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A későbbi Hajdúkerületet alkotó szabolcsi öreg hajdúvárosok „telepítése” sok 
évtized kutatása után ma sem kifogástalanul tudott, részint azért, mert annak fo-
lyamata a maga korában is igen bonyolult volt, s főleg a források hiányossága 
miatt. Kétségtelen tény, hogy a nagy hajdúvárosok történetének leghomályosabb 
szakasza az első és a második évtized, amikor pedig a városok további fejlődését 
meghatározó alapkérdések eldőltek.1  

Egyetlen kirívó példát említsek, ma sem állnak megbízható adatok a letelepült 
hajdúk létszámát illetően, s gyakran nem voltak tiszták a birtokviszonyok sem. 
Ez vonatkozik mind Bocskai nagyhajdú adománylevelére, mind a szoboszlói ki-
váltságlevélre. Az előbbi esetben a legfeltűnőbb a kállói adományozás okozta 
bonyodalom2, az utóbbiban az, hogy a szoboszlói adománylevél értelemszerűen 
csak a tokaji várhoz tartozó részbirtokot adományozhatta a hajdúknak. Amint 
Bocskai adománylevelében olvashatjuk: A Szabolcs vármegyében lévő, előtte a 
tokaji várhoz tartozó teljes és egész részbirtokunkat adományozza (totales et 
integras portiones nostras possessionarias, in possessione Szoboszló, in comitatu 
Zabolch existente habitas, alteram antea ad arcem nostram Tokaj tentam.)3 Tehát 

                                                 
* A tanulmány népszerű, hivatkozások nélküli változata megjelent a Szókimondó (Hajdúszo-

boszló kulturális folyóirata) 2010. novemberi és decemberi számában.  
1  Erre az időszakra tehető az adományaik elismertetése és megszilárdítása, a városszervezet és 

egyházszervezet kialakulása, a városszerkezet katonai szempontú módosítása, a városok egy-
más közti viszonyának rendezése, a megyéhez fűződő viszony normalizálása, a bíráskodás és 
az írásbeliség kialakítása. 

2  A korponai kiváltságlevélben ugyanis Kálló szerepel kijelölt helyként, ahova a hajdúság java 
igyekezett. A vár miatt azonban ez a helyzet már-már az államközi béke felborulásával fenye-
getett. A helyzetet Báthory Gábor oldotta meg, aki a hajdúknak Kálló helyett Böszörményt 
adományozta. Vö. Nyakas Miklós: A hajdúság letelepítése Böszörményben. Második kiadás. 
Hajdúböszörmény, 2010. Különösen 124–132. (továbbiakban Nyakas, 2010.) 

3  Az adománylevél latin szövege: Calamus [Boldisár Kálmán]: Bocskay hadi népe In. Bocskai 
István fejedelem 300 éves emlékünnepére. Bőv. kiad. Hoffmann és Kronovitz, Debrecen, 1906. 
– 120. és Boldisár Kálmán: A szoboszlai lovas hajdúk czímeres nemeslevele 1606-ból /. = Tu-
rul, 1906. 116–122., Magyarul: Hajdúszabadságlevelek [összeáll.] Szendrey István, Debrecen, 
1971. 335. (továbbiakban Szendrey, 1971.) 
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nem a teljes Szoboszló települést. Ez a magyarázata a hajdúkorban jelentkező 
Kis-Szoboszló és Nagy-Szoboszló településkettőség létrejöttének. Az előbbi job-
bágyfalu, az utóbbi a tulajdonképpeni hajdúváros. Ahogyan a korabeli források 
mondták, Nagy-Szoboszló a „nemes város,” Kis-Szoboszló gyakori megnevezé-
se pedig a parasztfalu.4. Az elmúlt évtizedek kutatásai nyomán ma már Kis-
Szoboszlóról viszonylag sokat tudunk, de korántsem eleget. Például nagyon ke-
veset az itteni birtokviszonyokról, a két település közötti viszonyról stb., s ennek 
óhatatlan politikai következményeiről. Ennek részletezésébe itt nem bonyolódha-
tunk, mindenesetre, mint lakott településrésszel 1660 tájáig számolhatunk, s an-
nak későbbi tulajdonjogát a szoboszlói nemes hajdúk fokozatosan megváltották.5  

