, a kik alkalmatosok, az hadakozásra conscribállyanak. 
3. A gyalogságot a Váradi Szánczban küldgyék, a lovast penig táborunkban. 
4. Mindenekrül bennünket informállyanak. 
Ugyan ide Patens. 

3 . 

II. Rákóczi Ferenc utasítása Mónay Pál és Reviczky Mátyás részére 
a bihari hajdúvárosok hadba állítására. 

Hely és dátum nélkül.127 

Instrucito 
Pro Egregio Paulo Monai ct Reviczki Oppidomm Hajdonicalium in Inclyto Com/tatu 

Bihar/e/ш existen/w ordinaris conscriptoribus. 
1. Mennyének el Neme.? Bihar Vármegyében levő Hajdú Városokra. 
2. Oda menvén mindeneket, a kik alkalmatosok az hadakozásra, conscribállyanak. 
3. A gyalogságot (a kiknek jó készületek van, a kiknek penig nem volna, vélek szereztetvén) a 

Váradi Szánczban küldgyék, a lovasokat penig hozzánk, táborunkban. 

Alábbiakban a bihari hajdúvárosok 1703-1707. közötti történetével kapcsolatos legfontosabb forrásokat 
közöljük. Az iratokat betűhív átírásban adjuk meg, a felesleges nagybetűket elhagytuk, az ékezeteket a mai he
lyesíráshoz igazítottuk. 

1 2 5 A két legközelebbi dátum (fol. 12v., 17 v) alapján 1703. október 20-24. között keletkezhetett. (Egykorú 
fogalmazvány. Lelőhelye: OSzK Kt. Fol. Hung. 978. Prot. Exp. fol. 16v 

1 2 6 Egykorú fogalmazvány. Lelőhelye: MOL G 19. II . 3. h. Prot. Rák. I I . fol. 139. 
1 27 

Egykorú fogalmazvány. Uo. fol. 141. 



4. Mindenekrül hiteles Regestrum vagy Documentum által bennünket informállyanak, reportál-
ván azon conseriptiónak tenorát. 

4. 
//. Rákóczi Ferenc pátense a bihari hajdúvárosok részére. 

Hely és dátum nélkül.128 

Hogy a Nemes ország közönséges kívántató szolgálattya, annyivalis inkáb job móddal és kö
zönséges concursussal mehessen véghez és egyszersmind tudhassuk azon Hajdú Városiak iránt is 
erejekhez képest az Haza szolgálattyában dispositiókat tennünk, 1 2 9 azon Nemes Bihar Vármegyé
ben levő Hajdú Városiak conseriptiójokra, és egyéb iránt is instructiójokban adatott dolgoknak 
véghez vitelére parancsollyuk azért Hadi Tiszteinknek s alattok valóknak, úgy а fen említett Bihar 
Vánnegyebeli híveinknek, tudván és ismervén említett híveinket tőlünk a végre oda küldetett és 
bocsátatott conseriptoroknak lenni, levén illendő gazdálkodással, és egyéb iránt is kívántató 
assistentiával, valamint az Haza szolgálattyának promotiójára parancsolnak, aszt hazájukhoz s 
hozzánk való szeretetekbül és kötelességekbül kész engedelmességei véghez vinni s meg csele
kedni semmiképen el ne mulassák. 

Praemissa Un/versit et Singulis militiae nostro signanrer vero Oppidorum Hajdonicalium in 
Inclyto Com/tatu Biharién?/ existen/w et habitorum Officialibus caeterisque Incolis, ac aliis 
quorum interest vei intererit praesen/es hascae visur/í lecturá et legi auditum etc. 

5. 
//. Rákóczi Ferenc főkapitányi kinevező levele Szunyogh György részére. 

Hely és dátum nélkül.130 

Szúnyog György Uram 

Minthogy Nemzetes és Vitézlő Szúnyog György hívünket, Kegyelmesen praeficiáltuk, Nemes 
Bihar Vármegyében levő Hajdú Városi mind lovas, mind pedig gyalog, Nemes Szabolcz Várme
gyeben penig az Hét Hajdú Városokbúi, úgy Kalló, Téglás, Újfalu 1 3 1 féle gyalog 1 3 2 Hadainknak 
directiojára F ő 1 3 3 Kapitánynak. 

Parancsollyuk azért a meg nevezett Hajdú Városok és Helységekbeli 1 3 4 lovas é s 1 3 5 gyalog Ha
dainknak, hogy tudván és látván említett Hívünk iránt való illy Kegyelmes Resolutionkot, ismerjék 
elejékben 1 3 6 é s 1 3 7 directiojokra állítatott Kapitány Hívünknek lenni, és illendő készületit megad
ván 1 3 8 valamit a Nemes Ország kívántató szolgálattyának promotiojára parancsol, aszt minden 

128 
Egykorú fogalmazvány. Uo. fol. 140. 

1 2 9 és közönséges concursussal mehessen véghez és egyszersmind tudhassuk azon Hajdú Városiak iránt is 
erejekhez képest az Haza szolgálattyában dispositiókat tennünk; utólagos betoldás 

1 3 0 Lelőhelye: MOL G 19. I I . 3. h. Prot. Rák. I I . fol. 141-142. (Egykorú fogalmazvány.) Kiadása: Seres 
2007.50-51. o. 

1 3 1 Sic! Egyértelmű elírás Újváros (Balmazújváros) helyett. 
132 

mind lovas, mind pedig gyalog, Nemes Szabolcz Vármegyében penig az Hét Hajdú Városokbúi, úgy 
Kalló, Téglás, Újfalu féle gyalog; utólagos betoldás 

1 3 3 Ez a szó utólag lett beírva. 
1 3 4 Ez a két szó utólagos betoldás. 
1 3 5 Ez a két szó utólag lett beírva. 
1 3 6 Utólag kihúzva: állítatott. 
137 

Ez a szó utólag lett beírva. 
illendő készületit megadván; utólagos betoldás a bal lapszélen 



készségei, illendő függéssel és engedelmességei véghez vinni s meg cselekedni semmi képen el ne 
mulassák. Külömben, ha kik cselekesznek, érdemlett annimadversiankat és büntetésünket semi ké
pen el nem kerülik. Datum. 

Praemissa. Um'versis et Singulis et signanter militiae nos/rae tarn equestris quam 1 3 9 pedestris 
ordinis ex Inclyto Com/tatu Bihariens; Oppidis Haidonicalibus existen//s ex Inclyto vero Com/tatu 
Szabolcsiensi ut locis Kalló, Teglas, Újfalu, etc. 4 0 officialibus caeterisqwe gregari/s praesens 
hasce visum lecturá etc. 

6 . 

Károlyi Sándor levele II. Rákóczi Ferencnek. 
Gyulai tábor, 1705. június 10. 41 

Méltóságos Fejedelem, nagy jó Kegyelmes Uram! 

Nemes Bihar Vármegyei Hajdú Városiak lévén nálam, panaszolkodtak, hogy Nagyságod ke
gyelmes resolutioja szerint még nem lévén ki adva donatiojok; az Nemes Vármegyétül szekerezés-
sel, s minden rendbéli egyéb onussokkal terheltetnek, holott elejitül fogva az fen álló hadban 
continuussok voltak, s sokan közzülök életeket is az Haza szabadságáért letették, mind leg 
közzeleb a' Bihari Sáncz felverése alkalmatosságával. Ha Nagyságod kegyelmes gratiaja járul 
hozzájok, azon formában lesznek-é, mind az töb Hajdú Várások, hogy tudhassam az dolgot alkal
maztatni, alázatossan elvárom Nagyságod kegyelmes parancsolattyát. 

Ezen helységeknek specificatióját Nagyságodnak praesentibus alázatossan transmittálom, és 
noha eleitül fogva fegyverben voltak, de legfellyeb is három seregnél töb acru nincsen közzülök, 
ha Nagyságodnak csekély opiniom teczenék, talám job volna meg határozni, mennyi számú lovat 
állícsanak, kirül mitt méltóztatik Nagyságod resolválni, alázatossan elvárom. Ajánlván ezzel 
Nagyságod kegyelmes gratiájába alázatossan magamat, maradok 

Nagyságoának 
alázatos szolgája: 

Károlyi Sándor 
Gyula alatt lévő táborban, 
10. Junii 1705. 

[Külső címzés:] Méltóságos Erdélyi Fejedelem Felső Vadászy Rákóczy Ferencz nagy jó Ke
gyelmes Uramnak eő Nagyságának. Egeméi levő tábor. (Gyűrűpecsét.) 

