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ÉVFORDULÓK J 

Böszörmény 400 éve hajdúváros 
1609. szeptember 13-án Váradon kelt az az adomány levél, melyben Báthori Gábor erdélyi fejede-

lem a Kálió városában élő hajdúkat áttelepíti Böszörménybe és a hozzá, tartozó Pród nevű pusztabirtok-
ra, mivel Kálló várában a bécsi béke következtében császári csapatok tartózkodtak, s ellentéteik voltak 
a Bocskai István által odatelepített hajdúkkal. Az Erdélyi Fejedelemséghez húzó hajdú vitézek ugyanis 
egy településen kényszerültek élni a Habsburgok végvári katonáival. Ez a körülmény államközi súrló-
dásokhoz is vezetett, s veszélyeztette a békét. A kállói hajdúk kérésére Báthori Gábor, aki 1608-bon lett 
Erdély fejedelme, ezt a nehéz helyzetet megoldotta. Kálló városát elcserélték Böszörménnyel. 

Bocskai István az 1605. december 12-én Korponán kelt. a hajdúknak kiváltságokat adó levelében 
ugyanis Böszörmény nem szerepel. Kálló. Nánás, Dorog, Hatház. Vámospércs településeket és Vid. 
Varjas, Sima nevű pusztabirtokokat adta lakhelyül a fejedelem a hajdúknak, ahogyan ígérte, letelepítet-
te őket sikeres harcuk jutalmaként az 1604. október 15-i álmosdi csata és az azt követő felvidéki hadjá-
ratjutalmaként. 

A hajdúk (hajtók) eredetileg marhák hajtására, őrzésére, védelmére szerveződött fegyveres pásztor-
réteg volt, akik a pásztorkodás mellett kitűnően értettek a fegyverforgatáshoz is. A hajtott állatok meg-
támadása esetén eredményesen megvédték a csordákat. Amikor a XVI. század elején szarvasmarha-ki-
vitelünk szokott módja veszélybe került, e társadalmi réteg egzisztenciája is veszélybe került. Nem te-
kinthetjük tehát véletlennek, hogy a hajdúkat ott találjuk a Dózsa-féle parasztháborúban, sőt ők jelentet-
ték a keresztesek katonailag legértékesebb elemét is. Szerepüket, jelentőségüket bizonyítja, hogy a 
megtorló 1514. évi törvények - amelyek mellesleg első ízben emlegetik a hajdúkat - kiirtásukról ren-
delkeznek. 

A törvény végrehajtásáról azonban szó sem lehetett, többek között azért sem. mert a szerencsétlen 
mohácsi csatavesztés következtében a középkori magyar állam előbb két. majd három részre szakadt, s 
a zavaros viszonyok közt. az elharapódzó feudális anarchia időszakában a fegyverforgatókra minden 
eddiginél nagyobb szükség volt. Létszámuk egyre gyarapodott, eleinte a török által elpusztított délvidé-
ki területek lakosságával, majd a XVI. század vége felé a három hatalom - a török birodalom, Erdély és 
a magyar királyság - ütközőpontján elterülő Partium menekülő népességével. 

A XVI. század közepén eredetileg még pásztor hajdúk egyértelműen fegyveres katonai elemmé ala-
kultak át, s olyan társadalmi képlet jegyeit hordozták, ami nagy mértékben rokonítja őket a délszláv haj-
dúkkal és a kozáksággal. 

Azok a hajdúk, akik nem állottak állandó zsoldban, tehát az úgynevezett szabad hajdúk, a megélhe-
tésüket ott keresték, ahol éppen találták, falvak feldúlásában. nemesi kúriák prédálásában. vásárok szét-
verésében. Sajátos helyzetük egyfajta hajdú-életformát teremtett, s bár igazi esküdt ellenségüknek a tö-
rököt tartották, olykor súlyos csapást jelentettek a magyarlakta vidékek lakosságára is. 

A hajdúk legnagyobb történelmi szerepüket kétségtelenül a Bocskai szabadságharcban játszották, 
mely egyetlen győztes szabadságharc volt a magyar történelemben, nem bukott el és eredményes béke-
kötés követte, melyben Bocskai fejeledelem diktálhatta a békefeltételeket. 