Tudjuk, hogy a béketárgyalások alatt a tokaji uradalom hovatartozása egyik 
kiemelt pont volt. Vajon miért? Maga Bocskai írta Illésházyhoz egyik levelében, 
hogy a bécsi béke szövegében azért kellett ragaszkodnia a tokaji uradalom meg-
szerzéséhez, mert ahogyan írta –, „az ország közönséges tetszéséből” – annak je-
lentős részeit már Korponán a hajdúknak kellett adományoznia.6 Ezt még inkább 
bonyolította a szoboszlói kiváltságlevél, amely ugyancsak a tokaji uradalomhoz 
tartozó birtokrészt érintett. Tovább kuszálta a helyzetet, hogy a hajdúknak ado-
mányozott birtokok már régóta töröknek hódolt területek voltak, s ráadásul az 
erdélyi fejedelemség hatókörébe is tartoztak, a „három kard egy hüvelyben” az-
tán hosszú évtizedekre gondot okozott.7 Már a tokaji uradalom 1581. évi össze-
írása Szoboszlóra vonatkozóan a következőket jegyzi meg. Szoboszló: Töröknek 
alávetett helység, Tokajtól tíz mérföldnyire fekszik. Nagyváradra ugyanannyi 
pénzzel és szolgáltatással tartoznak, mint a tokaji várba. Pákay Ferencnek is, aki 
Nagyváradon katonaságnál szolgál, van itt allódiuma. Panaszolják, hogy végső 
pusztulásra jutottak, a töröknek 2065 ft.-tal tartoznak, de most újra 86 forintot 
követelnek tőlük, s mivel nem tudnak fizetni, ahogy mondják, kénytelenek elköl-
tözésükről gondolkodni. – Nánásy Ferenc ideje óta évi 4 ft censust fizettek, a je-
lenlegi provizornak sem adnak többet. Minden terményükből kilencedet adnak 
Tokajba, Egerbe tizedet, kilencedet hasonlóképpen Váradra is tartoznak adni, és 
sokkal szigorúbban ide, mint Tokajba. Sem sertéstizeddel, sem más disznóval 

                                                 
4  Orosz István: Hajdúföld és jobbágybirtok Szoboszlón a XVII. században. In. A debreceni Déri 

Múzeum évkönyve, 1975. Debrecen, 1976. 291–300. 
5  Uo. 
6  „Melyre ez okon is kell ügyeköznünk, az vár jól tudja kegyelmetek jószág nélkül semmi, az mi 

jószág penig Tokajhoz volt, azt az országnak közönséges tetszéséből az hajdúságnak kelleték 
adnunk az korponai gyűlésön, mely immár oda vagyon, enélkül is penig az nyilván való igaz-
ságban senkinek semmi injuriaja nem lehet.” Bocskai István Illésházyhoz. Kassa, 1606. aug. 
28. = Történelmi Tár, 1878. 316–317. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy Bocskai a hajdúado-
mányokat országgyűlési jóváhagyással tette.  

7  Vö. Szakály Ferenc: Magyar adóztatás a török hódoltságban. Bp., 1981. Passim. és Nyakas 
Miklós: A kállói végváriak és a török hódoltság az 1660-as években. Egy vallatási jegyző-
könyv tanulságai In. A Déri Múzeum Évkönyve,1985. 63–75. 
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nem tartoznak Tokajba. Ajándékokkal húsvétra és karácsonyra adósak, tehetsé-
gük szerint, tyúkokkal, libákkal, mindannyiszor, ahányszor a tokaji udvarbíróhoz 
belépnek. – Büntetésekben a szomszédos falvak szokásait követik. – Mivel a vár-
tól 10 mérföldnyi távolságra laknak, a kötelező munka fejében megegyezett ve-
lük Szilasy provizor 3 fejős tehénben, amelyet 1570 és 1576 között szolgáltattak 
is. Egyébként a nánási allódiumhoz tartoznak minden munkát teljesíteni, szánta-
ni, vetni, aratni, kévékbe rakni és kinyomtatni.8  

Bocskai váratlan halála a kortársak körében nemcsak nagy döbbenetet váltott 
ki, hanem a jövő szempontjából azt a fontos kérdést, hogy a hajdúk letelepítését 
sem tudta befejezni. Pedig ennek fontosságával nagyon is tisztában volt, hiszen 
talán maga sürgette leginkább az általa megnemesített és földdel megadományo-
zott hajdúk birtokba helyezését.9  