[Kancelláriai jegyzetek a levél bal lapszélén:] Bihar Vármegyei Hajdúságnak nem lévén dona-
tiója, a' Nemes Vármegyétül mindennel terheltetnek, elvárja Nagyságod parancsolattyát irántok. 

Három seregnél töb közzülök nincs, bizonyos számban megalkunni vélek. 

tam equestris qua[m]; utólagos betoldás 
1 4 0 ex Inclyto vero Comitatu Szabolcsiensi ut locis Kalló, Teglas, Újfalu, etc.: utólagos betoldás a lap alján 
1 4 1 Lelőhelye: MOL G 26. IV. 2. a. (Eredeti.) Korábban kiadta a kancelláriai bejegyzések nélkül Veress 

Endre: Gyula város oklevéltára (1313-1800-ig). Budapest, 1938. 470. o. Uo. számozatlan oldalon a levél első 
oldalának facsimiléje. 



A Bihar vármegyei hajdúvárosok folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez. 
Hely és dátum nélkül [Vác, 1705. július 12. előttj.142 

Nemes Bihar Vármegyei hajdússág alítván, hogy valami privilégiuma lenne, a mellyet pradu-
cál is , 1 4 3 instál, eximáltattnék a vármegye közül sok szolgálattyokra nézve is. Ez iránt penig már 
egyszer Nagyságod elöt könyörögvén, infonnatióra bocsáttattot dolgok, de Vice Ispány Uram 
semmit sem felelt. 

2. A hadakban lévén, magok interteneályák magokot, mégis szedik rajtok az impositiót. 

[Válasz:] Comissióban abrogaltassék, és a közjóban [...jjanak. 1 4 4 

8 . 

Bihar vármegye levele II. Rákóczi Ferenchez. 
Hely és dátum nélkül.145 

Nemes Bihor Vármegyében lévő Hajdú Városiak Kegyelmes Urunk eő Felsége eleiben adat 
helytelen Quaerelájokra tett alázatos replicája a' megh nevezett Nemes Vármegyének. 

Ad lmum. Recognoscállya a' Nemes Vármegye, hogy a' Felséged vezérsége alat kezdődőt ha
dakozásokban, a' Hajdú Városiak közül is felessen hullottanak el, de nem csak az Hajdú Városiak 
fegyverkeznek és hadakoznak Felséged hűségében ezen Nemes Vármegyébül, hanem az egész 
Nemességh úgy fel költ, hogy csak mi számmal sem maradtunk, a' parasztságh hasonlóképpen 
akár mely kicsin helységbül is nagy számban fegyvert kötött, s actu most is hadakozik, úgy hogy 
a' kik már ezen Vármegye lakosai közül elestének az ellenség fegyvere által, 3000. számnál töb. A 
kik pedigh eddig reguláris ezerekben nem attuk magunkat, mind Nemes, Nemtelen, valamikor a' 
szükségh kívánnya, az ezen nyomorult földön levő commendók parancsollyák, magunk személyé
ben, s nem úgy mint ők, soldosaik által viritini felkelünk, fegyverben öltözünk, s a' kitül, mint le
het, oda megyünk, az hová kívántatik, s közeleb ma is az Váradi Bloquádában feles gyalogságunk 
vagyon, alkalmas időtűi fogva. Arra nézve az hová kívántatik s magunk élésén, és sóid nélkül, s 
közeleb ma is az Váradi Bloquádában feles gyalogságunk vagyon, alkalmas időtül fogva. Arra 
nézve azért, hogy az eő Insurectiojok ez iránt valamit suffragálhasson, s a' tereh viselésektől eőket 
immunitálhassa, nem láthattyuk, miért, és mint lehessen. 

Secundo. A Nemes Vármegye Privilegiumiban, hogy háborgatná, nem való, a' mint nékik ki 
adott Nemes Vármegye resolutiójábul, ha producállyák, ezen panaszok igazságtalansága megvilá
gosodik. Hanem a praecitált Felséged kegyelmes parancsolattyábul Eger alat, a Méltóságos 
Consiliumnak Determinatiojának, és Nemes Erdély Országa constitutioinak, mellyek vadnak Tit. 
86. Articulus 2., inhaereálván maga jurisdictioját, az Appellatiok iránt manuteállya s vigyáz 
törvéntételeikre; Mint hogy sok criminalis dolgokat, s halálos állapatokat, megh eset az közöttök, 
hogy pénzel bűntettének, kit hogy szem bé hunyva nézzük, lelkünk ismereti ellen nem lehet. 

Tertio. Szomorúan hallyuk azon vádott, hogy az Nemes Vármegye Tisztei őket opprimálnák; 
mellyet alázatossan instálunk Felséged előt, méltóztassék kegyeimessen megh engedni, törvénnyel 
had kereshessünk. Hogy penigh közülök egy megh veretet, így esett: Midőn az Ellenségnek 

Lelőhelye: MOL G 19. I I . 2. i . Prot. Inst. № . 50. - A  fejedelemhez írott folyamodványok keltéről, illet
ve azok beterjesztésének idejéről az iktatókönyvek csak elvétve tartalmaznak adatokat. A most közölt kérvényt 
is tartalmazó kötet első oldalán található feljegyzés szerint a felsoroltakat 1705. július 17-én Bulyovszky Dáni
el fejedelmi titkár terjesztette a fejedelem elé. Mivel azonban a 81. sz. folyamodvány felett a „12. Julii ad 
Oppidi Vácz" megjegyzés található, a bihari hajdúvárosok kérvénye mindenféleképpen azt megelőzően ké
szült. 

1 4 3 a mellyet producal is; utólagos betoldás a sorok között 
1 4 4 A hevenyészett bejegyzésben e latin szó eleje olvashatatlan. 
1 4 5 Lelőhelye: H B M L IV. A. 1/b. 635. cs. Egykorú fogalmazvány. 



(Rácznak) reánk való készületit, és közelítésit hallattuk, valaki felkelhető volt, mind Nemes, Nem
telen, insurgáltunk magunk oltalmára, s midőn Sárándnál mentünk volna, a' Sárándiak nemhogy 
velünk edgyüt felköltenek volna, sőt, bosszúságunkra a korcsomára nagy fottal menvén, ittanak, 
részegeskettenek, s tumulmalodtanak, mellyet megh tudván, akkor rántottanak egyet le közülök, s 
exemplumot statualtatot a' Nemes Vármegye, in flagranti kapván őket. Citálotlan, hogy valakit 
megh fogtanak volna, nem constal. Hanem Méltóságos Fő Generalis Uram eő Excellentiája méltó-
ságos prancsolattyábul, a' kóborlók, fosztogatók, és visza szökni szokot katonák s hajdúk megh 
zabolázására az egész Nemes Vármegyebéli helységek Hadnagyságokra felosztattván, midőn a' 
Bagomériak obstinate, és contumaciter, iteratis vicibus meg intettének volna, s azon közönséges 
jóra czélozó munkát magok közöt effectualni ugyan csak nem akarták, a' Nemes Vánnegye tör
vényszékire debito modo et fonna citáltattnak, s ott juridice comincáltatván, közülök kettő 
detineáltatott. Annak utána ismét azon processus szolgabírája midőn Bagamérban egy suspectus 
vándorló embert megh fogatot, mint praetensive kémet, atta az ott való Hadnagy kezében, hogy a' 
Nemes Vánnegye gyűlésére pro examine elküldgye, nem hogy cselekette volna, sőt, contuniaciter 
szót nem fogadót, mely dologért is, midőn a' Nemes Vármegye gyűlésében számot vettünk volna 
tőle, teczet, hogy mind addigh detinealtassék, mígh a' suspectus embert nem állítya, kit is midőn 
végben vitt, menten elbocsátatot. 

Quarto. Ezen háborúságos hadakozó időben az helységekben sok excessusok menvén a' lakos 
nép közöt végben, azoknak megh orvoslására, és zabolázására teczet ex Generali Com/tatus 
Congregatione Vice Ispán Uramat, cum sibi adjunctis Communis [ . . . ] de, hogy felettéb, és in-
supportabiliter aggravaltatta volna általunk, nem való, a' mint ezen vádgyok helytelen volta Felsé
ged Eger alat 2. Apr. Anno 1704. parancsolt Méltóságos Consilium Determinatiojábul világossan 
extal, sőt, admonealtattunk, ha az repartitiokbol improportio tanálna egyszer, vagy mászor lenni, 
remostrálván effectione orvosoltatik, de hogy in gremio Comjtatus lévén, az eő terheket más sze
gény supportállya, illyetén közjónak egy szível lélekkel, s egyenlő erővel való folytatásának idején 
Felséged bölcsen itéllye megh. 