A bihari főúr legnagyobb tette pontosan annak felismerésében állott, hogy a mindenki által kitaszí-
tott. kiirtással fenyegetett hajdúságot kell megnyerni a magyar rendek és az ország ügyének. A hajdúk 
bekapcsolása a szabadságharc ügyébe nemcsak a felkelés katonai kimenetelét döntötte el. hanem a haj-
dúk sorsát is, hiszen jutalmul a fejedelem letelepítette és megnemesítette őket. kollektív nemességet 
kaptak. Ez volt a döntő tény a hajdúk és a Hajdúság történetében, ezt Bocskai ígéretének megfelelően 
tette. 

A kiváltságolást adománylevelekben rögzítette, s közülük a legjelentősebb, az egész hajdúság Mag-
na Chartájának tartott korponai kiváltságlevél (1605. december 12.) volt, amelyben 9254 hajdúvitéz 
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megnemesítéséről és földhöz juttatásáról intézkedik. Mivel 1608-ban az erdélyi fejedelmi trónt meg-
szerző Báthori Gábor legfőbb támasza a hajdúk voltak, s maga is folytatta Bocskai nagy művét, a haj-
dúk letelepítését, a fejedelem elcserélte a hajdúkkal Kálló városát a Báthori-család tulajdonában lévő 
Böszörmény és Pród birtokáért. Az áttelepült hajdúk böszörményi birtokbaiktatása 1609 szeptemberé-
ben meg is történt, amelyen jelen volt Nagy András hajdúkapitány, Báthori Gábor mezei hadainak ge-
nerálisa is. 

Bőszörmény hajdúkézre kerülése döntő fordulatot eredményezett a település társadalmi, gazdasági 
és politikai történetében. A kollektív nemességet kapott hajdúk kikerültek a feudális függőség alól. elv-
ben a nemesi szabadság birtokába jutottak, gyakorlatilag azonban a szabad paraszti fejlődés útján indul-
hattak el. Kiváltságaik fejében a hajdúvárosok lakói - mint nemesek - katonáskodni voltak kötelesek. A 
XVII. század első felében valóban komoly támaszt is jelentettek a mindenkori erdélyi fejedelmeknek, 
így lényeges katonai erővel támogatták Bethlen Gábort és a Rákóczi-ház erdélyi fejedelmi trónra segí-
tésében Böszörmény különösen fontos szerepet játszott. 

A hajdúvárosok katonai-politikai ereje a XVII. század második felében részben a katonai, politikai 
helyzet következtében, részben pedig a városok gazdasági fejlődéseként jelentősen aláhanyatlott. A 
XVII. század végén úgy tűnt. hogy maguk a kiváltságok is komoly veszélyben forognak, s többek kö-
zött ez volt az egyik oka a hajdúvárosok közötti együttműködés megszilárdulásának is, amely a Hajdú-
kerület létrejöttében öltött testet, élére főkapitányt választottak, s a Hajdúkerület székhelye Böször-
mény lett. 

A hajdúk, a hajdúság katonai jelentőségének csökkenésével párhuzamosan életformaváltásnak lehe-
tünk tanúi, melynek során a katonáskodó hajdúvitézek földművelő hajdúgazdákká alakultak. 

Már az első generáció is arra törekedett, hogy az adományos földek mellett zálogos és bérelt földe-
ket is szerezzen. így került a böszörményiek kezére Zelemér, Szentgyörgy és Vid. A hajdúvárosokban a 
jobbágy telekszervezettől lényegesen elütő forma, a hajdúfundus lett a mezőgazdasági termelés alapjá-
vá, amely magában foglalta a belső városban lévő házhelyet, a kertségben lévő ólaskertet, a határban lé-
vő szántóföldet, a legeltetés jogát, az erdők és halászó vizek haszonélvezetét. E telki állományt el is ide-
geníthették, azt legfeljebb csak a szomszédok elővételi jogával korlátozták. Az adományos földekben 
elvben csak a hajdú leszármazottak részesedhettek. Az 1702-es hajdúösszeírásban szereplő családokat 
tekintették ilyeneknek, mivel ez volt a legrégebbi hajdúösszeírás, mert az eredeti Bocskai-féle hajdú-
névsor a Csanádi Sámuel hajdúkapitány halála után - talán felesége révén - az eredeti hajdú iratládából 
elveszett. A hajdújog. még pontosabban a belső telkekben való részesedés volt az alapja a határbeli tar-
tozékokban való részesedésnek. 