A fejedelem ezért Szoboszló esetében is meglepően korán, már 1606. szep-
tember hetedikén kiadta a birtokbaiktatásra utasító levelet, amelyet hamarosan 
foganatosítottak is. Ennek értelmében Radosotzi György, a fejedelem nagyobbik 
kancelláriája részéről és Bártzay János királyi ember (homo Noster), a szomszé-
dosok és határosok jelenlétében, amelyen ott voltak Szoboszló megmaradt lakos-
ságának képviselői, így Pap Péter bíró, Vértessy László és Szepe István, elvé-
gezte a birtokbaiktatást. Mindez a hamarosan szemünk elő kerülő Kis-Szoboszló 
történetének megértéséhez nyújt értékes adatot. A hajdúknak adott Szoboszló 
esetében is történt ellentmondás, nevezetesen bizonyos részbirtok ügyében, 
amely korábban ruszkai Dobó Ferencé volt, Szűcs András Kötelesről, s a most 
Debrecenben lakó Kereki Literati Péter mondott ellen.10 Erről a birtoklásról ko-
                                                 
8  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban MNL OL) U. et C. 97: 25 (a) 

1581. 65 oldalas, latin nyelvű 1586-ban másolt példány, egy kéz írása, hozzákötve 1573-as 
conscriptio másolata, másik kéz írása. Urbarium, amelyet a tokaji vár tartozékairól készítettek. 
Töröknek alávetett helynek mondják nemcsak Szoboszlót, Nánást, Varjast, Dorogot is. Varjas-
nál megjegyezték hogy „ráczok” lakták, de túlnyomóan magyar nevűek. 

9  Bocskai Homonnaynak. Szerencs, 1605. okt. 27. „Vitézinkkel való alkudást mi illeti nem ta-
gadhatjuk valamint s valahogy lött, eddig való előmenetelünk isten után ő kegyelmek által lött. 
Kiért háládatlanoknak nem akarunk semmi időben hozzájok találtatni, akár békességre menjen 
az dolog. mint kellessék őket leszállitani, akár hadakozásra, mint kell abban is promoveálni, 
mindenekben istent segítségűl híván utat és módot keresnünk, melyre mi ő kegyelmeknek, vi-
szontag ő kegyelmek is minékünk egymásnak kötelesek vagyunk.” Bocskay István leveles-
könyve 1605. mart. 20.–april 29. / Thaly Kálmán. = Magyar Történelmi Tár, 1874. 61–120. 

10  „secus non facturi. Datum in L. Civitate Nostra Cassoviensi d. 8-a Mensis 7-bris Anno Domini 
1606”. A tényleges birtokbaiktatás a következő napon történt. A kihirdetés eredeti latin szöve-
ge Origo et Status Privilegiatorum Oppidorum Hajdonicalium ex Legibus, Privilegiis, aliisque 
monumentis depromtus. H.n. én.– de Pest, 1821. 44., 79. [A Hajdúkerület főkapitányának latin 
nyelvű emlékirata a hajdúkra vonatkozó törvényekről, a hajdúszabadalmakról, gazdag okleve-
les függelékkel.] A különböző bibliográfiák hibásan adják meg megjelenés helyét és évét. A 
Hajdúkerület jegyzőkönyvében ez áll: „Pesti Typographus Trattner Úrnak Tudósítása szerént, 
már a Hajdúk Privilegiumait és Statusát tárgyazó Munkának adnexumai” (mellékletei) is ki 
vannak nyomtatva, s kéri azok elszállítását. A közgyűlési határozat ezt Szoboszló városának 
tette kötelességévé. MNL HBML IV. A. 502. a. 1821. 475. 575. 
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rábban nem tudtunk. Az adományozást és birtokbaiktatást pedig 1607. febr. 5-én 
Szabolcs vármegyében, Karászon ünnepélyesen is kihirdették.11 

Sajnos a Szoboszlóra telepített hajdúk számáról sincsenek pontos adataink, 
történetírói közvélekedés szerint mintegy hétszáz főről lehetett szó. Nem isme-
retes pontosan a betelepített hajdúk származási helye sem. Az oklevélben felso-
rolt hajdútisztek előneve szerint főként a Kunságból, Heves-és Külső-Szolnok 
vármegye területéről származtak. Az oklevél szavaival a szoboszlói részbirtokot 
a fejedelem „Halasi Fekete Péternek, hű vitézeink kapitányának, valamint Halasi 
Beődy Mátyás, Abády Médy István, Maklári Kiss Pál, Sarudi Rácz Farkas, Túri 
Pap István, Chéffy Haty János és Rabéi Makkos Ferenc századosoknak és ugyan-
azon Fekete Péter kapitánysága alatt szolgáló más mezei katonáinknak” adomá-
nyozta. A nevek Kiskunhalasra, Abádra (Abádszalók) Maklárra (Maklár), Sarud-
ra (Sarud), Túrra (Mezőtúr), Cséffára (Bihar m.), Rábéra (Bihar m. esetleg To-
rontál) utalnak. A hódoltság legszélére telepedő hajdúk jászkun kapcsolataira 
egyébként számos más forrásunk is utal.12 

Egy újabban felbukkant, s eddig nem ismert adatunk szerint a letelepedő haj-
dúk között jelentős számban érkezhettek Békés térségéből is, amely hódolt terü-
let lévén, Bihar érdekkörébe tartozott. 