9. 
Bihar vármegye nemesi közgyűlésének válasza a bihari hajdúvárosok folyamodványára. 

Szentimre, 1706. május 1.14 

Nemes Bihar Vármegyébenn lévő Némely Hajdú Városiak Szent Imrén Ima Maji Anni 1706. 
celebrált Generalis Gyűlésében bé adott őtt szakaszbul álló Instantiájokra punctatim tőtt Resolutio. 

Primo. Senki az Instánsok kőzzül nem tapasztalta, hogy a Nemes Vármegye valakit 
privilegiumábann háborgatott volna; sőt kötelesek lévén Édes Nemzetünk s azok kőzött ezen Ne
mes Vármegyében lévő minden rendek Törvényes Privilegiuminak megh tartására, csak tudhassa a 
Nemes Vánnegye, kirül és miben sértödtenek megh Néhai Méltóságos Fejedelemfül obtineált s, 
ma is erejébenn lévő privilegiumikbann az Instánsok, kész a Nemes Vármegye a mennyire 
Authoritássa és hatalma vagyon, orvosolni. A mi többi részét illeti ezen első szakaszbann ad 
caleem fel tött szavaiknak utolsó punctumbann magok megh felelnek; azért arra több válasz nem 
kívántatik. 

Secundo. Tudgya a Nemes Vármegye a mint másoknak, úgy az Instánsoknak is illyetén Orszá
gunk közönséges indulásábann és fegyverkezésében interveniálhatanak igyes bajos dolgai, azok
nak rendessen való fojtatására, ha mikor őszve gyűlnek, senki őket nem impediálta. Hanem a múlt 
napokban Király Mátyás helységenként kezdvén járni s maga mellé az helységek akarattya ellen is 
embereket akarvánn eskedtetni, Nemzetes Vice Ispán Uram, midőnn megh tudta volna, kötelessé
ge szerint írt mindenn felé az Hajdú Városiaknak, az olyatén kitudgya mire czélozó privatum 
conventienlumoknak, s őszve esküvéseknek, а kik mindenkor és mindenűt tilalmasok voltának, 
békét hadgyanak, reá ne mennyének, sőt ha ki hirdetné, reá menni akarna, vagy reá ment volna is 

A fogalmazvány itt hiányos. 

Lelőhelye: MOL P 396. 1. Ser. I . 1706. május. Fasc. I . A . № . 13. (Eredeti.) 



megh fogják és kézhez hozzák. Melly eő Kegyelme currentális Pátensének a Nemes Vármegye 
most is inhareált, megh sem engedi, hogy ollyatén állapotokat kővessnek el, a mellyekbűl Ke
gyelmes Urunk és a Nemes Országh ellen valami útonn módon áruitatás, párt ütés, vagy egyéb al
kalmatlanságok következhessenek. Többé azért se Király Mátyás, se mások ollyanbann ne avassák 
magokat, lévén sok példa, hogy az hajlandó kősségh az illyen nyughatatlan természetű, értetlen 
elméjű emberek miatt reménségh felett ollyakra fokadott, annak utána a Méltóságok sok fáradság
gal impediálhatták tumultuálódásokat. Melly non putarám, ezen Nemes Vármegyében, hogy ne es
sék, tellyes tehettséggel praeveniállyuk. 

Tertio. Az instáló Hajdú Városiaknál csekéllyebb állapotú helybenn is, és csak edgy paraszt fa
luban is authoritássokat nem excedáló törvényes dolgaiknak, s azoknak revisioinak magok közt 
való fojtatását a Nemes Vánnegye soha nem akadályozta, inkább mindeneket ana kínszerített és 
kért, az igasságh folyjék és fojtassák közöttök. A mi az apellatiokat illeti, Méltóságos Generalis 
Uram eő Nagysága, azok iránt alázatossan fogh informáltatni. 

Quartio. Méltóságos Generalis Uram eő Nagysága általak producált méltóságos írásábull, csak 
némelly Hajdú Városok vannak emlékezetben, a kik el pusztultanak respective et proporctionaté, 
az Országh szolgálattyát edgyütt supportallyák a Nemes Vármegye több lakosival, ott a hol ideigh 
magokat megh vonták. A midönn Isten vissza szabadíttya lakó hellyeikbenn eőket, a mit a Nemes 
Országh 1 4 8 statusi irántok végeznek, ahoz fogják magokat alkalmaztatni. 

Quinto. Az Administrált naturálék ánátt, ha kinek contiuált Commissarius Uram megh nem 
atta, Kérjük eő Kegyeimétül a Nemes Vármegye megh parancsolta ki adott Instructiója szerint, 
mindeneket igazánn complánállyon, nincs hírünkéi a Nemes Vánnegye Tisztei valamelly 
szegénségh pénzét el fogták volna, mutassák megh, ha ki nequiter cselekedett, érdemes büntetését 
el vészi. Pro coronide penigh semel pro semper adgya a Nemes Vánnegye értésekre az Instán-
soknak, а mint Kegyelmes Urunk determinállta, és Kegyelmes kezeivel Subscribálta 
Resolutiojábann ki adta, nem recedálhat attul 1 4 9 proximo mindenekrül, Méltóságos Generalis Ká
rolyi Sándor Uram eö Nagysága genuine fogh infonnáltatni. 

[Kancelláriai jegyzet az irat hátoldalán:] Nro. 13. 

10. 
Szalontai Madas György folyamodványa II. Rákóczi Ferenchez. 

Dátum és hely nélkül [Alsótolcsva, 1706. július 7 2 . J 1 5 0 

Felséges Vezérlő Fejedelem, nékem is mindenekben jó Kegyelmes Uram. 

Mint hogy edgy néhány esztendőknek bizonyos forgási alatt mind édes Hazánk s úgy az Felsé
ged hű szolgálattyában continuáltam magamatt, mind pedig Tekintetes Szúnyog György Kapitány 
Uram ő Kegyelme rabságra való vitettetése után Nemes Bihar Vármegyében levő Hajdú Várassi 
seregeknek elejékben tisztségre applicáltattam, melly tisztséget más fél esztendőkig viseltem is, de 
mint az Felséged kegyelmes dispositiójábul azon seregek is Tekintetes Kapitány Kárándi Mihálly 
Uram ezerében applicáltattak, azon ezerben is sokáig tisztséget viseltem, melly mind ennyi négy 
esztendőktül fogván való szolgálatomnak haszna oda, van mert az míg a' Hajdú Várassi seregek
nek tisztyek voltam is, fizetésemet kérvén, relegáltanak Felségedre, melly is sem együnnen, sem 
másunnan mind eddig is ki nem tőltt. Sok kárvallásimat pediglen, Felséges Uram, mind az hitetlen 
ráczoktúl s mind egyebektül cselekedtekett, ha az Felséged terhére elő nem számlálom is, ezen 
Kapitány Kárándi Mihály Uram s úgy nemes ezerbéli tisztek testimoniálissa bizonyíttyák. Házam 
népének pediglen imitt amott más becsülletes emberek hajléki alat való bújdosásit Felséged előtt 
nyilván valóvá teszem. Kik felől is alázatossan esedezem Felségednek, mint jó Kegyelmes Uram
nak, (magam hadakban foglalatoskodván), az hol meg nyomulhatnak, egy fele, más fele való 

1 4 8 Áthúzva: Vármegye 
1 4 9 Utólagos beszúrás a sorok között. 
1 5 0 Lelőhelye: MOL G 19. I I . 2. h. (Eredeti.) Korábbi kiadása: Esze 1955. 3 12-313. o. 



adástúl és fizetésiül meg oltalmazni ne terheltessék Felséged; mind ennyi sok sem viselésimnek, 
kárvallásimnak és fizetésem nem lételének mivoltát méltó tekintetbe venni Felséged ne terheltes
sék, ezek iránt való Felséged kegyelmes gratiájával edgyütt. Mind az által vagyon, Felséges Uram, 
Nemes Bihar Vármegyében Nagy Váradon alól egy Inánd nevü prediumocska, kinek is possessora, 
a' ki volna, édes Hazánk szabadcsága, s úgy Felséged ellen fegyvert kötvén, (Váradi Görög Már
ton) Aradon continuuskodik, melly Innád nevü prediumocskát Kis Telegd nevü szállásával edgy-
be, laktam földe lévén, sok szenyvedésim, kárvallásim, s úgy fizetésem tekintetiért Felségedtül 
alázatossan supplicálván, meg adatni kívánok. De mind az által, bízván az Felséged kegyelmes 
gratiájjához, magam is ígírem magamat továb is kötelességgel mind az Felséged, úgy édes hazánk 
hű szolgálattyára életem fogytáig. Felségednek pedig, mint jó Kegyelmes Uramnak, boldog or-
száglást kívánván, Istenemet azért szüntelen imádnom meg nem szűnök. Felségednek pedig a' Fel
séged kegyelmes válasszát váró 

szegény legkisseb hív szolgájja: 
Szalontai Madas György 

[Külső címzés:] Alázatos instantiájja Felségedhez, mint Kegyelmes Urához a belől meg írtt 
személlynek. (Pecsét helye.) 