Hajdúböszörmény híres körkörös településszerkezetét sokáig egyedinek tartották, ma már azonban 
tudjuk, hogy a hasonló településszerkezet nemcsak a hajdúvárosokra, hanem az alföldi mezővárosokra 
is jellemző. E településtípus felfedezése, tudományos bizonyítása Györffy István néprajztudós nevéhez 
fűződik, mivel első ízben Hajdúböszörmény esetében írta le, példaként máig városunkat említik, amely 
valóban a legszemléletesebb. Ezt a településformát a világörökség is nyilvántartásba vette, és városun-
kat úgy emlegetik és világszerte tanítják, mint a világörökség tipikus körkörös településformáját. 

A leírt földtulajdoni rendszeren és határhasználati formán az a társadalmi szerkezet alakult ki, amely 
a feudalizmus idején meghatározó volt, amely sok vonatkozásban rányomta bélyegét a polgári kor tár-
sadalmára is. A város gazdasági és kulturális életét irányító módos gazdaréteg minden konzervativiz-
musa ellenére is kötelességének tartotta a kultúra ügyének támogatását, a város ősi iskolájának fenntar-
tását. A helyi iskola a debreceni református kollégium partikulájaként működött, szoros kapcsolatai 
voltak az anyaiskolával és a sárospataki kollégiummal. 

A hajdúságnak a Rákóczi-szabadságharcban is jelentős szerepe volt. a fejedelem a hadba vonulás ér-
dekében személyesen is járt a város határában. Az 1848—49-es forradalom és szabadságharc más válto-
zástjelentett a város társadalmában, mint országosan történt, mivel itt nem volt jobbágyság. A földes-
úr-jobbágy viszony megszűnése helyett itt a hajdúkiváltságolás felszámolása jelentett fordulópontot, 
amely intézkedés az érintettek körében nem váltott ki egyértelmű lelkesedést. Ez bizonyos fokig érthető 
volt, mert ez a Bocskai által biztosított jogok elvesztését jelentette. Ennek ellenére a kezdeti idegenke-
dés után a hajdúvárosok lakossága jelentős szerepet vállalt a szabadságharcban, amiben Sillye Gábor-
nak, a Hajdúkerület kormánybiztosának döntő szerep jutott. 

A szabadságharc bukása után a Hajdúkerületet is megszüntették, a hajdúvárosokat beolvasztották 
Szabolcs vármegyébe, de a Bach-rendszer kudarca után az ország régi közigazgatási szerkezetének 
visszaállításakor a Hajdúkerület újra életre kelt és a főkapitány 1861-től Sillye Gábor, az 1848-as kor-
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mánybiztos lett. Az 1867-es kiegyezés elvben ugyan megerősítette a Hajdúkerület önállóságát, de a bel-
ső fejlődés egész sor kérdést vetett fel. Egyértelműen kiderült, hogy a Hajdúkerület belső szerkezetét 
modernizálni kell. A kibontakozó belső hatalmi harcok egyik gyűjtőpontja pontosan a törvényhatóság-
ok. a szabad királyi városok, szabad kerületek és a vármegyék kérdésének rendezése volt. 1876-ra egy-
értelművé vált. hogy a Hajdúkerületet nem lehet változatlan formában megtartani. Elfogadottá vált. 
hogy a térségben új vármegyét kell felállítani. Hajdúböszörmény természetesen azt szerette volna elér-
ni. hogy a megnagyobbított és vármegyei szerkezet szerint átalakított törvényhatóság székhelye legyen. 