[Utólag rávezetve a folyamodvány hátoldalára:] Transmitting ad Inclytam Suae Serenitotis 
Ducalis Cancellariam Bellicam. 

11. 
A bihari hajdúvárosok lovassága tisztjeinek elismervénye Madas György tevékenységéről. 

Alsótolcsva, 1706. július I2.]S 

M i alább megh írt Nemes Hajdú Várasi Seregeknek, úgy mint Nemes Bihar Wármegyébül lé
vőknek felső és alsó tisztei recognoscállyuk vigore praesentium, hogy Kegye/mes Urunk eö Nagy
sága kegye/mes parancsolattyábúl applicáltatott volt közzénk Tekintetes Nemzetes Szunyogh 
György Uram eő Kegye/me kapitánysági tisztnek el viselésére. Kitt is eő Kegye/me közöttünk nem 
sokkáigh continuuskodhatott, mivel Isten eő Felsége ellenségünk által rabságba ejtette, honnan 
talám mégh most sem szabadult meg. így történvén az dologh, eő Kegye/me elfogattatása után 
azon eő Kegye/me köztünk való tisztinek elviselésére applicáltatott közinkben Nemzetes Vitézlő 
Mados György Uram, melly emberséges ember Kegye/mes Urunk és Hazája mellett velünk 
edgyütt híven és igazán szolgált edgy pénz fizetés nélkül. Az Hajdú Városoktól ha fizetést kért, 
abbul azokbul semmit sem adtak, hogy felül megh nevezett Szunyogh György Uramot Kegye/mes 
Urunk eő Nagysága applicálta közinkben, eő Kegye/me succedálván helyében, Kegye/mes 
Urunktul várja fizetését, holott jó Kegye/mes Urunk, úgy Hazánk szolgálattya mellett lovaiban, 
úgy egyébb javaiban edgyszer is, mászszor is az ellenségh miá sok károkat vallott, és ma is tiszti
ben közöttünk eő Kegye/me megh maradott volna, de mivel Kegye/mes Urunk eő Nagysága ke
gye/mes parancsolattyábúl azon felül megh nevezett Nemes Hajdú Wárosi Hadak applicáltattanak 
Kapitány Tekintetes Nemzetes és Vi/ezlő Kárándi Mihály Uram ezerében. Mellynek nagyobb bi
zonyságára pro futuro testimonio adtuk ez levelünk írásával és usalis petsétünkel megh erössítetett 
testimonialis levelünket az ide alább coramizálandó betsülletes hadi személyek előtt. Datum Alsó 
Toltsva, die 12. Julii Anno 1706. 

Coram me Supremo Colonello Michaele Kárándi mp. [Gyürüspecsét.] 

Coram me Adamo Csató Incliti Regiminis Fö Hadnagy Fábiány István mp. 
Kárándiani Supremo Vigiliarum praefecto [Gyürüspecsét.] 
mp. [Gyürüspecsét.] FeŐ Hadnagy Molnár György 

[Gyürüspecsét.] 

1 5 1 Lelőhelye: MOL G 19. I I . 2. h. (Eredeti, mellékelve a fenti folyamodványhoz.) Korábbi kiadása: Esze 
1955. 313. o. 



Coram me Michaele Szüts Praefato Regi-
minis Suppremo Ductore mp. [Gyürüspecsét.] 

[Kancelláriai jegyzet:] 1706. 

Vice Hadnagy Nagy János 
[Gyürüspecsét.] 
Vice Hadnagy Füleki János 
Zászló Tartó Karátson István 
Zászló Tartó Paap János 
Strása mester Paál Deák 
Strása mester Szegedi István 
[Gyürüspecsét.] 

12. 
A bihari hajdúvárosok fizetési kötelezettsége a zsoldos tisztek után. 

Berettyóújfalu, 1707. április 19.li2 

Anno 1707. Die 19. Mensis Április. 

Berettyó Újfalu annuatim tartozik fizetni az Soldos Tiszteknek flor. hungar. 107. et Den. 52., 
idest száz hét magyar forintokatt és eötven két pénzekett. 

Kaba is tartozik annuatim fizetni az Tiszteknek flor. hungar. 107. et Den. 52., idest száz hét 
magyar forintokatt és eötven két pénzekett. 

Kornádi is tartozik fizetni annuatim az Soldos Tiszteknek flor. hungar. 81. et Den. 92., idest 
nyolczvan egy magyar forintokatt és kilenczven két pénzekett. 

Szalonta tartozik fizetni annuatim az Soldos Tiszteknek flor. hungar. 61. et Den. 44., idest hat
van egy magyar forintokatt és negyven négy pénzekett. 

Ugra cum Harsány tenetus Offícialibws annuatim solvere flor. hungar. 30. et Den. 72., idest 
harmincz magyar forintokatt és hetven két pénzekett. 

Tépe is tartozik fizetni annuatim flor. hungar. 20. et Den. 48., idest húsz magyar forintokatt és 
negyven nyolcz pénzekett. 

Fabiány István Hadnagy Uramnak fizetett Berettyó Újfalu flor. hungar. 73. Den. [ . . . ] 1 5 3 

Szalonta is fizetett Fabiany Uramnak flor. hungar. 61. Den. 44. 
Ugra is tartozik fizetni Fabiány Uramnak flor. hungar. 9. 
In Summa flor. Rhen. 120. et Den. 12. 

Vasady András Vice Hadnagy Uramnak tartozik fizetni Kaba flor. hungar. 107. et Den. 52. 
Ugra is tartozik Vasady Uramnak fizetni flor. hungar. 16. 
Tépe is tartozik Vasady Uramnak fizetni flor. hungar. 20. et Den. 48. 
In Summa flor. Rhen. 120. 

Karácson István Zászló tartónak fizetett Berettyó Újfalu flor. hungar. 34. Den. 72. 
Kornádi tartozik Karácson István Zászló tartónak flor. hungar. 81. Den. 92. 
In Summa flor. hungar. 116. Den. 62. 

„Berettyóújfalu községnek legrégibb jegyzökönyve, 1707-1843." Lelőhelye: HBML V. 612/a. 1. köt. 
fol. 7. (Eredeti.) 

1 5 3 A szám kiszakadt. 



Károlyi Sándor utasítása Bárányi Miklósnak a bihari hajdúvárosok összeírására. 
Debrecen, 1707. május 6. 1 5 4 

Committaltatik Bárányi Miklós Uramnak, hogy az Bihar Vármegyei Hajdú Városokat 
Conscribálja hova hamarébb az belől megh írt mód szerént: 

lmo. Melyik helységben hány Gazda vagyon azon helységbül való? 
2do. Más el Pusztult Hajdú Várossi Ember hány vagyon s hova való? 
3tio. Azok közül hányan s kik vadnak személlyek szerént az hadak közöt s melyik Regiment

ben? 
4to. Zsoldossok azon kívül vadnak-e vagy sincsenek, s menyin, kik és ki ezerében? 
5to. Vadnak-e? fegyverre alkalmatossok, kik sem személyekben nem hadakoznak, sem zsol

dost nem adnak s hányon, hol s kik? 
6to. Hányon tartanak egy zsoldost, vagy hogy ki-ki maga személyeért tart? 
7mo. Gyalogok melyik helységbül mennyin telhetnek, fegyveresek és fegyvertelenek? 
8vo. Nem csak az lakos hajdú Városokbul, hanem az Pusztáknak lakosairul is Anvestigálni kell 

miben és menyiben fegyverkeznek s vagyon zsoldosok. 
9no. El végezvén mindeneknek szépen Extractussat tegye, s az helységnek is adgya ki Pecsétje 

subscriptioja alat. 
lOmo. Szorgalmatossan vigyázzon, hogy megh ne czalattassék, és az Gazdákat el ne 

tagadgyák, s az hol ollyan comperialtatik, connetallja. 
1 lmo. Kire nézve mostani Pusztulás miat lehet egy háznál két-három bokor ember is, azt jól 

megh vizsgáiba, és ha külön kenyeressek, külön Gazda számban írja. 
12mo. Ha kiket Miserabiliseknek vagy inhabiliseknek mondanak, csak szovokra ne hadgya. 

Melyet ezen holnapban el végezvén, hova hamaráb küldgye kezemben. Datum Debreczen, die 
6. Maji 1707. 

Károlyi Sándor 

[Az irat hátoldalán:] Anno 1707. Mayus. 

14. 
Károlyi Sándor feljegyzése a bihari hajdúvárosokról. 

Hely és dátum nélkül [1707. április-május] } 5 S 

Berettyó Újfalu NB. laknak 

Kaba NB. laknak 

Deretzke NB. laknak 

Puszta Salonta <Puszta> 

Puszta Ürögd 

Puszta Szent Márton 

Puszta Thamási 

n q MOL P 396. 1. Ser. I . Irreg. (Eredeti.) 
1 5 5 Madách Imre Városi Könyvtár, Balassagyarmat, Esze Tamás hagyatéka. Xerox-másolat. Az eredeti irat 

a MOL P 396. 1. Ser. I . Irreg. anyagában volt. 



Puszta Harszány 

Puszta Köröszszegh 

Kornádi laknak 

Puszta Vekerd 

Puszta Sass 

Puszta Régen 

Félegyháza laknak 

Bagamér laknak 

Mike Pércz laknak 

Hajdú Bagos laknak 

Konyár NB. laknak 

Sáránd laknak 

Tépe laknak 

15. 
II. Rákóczi Ferenc határozata a bihari hajdúvárosok jogainak ideiglenes rendezéséről. 

Ónod, 1707. június 15.156 

Nemes Bihar Vármegyei Hajdú Városok Protectiója addig, míg magok privilégiumokat Nemes 
Erdély Országi Gyűlésbe producalván, confirmar/ója lészen 

Nos Franciscus I I . etc. Memoriae commendamus tenoré praesen/z'um s/gnZ/icantes, quibus 
expedit universis et singulis. Hogy mi megtekintvén Nemes Bihar Vármegyében lévő Hajdú Városi 
híveinknek nemzettséges hadakozásunknak kezdetitül fogva a Nemes Haza köz szolgálattyának 
fegyverek által tőlök ki telhető képen lőtt elő segíllésében való készségeket, s másként is 
reflectálván magúnkat néhai boldog emlékezetű Erdélyi Fejedelmek157 s Praedecessorinktúl 1 5 8 ma
gok jó viselésékért adatott privilégiumokra. Ennek okáért addig is, míg Erdély Országúnk 1 5 9 leg 
közelebb celebrálandó 1 6 0 gyűlésében azon privilégiumokat producalván, annak confirmatióját 
consequálnak, a Nemes Vármegye jurisdictiója alól említett Hajdú Várossi híveinket eximállyuk, 
és minden ki gondolható onusoktúl s a Nemes Vármegye által reájok repártiálható impositióknak 
praestálásátúl immunitállyuk ez alább meg írt conditiók alatt: 1 

Primo. Hogy a megírt Városokbúi a mennyi fegyverre alkalmatos személlyekbül álló seregek 
ki állhatnak, azokat a Nemes Ország 1 6 2 szolgálattyára jó fegyverekkel és minden egyéb kívántató 
eszközökkel magúnk vagy ott commendérozó generálisunk parantsolattyára tartozzanak késedelem 

Lelőhelye: MOL G 19. 11. 3. h. Prot. Rák. I I . fol. 365-366. (Egykorú fogalmazvány.) 

eredetileg: Fejedelmektűi 

eredetileg: Praedecessorink által 

eredetileg: Országúnkban 

eredetileg: leendő 

eredetileg: szerint 

eredetileg: Nemes Vármegye 



nélkül ki állítani, és azok számára kívántató szekereket jó készülettel praestálni, úgy inter-
tentiojukrul is azoknak egész provisiót tenni. 

Secundo. На mikor törvényes állapotok magok között vagy magok territóriumán 1 6 3 történnek, 
(mivel fegyverviselők), annak revisiója maguk székin mennyen véghez, és ha nem decidáltat
hatnék, mivel mostanában az Váradi Kapitányság, az hova annak előtte az törvényes processusok 
szoktanak vala transmittáltatni, azon erősségnek ellenségünk kezénél való léte miatt vacal, 1 6 4 

Generálisunk székire legyen appellaí/oja, és onnan magúnk elibe. 1 6 5 Gyakorta criminális DOLGOK is 
penig concurrálván post factam judic/ariam revisionem, az illy DOLGOKAT pro informa//one 
Generálisunkhoz transmitállyák, onnat várván az executiónak deterrnina//oját. Ellenben penig nem 
lévén semmi jurisdictiójok a Nemes Vármegyebeli nemeseken, avagy azoknak határán, ha mi 
praetensiojok lenne az ollyanok ellen, a Nemes Vármegye fórumán keressék. 

Tertio. Akármelly földes úrnak is praejuduciumával az közzéjek magokat subtrahálni kívánko
zó jobbágyságot semmiképen ne acceptállyák és admittállyák, úgy a publicws malefactorokat vagy 
Nemes Vármegyébül való latrokat magok között ne foveallyanak. 

Quarto. Felül említett néhai BOLDOG emlékezetű Erdélyi Fejedelmek által adatott privilégi
umokat Erdély Országunknak első gyűlésében tartozzanak producálni, mellyet ha el mulatnának, 
mind ezen exemptionalisúnk, s mind azon privilégiumoknak ereje ex integro cassaltatik és 
annihiláltatik. 1 6 6 

Az mint hogy ezen praemitalt conditiok alatt, az míg az közelebb való Ország gyűléssé 
celebraltathatik, eximallyuk és immunitallyuk: Harum Nostrarum vigore et authoritate literarwm 
mediante. Datum sub Generali Confoederatorwm Regni Hungáriáé Statuum conventu ad Canpum 
Onodiensem in dicto, die 15. Junii Anno 1707. 

[Utólagos betoldás a bal lapszélen:] NB. Ki nem adatott illy formán, hanem tsak a vármegyé
nek Íratott irántok. 

magok között vagy magok territóriumán; utólagos betoldás a lap tetején 
1 6 4 mivel mostanában az Váradi Kapitányság, az hova annak előtte az törvényes processusok szoktanak 

vala transmittáltatni, azon erősségnek ellenségünk kezénél való léte miatt vacal; utólagos betoldás 
1 6 5 magunk eleibe: javítás hadi székire helyett 
1 6 6 Utólag az egész 4. tételt kihúzták. 
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a) Feudális kori iratok. 

I . köt. „Berettyóújfalu községnek legrégibb jegyzökönyve, 1707-1843." 

Magyar Országos Levéltár (MOL) 
G szekció, A Thököly- és Rákóczi-szabadságharcok levéltárai. 

A Thököly-szabadságharc levéltára. 
G 2. (II.) Thököly Imre iratai. 

I I . 6. Egyéb kamarai iratok. 
G 3. (III.) Thököly Szepesi Kamarájának iratai. 

I I I . 9. Egyéb kamarai iratok. 

A Rákóczi-szabadságharc levéltára. 
I I . Rákóczi Ferenc fejedelem levéltára. 

G 16. ( I . 2.) Munkácson maradt rész. 
I . 2. d. Katonai iratok. 
I . 2. f. Erdélyre és a Partiumra vonatkozó iratok. 

A szabadságharc központi hatóságainak irattárai. 
G 19. ( I I . 2-3.) Fejedelmi Kancellária. 

I I . 2. e. Levelek és fölterjesztések a fejedelemhez. 
e/A. Tisztázatok és másolatok. 

I I . 2. h. Elintézetlen kérvények szám nélkül. 
I I . 2. i . Protocolla Instantiarum. (Prot. Inst.) 
П. 3. h. Leveleskönyvek, másolatok. 

Protocollum Rákóczianum (Prot. Rák.) I I . 
I I . 3. i . Fejedelmi jószágadományok kimutatása. 

Gyűjteményes rész. 
G 26. (IV.) Kérvények, levelek, jegyzékek. 