Ekkor került előtérbe Debrecen szabad királyi város, ami egyébként valóban a térség természetes 
központja voit. A város vezetősége az 1874. szeptemberi nagygyűlésen a Debrecen központú új várme-
gye mellett kötelezte el magát. Álláspontjukat gróf Szapáry Gyula, a törvényjavaslat alkotója is támo-
gatta. A magyar országgyűlés az egész országra kiterjedő közigazgatási átrendezés során az 1876/33. 
tc. úgy döntött, hogy a hajdúvárosok érvelését az önálló törvényhatóság mellett figyelembe veszi 
ugyan, de a vármegye székhelyeként Debrecent jelölte meg. Ez a döntés Hajdúböszörmény város szá-
mára érzékeny veszteséget jelentett. Kiengesztelésként Sillye Gábor hajdúkerületi főkapitányt Debre-
cen város főispánjának nevezték ki. de ezt Hajdúböszörmény nem így értékelte. 

Hajdú vármegye területét a volt Hajdúkerület városai alkották és még hozzácsatoltak Szabolcs vár-
megyéből tizennégy kisebb települést. Sillye Gábort, a Hajdúkerület főkapitányát, Debrecen város főis-
pánját a belügyminiszter 1876. augusztus 8-án kelt leiratában mindkét tisztségéből felmentette, és 
Miskolczy Lajost bízta meg az új vármegye szervező munkálataival. Ezzel a Hajdúkerület megszűnt. 

A Hajdúkerület zászlója kék-fehér színét Hajdú megye új zászlójában is alkalmazták. Hajdú megye 
címere valójában a Hajdúkerület címere lett, amit a vármegye pecsétjére is rávéstek. Az új vármegye 
vezetésében a volt hajdúkerületi tisztikar meghatározó szerepet játszott, emellett Debrecen után Hajdú-
böszörmény a megye második legnagyobb városa. A történelem viharos századaiban Hajdúböször-
mény mindig központi szerepet játszott a hajdúvárosok között, de a Hajdúkerület megszűnése után je-
lentősége folyamatosan csökkent, viszont mindig büszke volt hajdúmúltjára, identitását igyekezett és 
ma is igyekszik megőrizni. Ennek jelei megtalálhatók a fellelhető hajdúvirtusban, a Bocskairól kiala-
kult pozitív fejedelemképben, amit erősít a város hatalmas főterén lévő százéves, két alakos Bocskai 
szobor. Holló Barnabás alkotása Azt a pillanatot fejezi ki. amikor a fejedelem a hajdúknak a korponai 
kiváltságlevelet átadja. 

Egyedüli a város körkörös településszerkezete, melyet a hajdútelepítés, mely a hajdútelepítés után 
tovább épült. GyörtTy István néprajztudós figyelt fel rá és tette világhírűvé, manapság számtalan ország 
egyetemén tanítják, mint egyedül álló körkörös, négy sugárutas településszerkezetet. A több mint két-
száz éves hajdúkerületi székház a város főutcáján áll. Hajdú-Bihar megye legrégebbi középülete, s a 
Hajdúsági Múzeum igen gazdag gyűjteményének ad otthont. A 400 éves hajdúmúlt nagyjainak állít em-
léket a Hajdúsági Múzeum udvarán kialakított szoborpark. Hajdúböszörmény ma is büszkén hirdeti, 
hogy a „hajdúk fővárosa." 

A Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep már negyvenöt éve megszakítás nélkül működik a városban, 
ami szinte egyedülálló az országban és a telepei az UNESCO is jegyzi. A nyári kurzusra évente 6-8 or-
szágból érkeznek festőművészek, s a telepet az itt készült képek kiállításával zárják. A város híres a he-
lyi festőművészekről is: Pálnagy Zsigmond, Káplár Miklós. Maghy Zoltán. Kampier Kálmán. Király 
Jenő nevét említhetjük, jelenleg is számos alkotó művész él. dolgozik és kiállít a harminckétezer lakost 
számláló városban. 

2009-ben hajdútelepítés 400. évfordulójára a város újabb szoborcsoporttal gazdagodott, az ünnepsé-
gen a helyi születésű Kosina László szobrászművész Őseink című két alakos szobrát avatták fel. 

Mónus Imre 