IV. 2. a. Levelek: tisztázatok és másolataik. 
G 28. (V. 2.) Katonai iratok. 

V. 2. h. Hadbírósági ügyek és katonákat érintő polgári bírósági ügyek iratai. 
G 29. (V. 3.) Gazdasági iratok. 

V. 3. a/A. A fejedelmi udvartartás iratai. Fejedelmi kiutalások. 

P szekció, Családi levéltárak. 
P 1423. Szunyoghy család. (Szunyoghy cs. ir.) 

9. tétel: A családtagok levelezése. 



A Károlyi család nemzetségi levéltára. 
P 396. Acta publica. 

1. Acta Rákócziana. 
Ser. I . Missiles diversorum ad Alexandrum Károlyi. 
Ser. I I I . Mustrakönyvek. 
Ser. IV. Kuruckori vegyes iratok. 

Országos Széchényi Könyvtár (OSzK) 
Kézirattár (Kt.) 

Folia Hungarica (Fol. Hung.) 
978. Protocollum Expeditionum. (Prot. Exp.) 
1389. Thaly Kálmán kuruc kori okmánygyüjteménye. (Thaly-gyüjt.) 

Tolna Megyei Levéltár (TML) 
X X X I . Családok és személyek 

10. Esze Tamás történész hagyatéka, 1913-1992. (Esze-hagyaték) 
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István Seres 

HAJDÚ TOWNS IN BIHAR COUNTY DURING RÁKÓCZI'S WAR OF INDEPENDENCE 

Summary 

Referring to the Transylvanian Law Books twenty inhabited locations were registered 
unambiguously as Hajdú (Heyduck = soldier enjoying privileges in return for military service) 
towns in Bihar County in the first half of the 17th century: Bagamér, Berettyóújfalu, Derecske, 
Félegyháza, Hajdúbagos, Harsány (Körösnagyharsány), Kaba, Kornádi, Konyár, Körösszeg, 
Mikepércs, Régen, Sáránd, Sas (Mezösas), Szalonta (Nagyszalonta), Szentmárton (Fugyi- or 
Peceszentmárton), Tamási, Tépe, Ürögd, and Vekerd. Many more locations in Bihar are suspected 
however to have claimed in one way or another Hajdú privileges for themselves. The settling 
charters of the Hajdús at Bocs and Pocsaj are available, and the history of the privileged Hajdú 
cavalry of Várad and of the Hajdú garrison at Sarkad is also well-known. Originally Gáborján was 
among the Hajdú towns recognized by the Transylvanian princes, but in the second half of the 17th 
century it broke from the community of the Bihar Hajdús in unclear circumstances and later called 
itself a 'noble town'. In 1701 the Zipser Treasury admitted that Geszt, Mezőgyán, Ugra 
(Biharugra), and Zsadány in Bihar County had had Hajdú privileges earlier, while some recently 
explored evidence suggests that about forty settlements in Bihar considered themselves Hajdú 
towns in the decades after 1660. 

Following the anti-Ottoman liberation wars the sovereign abolished the privileges of the Hajdú 
towns in Bihar, and regaining them was possible only after the outbreak of Rákóczi's insurrection. 
Ferenc I I Rákóczi gave back the lost rights to the towns in three steps between 1703 and 1707. 
First, taking their former privilege into consideration, they were given exemption from customs 
duty and thirtieth toll in October-December 1703. In return Rákóczi obliged them to take up arms, 
appointing a captain-general, György Szunyogh to lead them. The community of the Hajdú towns, 
however, still depended from the county, causing disagreements between the two parties for some 
more years. Sándor Károlyi, commanding general in the Transtisza region, urged Rákóczi in 
summer 1705 to settle the towns' status. This was done in the following next months, and Károlyi 
himself claimed in February 1706 that the prince had taken the towns out of county authority. The 
same year the status of the soldiers of the Hajdú towns was put on the agenda. The Prince 
appointed a new captain-general, Mihály Kárándy; and the cavalry, independent till then and one 
unit lead by the commander of the blockade at Várad, was also included into Kárándy's regiment, 
where a large-scale reorganization was effectuated in July-August, soon after that the recruitment 
obligation of each town was regulated, too. On the eve of the national assembly at Ónod (1707) a 
commissioner delegated upon Károlyi's order conscripted the male inhabitants of the towns, and 
Rákóczi confirmed the liberties of the Bihar Hajdús at the assembly, putting them into the group of 
the settled-status Hajdú districts (towns along the Rivers Sajó and Hernád, and the 'old' towns in 
Szabolcs County). According to the sources, 14 settlements were members of the community of 
the Hajdú towns in Bihar at that time: Bagamér, Berettyóújfalu, Derecske, Félegyháza, 
Hajdúbagos, Harsány, Kaba, Kornádi, Konyár, Mikepércs, Sáránd, Szalonta, Tépe, Ugra. Places 
south of River Berettyó were constantly attacked by Imperial soldiers, mainly by Serb 
borderguards, forcing the inhabitants to find refuge in more secure northern towns. Out of the 
twenty towns listed by the Transylvanian Code seven (Körösszeg, Régen, Sas, Szentmárton, Ta
mási, Ürögd, Vekerd) have been completely destroyed, some during the decades before the war of 
independence. Inhabitants of Kornádi were forced to leave their town several times, and every time 
they chose Derecske as a temporary dwelling place; while the Hajdús from Nagyszalonta, 
threatened by Serbs, moved to Bagamér. They left their towns deserted but they acted as an 
independent community at their new dwelling places. The same could have happened in the case 
of Harsány and Ugra, because despite there is no mention of these two towns' existence from the 
Rákóczi period, their names can be read on the list of the Hajdú towns paying the officers of the 
Kárándy regiment. 



The status of Sarkad evolved independently from the other hajdú towns, as its inhabitants 
formed an independent garrison. During the insurrection the town acted as a Hajdú community, 
and like the above-listed towns urged Rákóczi to confirm their privilege previously granted by the 
Transylvanian princes. Rákóczi's decision in this matter is not know, but it seems quite probable 
that the legal status of Sarkad was settled at the same time with the Hajdú towns of Bihar County. 

István Seres 

LES VILLES HAIDOUKS DE BIHAR A L'ÉPOQUE DE LA GUERRE 
D'INDÉPENDANCE DE RÁKÓCZI 

Resume 

Selon les Codes de Transylvanie, dans la premiere moitié du 17° siécle, vingt communes au to
tal étaient classées avec certitude parmi les villes ha'idouks de Bihar : Bagamér, Berettyóújfalu, 
Derecske, Félegyháza, Hajdúbagos, Harsány (Körösnagyharsány), Kaba, Kornádi, Konyár, Kö
rösszeg, Mikepércs, Régen, Sáránd, Sas (Mezősas), Szalonta (Nagyszalonta), Szentmárton (Fugyi-
ou Peceszentmárton), Tamási, Tépe, Ürögd et Vekerd. II est toutefois fort probable que de nom-
breuses autres communes aient prétendu, d'une maniere ou d'une autre, aux libertás accordées aux 
ha'idouks. Nous disposons des chartes d'établissement des haidouks de Bocs et de Pocsaj et au-
jourd'hui nous connaissons bien l'histoire des haidouks cavaliers affranchis de Várad, ainsi que 
celle des haidouks qui tenaient garnison á Sarkad. A l'origine, la « ville noble » de Gáborján fit 
également partié des villes haidouks reconnues par les princes transylvaniens, mais eile se sépara 
de cetté communauté dans la deuxiéme moitié du 17е siécle dans des conditions jusqu'alors non 
élucidées. En 1701, la Chambre de Szepes elle-méme reconnut que Geszt, Mezőgyán, Ugra (Biha-
rugra) et Zsadány, communes du comitat de Bihar, avaient bénéficié de privileges, alors que 
d'aprés les sources exploitées plus récemment, i l est probable qu'une quarantaine de communes de 
Bihar se soient considérées comme ville haidouk dans les décennies d'aprés 1660. 

Aprés la fin des guerres de reconquéte menées contre les Turcs, l'empereur supprima le privi
lege des villes haidouks de Bihar qu'elles ne pouvaient récupérer qu'aprés l'éclatement de la 
guerre d'indépendance de Rákóczi. Entre 1703 et 1707, Ferenc Rákóczi I I s'occupa en trois étapes 
de la restitution des privileges des villes haidouks de Bihar. D'abord, en octobre-décembre 1703, 
elles furent exonérées de payer les droits de douane et l'impöt dit « le trentiéme » compte tenu de 
leurs privileges d'antan, mais Rákóczi les obligea de combattre sous la houlette du capitane GENE

ral György Szunyogh nőmmé spécialement pour ces villes. Toutefois la communauté des villes 
haidouks continua de dépendre du comitat, ce qui provoqua des conOits pendant plusieurs années 
entre les deux parties. En été 1705, le GENERAL commandant la région transtibiscine Sándor Károlyi 
sollicita Rákóczi de regier le Statut de ces villes, ce qui fut fait dans les mois suivants. En février 
1706, Károlyi lui-meme déclara que le prince les avait retirees de la competence du comitat. Dans 
la mérne année, le Statut des troupes des villes haidouks fút également mis á l'ordre du jour. Le 
prince nomma un nouveau capitaine GENERAL á leur tete en la personne du colonel Mihály Kárándy 
dont le régiment intégra également la cavalerie - jusqu'alors indépendante ou dirigée par le com
mandant du blocus de Várad - qui fit l'objet d'une reorganisation importante en juillet et aoűt. 
L'obligation de chaque ville de fournir des mercenaires fut également reglementéé. A la veille de 
la Diéte d'Onod, le commissaire envoyé á l'ordre de Károlyi recensa les habitants masculins des 
villes. A la Diéte, Rákóczi confirma définitivement les liberies des villes de Bihar qui se retrouvé-
rent ainsi parmi les districts haidouks (district des environs des riviéres Sajó et Hernád, « ancien-
nes » villes haidouks de Szabolcs, etc.) qui avaient un Statut réglementé. Selon nos sources, 14 
communes formérent alors la communauté des villes haidouks de Bihar, notamment Bagamér, Be
rettyóújfalu, Derecske, Félegyháza, Hajdúbagos, Harsány, Kaba, Kornádi, Konyár, Mikepércs, Sá
ránd, Szalonta, Tépe et Ugra. Les communes situées au sud de Berettyó furent constamment expo-
sées aux attaques des troupes imperiales et surtout des gardes-frontiéres serbes et leur population 



se réfugia dans les villes plus süres et plus au Nord. Panni les vingt communes énumérées dans le 
Code de Transylvanie, sept furent entiérement détraites (Körösszeg, Régen, Sas, Szentmárton, 
Tamási, Ürögd et Vekerd) dont certaines déjá dans les décennies qui précédérent la guerre 
d'indépendance des kouroutz. Les habitants de Kornádi furent contraints de quitter leur commune 
plusieurs fois et ils choisirent toujours Derecske comme domicile provisoire, tandis que les hai
douks de Szalonta menaces par les Serbes trouvérent refuge á Bagamér. Bien qu'ils aient aban-
donné leurs villes, les haidouks fonnerent une communauté autonome également au sein de leur 
nouvelle commune. Cela dévait étre pared pour Harsány et Ugra qui ne sont mentionnées dans aucune 
source issue de l'époque de Rákóczi, mais on les retrouve panni les villes haidouks qui payaient 
les officiers du régiment Kárándy. 

Le Statut des habitants de Sarkad, qui fonnerent une garnison indépendante, ne fut pas lié á cé
lúi des autres villes haidouks. Au cours de la guene d'indépendance, en tant que communauté hai-
douk, ils demandérent auprés de Rákóczi, tout comme les villes énumérées, la restitution de leurs 
privileges accordés par les princes transylvaniens. Nous ignorons la decision prise par le prince á 
ce sujet, mais il est probable que le Statut des habitants de Sarkad ait été régié en mérne temps que 
celui des villes ha'idouks de Bihar. 

István Seres 

DIE HAIDUCKENSTÄDTE IM KOMITAT BIHAR IM FREIHEITSKAMPF VON RÁKÓCZI 

Resümee 

Auf Grund der Gesetzesbücher von Siebenbürgen wurden in der ersten Hälfte des 17. Jahrhun
derts insgesamt zwanzig Siedlungen eindeutig den Haiduckenstädten im Komitat Bihar zugeord
net: Bagamér, Berettyóújfalu, Derecske, Félegyháza, Hajdúbagos, Harsány (Körösnagyharsány), 
Kaba, Kornádi, Konyár, Körösszeg, Mikepércs, Régen, Sáránd, Sas (Mezősas), Szalonta (Nagy
szalonta), Szentmárton (Fugyi- oder Peceszentmárton), Tamási, Tépe, Ürögd und Vekerd. Es kann 
jedoch von weit mehr Siedlungen in Bihar vennutet werden, dass sie in irgendeiner Fonn An
spruch auf die Haiducken-Freiheit erhoben. Es stehen uns die Siedlungsurkunden der Haiducken 
von Bocs und Pocsaj zur Verfügung, und wir kennen die Geschichte der befreiten berittenen Hai
ducken von Várad (Wardein), sowie der Haiduckensoldaten, die die Grenzwache von Sarkad bil
deten, bereits sehr gut. Ursprünglich gehörte auch das sich im Späteren für eine „adelige Stadt" 
haltende Gáborján zu den von den Fürsten von Siebenbürgen akzeptierten Haiduckenstädten, das 
unter bis heute nicht geklärten Umständen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus der Rei
he der Haiducken von Bihar herauslöste. 1701 erkannte auch die Kammer der Zips an, dass die 
Siedlungen Geszt, Mezőgyán, Ugra (Biharugra) und Zsadány im Komitat Bihar früher Haiducken-
Privilegien genossen hatten. Neuerdings erschlossene Quellen machen wahrscheinlich, dass sich 
in den Jahrzehnten nach 1660 etwa 40 Siedlungen in Bihar für Haiduckenstädte hielten. 

Nach dem Abschluß der zurückerobernden Kriege gegen die Türken hob der Henscher die Pri
vilegien der Haiduckenstädte von Bihar auf; die Möglichkeit der Wiedererlangung ergab sich erst 
nach dem Ausbruch des Freiheitskampfes von Rákóczi. Ferenc (Franz) I I . Rákóczi beschäftigte 
sich zwischen 1703 und 1707 in drei Schritten mit der Rückgabe der verlorenen Privilegien der 
Haiduckenstädte von Bihar. Zuerst erhielten sie - ihr früheres Privileg in Betracht ziehend - im 
Oktober-Dezember 1703 eine Befreiung von der allgemeinen und Dreißigstzollzahlung. Rákóczi 
verpflichtete sie aber zugleich dazu, ins Feld zu ziehen; in diesem Sinne ernannte er mit György 
(Georg) Szunyogh auch einen eigenen Oberhauptmann an ihre Spitze. Zugleich verblieb jedoch 
die Gemeinschaft der Haiduckenstädte auch weiterhin in der Abhängigkeit des Komitats, was zwi
schen den beiden Parteien noch Jahre lang zu einem Zwist führte. Im Sommer 1705 drängte der 
kommandierende General der Gebiete jenseits der Theiß, Sándor Károlyi, bei Rákóczi darauf, die 
Situation der Städte zu regeln, was im Laufe der folgenden Monate auch erfolgte. Im Februar 1706 
erklärte auch Károlyi selbst, dass der Fürst sie früher aus der Rechtshoheit des Komitats herausge-



nommen hatte. Noch in diesem Jahr wurde auch die Situation des Militärs der Haiduckenstädte an 
die Tagesordnung gesetzt. Der Fürst ernannte mit Oberst Mihály (Michael) Kárándy einen neuen 
Oberhauptmann an ihre Spitze, und auch die Kavallerie des bis dahin selbständig, bzw. vom Kom
mandanten der Blockade von Várad gelenkten Verbandes kam in das Regiment von Kárándy, in 
welchem sie noch im Juli-August einer bedeutenden Umorganisation unterzogen wurden. Schon 
bald wurde auch die Veфflichtung der einzelnen Städte bezüglich der Aufstellung von Söldnern 
geregelt. Der am Vorabend der allgemeinen Versammlung der mit Rákóczi Kämpfenden von 
Onod auf Befehl von Károlyi ausgesandte Kommissar schrieb die männliche Bevölkerung der 
Städte zusammen, und bei der Verhandlung bekräftigte der Fürst endgültig die Freiheitsrechte der 
Haiducken von Bihar. Auf diese Weise gelangten auch sie in den Kreis der bis dahin bereits über 
einen geregelten Status verfügenden Haiduckendistrikte (Haiduckenstädte in der Gegend an den 
Flüssen Sajó und Hernád und die „alten" Haiduckenstädte im Komitat Szabolcs usw.). Unseren 
Quellen zufolge wurde die Gemeinschaft der Haiduckenstädte von Bihar zu dieser Zeit von insge
samt 14 Ortschaften gebildet, nämlich: Bagamér, Berettyóújfalu, Derecske, Félegyháza, Hajdúba
gos, Harsány, Kaba, Kornádi, Konyár, Mikepércs, Sáránd, Szalonta, Tépe und Ugra. Die Siedlun
gen südlich des Flusses Berettyó waren fortlaufend den Angriffen der Kaiserlichen, insbesondere 
der Raitzen der Militärgrenze ausgesetzt, und ihre Bevölkerung flüchtete in die nördlicher gelege
nen, sichereren Städte. Von den in der Gesetzessammlung von Siebenbürgen aufgezählten zwanzig 
Siedlungen wurden sieben (Körösszeg, Régen, Sas, Szentmárton, Tamási, Ürögd und Vekerd) 
vollkommen vernichtet, einige bereits in den Jahrzehnten vor dem Unabhängigkeitskampf der Ku
rutzen. Die Bevölkerung von Kornádi musste ihren Wohnort mehrmals verlassen; sie wählten in 
jedem Fall Derecske als vorläufige Unterkunft, und die von den Raitzen bedrohten Haiducken von 
Szalonta suchte in Bagamér Unterschlupf. Ihre Stadt ließen sie zwar leer zurück, trotzdem waren 
sie auch an ihrem neuen Wohnort als selbständige Gemeinschaft vertreten. Eine ähnliche Situation 
herrschte wohl auch im Falle von Harsány und Ugra, da keine unserer Quellen das Bestehen dieser 
beiden Ortschaften in der Rákóczi-Zeit nennt, trotzdem sind sie ebenfalls unter den Haidu
ckenstädten zu finden, die die Offiziere des Kárándy-Regiments bezahlten. 

Unabhängig von den anderen Haiduckenstädten entwickelte sich die Situation der Bevölkerung 
von Sarkad, die eine eigene Burgbesatzung bildeten. Zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges traten 
auch sie als Haiduckengemeinschaft auf und drängten ähnlich den aufgezählten Städten bei 
Rákóczi darauf, dass ihnen ihr von den Fürsten von Siebenbürgen erhaltenes Privileg zurückgege
ben werden sollte. Den diesbezüglichen Beschluss des Fürsten kennen wir nicht, halten es jedoch 
für wahrscheinlich, dass auch die Regelung des Rechtsstandes der Bewohner von Sarkad in der 
gleichen Zeit, wie der Haiduckenstädte von Bihar erfolgte. 

Иштван Шереш 

БИХАРСКИЕ ГАЙДУЦКИЕ ГОРОДА В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ, 
ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ РАКОЦИ 

Резюме 

На основании Сводов Законов Трансильвании в  первой половине  X V I I  века  к  категории 
бихарских гайдуцких городов единозначно относились города: Багамер, Береттьёуйфалу, 
Деречке, Фельэдьхаза, Хайдубагош, Харшань, (Кёрёшнадьхаршань) Каба, Комади, Коньар, 
Кёрёшсег, Микеперч, Реген, Шаранд,  Шаш  (Мезёшаш), Салонта (Надьсалонта), Сентмартон 
(Фудьи- или  Пецесентмартон), Тамаши, Тепе, Йурёгд и  Векерд. Однако о гораздо большем 
числе бихарских поселений можно подозревать,  что они в  какой-нибудь форме претендо
вали на гайдуцкую свободу. В нашем распоряжении имеются грамоты  на  поселение, выдан
ные гайдуками Бочи  и  Почайи. И сегодня нам уже  хорошо известна также история запатен
тованных гайдуков-кавалеристов, а также гайдуцкого воинства, выполнявшего охрану 
крепости Шаркад. Первоначально  к  гайдуцким городам, признанным трансильванскими 



князьями, относился также и Габорьян, признавший себя позднее „благородным городом", 
который еще во второй половине  X V I I  века при невыясненных до сих пор обстоятельствах 
вышел из сообщества бихарских гайдуков. В  1701 году самой Сепешской Палатой было 
признано, что поселения Гест, Мезёдьан, Угра (Бихаругра) и Жадань ранее пользовались 
привилегиями гайдуков, а найденные в последние времена источники указывают на веро
ятность того, что в десятилетия после  1660 года около 40 бихарских поселений считало себя 
гайдуцкими городами. 

После завершения освободительных войн против турок правитель упразднил приви
легии бихарских гайдуцких городов, для возвращения этих привилегий открылась возмож
ность лишь после начала освободительной борьбы под руководством Ракоци. Ференц I I 
Ракоци в период  1703-1707 годов трижды занимался вопросом возвращения утраченных 
прав бихарским гайдуцким городам. Во-первых, принимая во внимание их прежние приви
легии, они были освобождены от уплаты пошлины и тридцатой лоли в октябре-декабре 
1703 года. Ракоци обязал их нести воинскую повинность, в соответствии с этим их коман
диром был назначен Дьёрдь Суньог. В то же время сообщество гайдуцких городов остава
лось в зависимости от комитата, что вызвало противостояние и распри между ними, длив
шиеся в течение многих лет. Летом  1705 года ведущий генерал Затисайского края Шандор 
Каройи выхлопотал у Ракоци, чтобы было упорядочено положение городов, что и произош
ло в последующие месяцы, так как уже в феврале  1706 года сам Каройи так же заявил, что 
князь уже ранее вывел их из подведомственности комитата. Еще в том же году было постав
лено на повестку дня пололжение военнослужащих гайдуцких городов. Князь назначил 
нового главнокомандующего, а кавалерия, бывшая ранее самостоятельной, и входила в 
подчинение части, управляемой командиром блокады, также вошла в состав полка Каранди. 
В ней еще в июле-августе того же года была проведена большого масштаба реорганизация. 
Вскоре были регламентированы также и обязанности по выставлению наемников отдель
ными городами. Накануне государственного собрания в Оноде уполномоченный, направ
ленный по приказу Каройи, произвел перепись мужского населения городов, а на госу
дарственном собрании Ракоци уже окончательно утвердил свободные права бихарцев, 
благодаря чему они сравнялись в правах с гайдуцкими районами, обладавшими уже регла
ментированным статусом (гайдуцкие города при притоках рек Шайо и Хернад, а также 
„старые" гайлуцкие города в Сабольче и пр.) Согласно нашим источникам в это время уже 
14 населенных пунктов входило в сообщество бихарских гайдуцких городов, а именно: 
Багамер, Береттьёуйфалу, Деречке, Фельэдьхаза, Хайдубагош, Харшань, Каба, Комади, 
Коньар, Микеперчь, Шаранд, Салонта, Тепе и Угра. Населенные пункты, расположенные к 
югу от Береттьё, постоянно находились под угрозой домогательств со стороны кайзера и 
прежде всего подвергались нападениям сербских воинов из пограничных районов, поэтому 
их население постоянно вынуждено было спасаться в расположенных на севере более 
безопасных и спокойных городах. Из двадцати населенных пунктов, перечисленных в Ко
дексе законов Трансильвании, семь (Кёрёшсег, Реген, Шаш, Сентмартон, Тамаши, Урёгд и 
Векерд) были полностью уничтожены, некоторые из них уже были разрушены в десяти
летия, предшествовавшие борьбе за независимость куруцев. Население города Комади было 
вынуждено несколько раз покидать свои места жительства, и во всех случаях оно выбирло 
для временного поселения город Деречке, а гайдуки-жители Салонты, теснимые сербами, 
спасались в Багамере. Свои города они оставляли пустыми, несмотря на это на своем новом 
месте они всегда представляли себя как отдельные общины. Аналогичное положение 
вероятно могло быть и в случае городов Харшань и Угра, так как ни один из имеющихся у 
нас источников не упоминает о состоянии этих двух поселений в эпоху Ракоци. 

Совершенно независимо от остальных гайдуцких городов сложилось положение населе
ния города Шаркад, которое постоянно несло самостоятельную службу по охране крепости. 
В период войны за независимость шаркадцы также выступили как сообщество гайдуков и 
аналогично вышеупомянутым городам требовали возвращения им привилегий, полученных 
от князя Трансильвании. Нам неизвестно решение князя в этом вопросе, но кажется весьма 
вероятным, что упорядочение правового статуса шаркадцев могло произойти одновременно 
с урегулированием прав бихарских гайдуцких городов. 
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