Adatunknak talán fontosabb eleme, hogy így a szoboszlói hajdúk eredetéhez 
új szempontot is adhatunk, amely régi sejtéseket támaszt alá, s megerősíti azt a 
korábbi nézetet, hogy a hajdúk általában, a szoboszlói hajdúk is, részben koráb-
ban is valamilyen kiváltságnak örvendtek. Bihar vármegye 1642-ben, amikor a 
tágabb értelemben vett partiumi részek átmenetileg ismét a Magyar Királysághoz 
tartoztak, a magyar kancelláriánál panaszt tett az akkor a királyi Magyarország-
hoz tartozó szabolcsi hajdúvárosokra: „nevezet szerint Szoboszlótól, Böszörmény-
től, Vámos Pércztől, Hatháztol, mennyi sok rendbéli bántódásink légienek, Isten 
Győzné elő számlálni” – írják. Többek között „nem utolsó, a’ mit az Szoboszlaiak, 
az Nagÿ Haranghi Szeghén Nemességhen és a Gyarmati Szeghén parasztságon, 
immár réghtől foghva cselekettenek, és most is naponként cselekesszenek.”13 Ez a 
két Harang [(Kis- és Nagyharang) kisnemesi falvak és Gyarmat (Füzes-)] nevű 
jobbágyfalu Békés vármegyében található, közel a bihari határszélhez. Az előbbi 
kettő a békési kisnemesi falvak sorába tartozott, s területileg érintkezett azzal a 

                                                 
11  Uo. Az oklevél hátoldalán: „Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Septimo, quinta die 

Mensis Febr. in Generali Congregatione Universitatis, Dominorum Nobilium Comitatus de Z a 
b o l c h, praesentes Litterae Armales, et Donationales, exhibitae sunt, et praesentatae, ac per 
Jur, Notar. Sedis Inclyt. Comitatus Z a b o l c h, solemniter lectae, et publicatae. Per S t e p h a  
n u m  de  C z e g 1 é d, Notar, m. pr.” 

12  Lásd a szoboszló adománylevél névanyagát. 
13  MNL OL A 27. Magyar Kancelláriai Levéltár. Litterae Comitatuum. (Bihariensis) Bihariensis 

Cot ̃tus Gravamina Littera Cot̃tum 1642. Gravamina Comitatus Biheriensis a’ quibusdam Cæsa-
reanæ partis potentiarios patrata”.  
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bihari kisnemesi térséggel, amely a Bocskai-kori hajdúság egyik szülőfészke. A 
vármegye által felsorolt atrocitások oka az, hogy a szoboszlói hajdúk egy része 
eredetileg Harangon lakó nemesember volt, s Szoboszlóra hajdúként való letele-
pedésük után is magukénak tudták és vallották a harangi nemesi telküket, s föld-
jüktől a harangiakon adót követeltek. Ilyen szoboszlói hajdúk voltak Dóczi Se-
bestyén, Szeghi Márton, Sápi János, Beődi Mihály, Pap Gáspár, Sápi István, Vi-
talius Gergely, Szőcs János. Erre a területre vonatkoztatható a szoboszlói Ha-
ranghi családnév is, amely família az 1702-es összeírás szerint is hajdúnemes. A 
szoboszlói hajdúk harangi követelését teljesen jogosnak tartotta maga Lenthe 
Dávid, az akkori szoboszlói kapitány is.  

A vármegye (Bihar) sérelmei szerint a szoboszlói „Haÿduk, több latrokat vé-
vén magok mellé”, Lenthe Dávid szoboszlói kapitány egyetértésével rátörtek a 
nagyharangiakra, s Nagy Péter nevű ott lakó „jámbor Nemes Embernek” húsz 
ökrét el hajtották, amelyek mind oda vesztek. Más alkalommal Szőke János ne-
mesembernek, a nagyharangi földről harminc „öregh marháját haÿtották el”. A 
„szegénÿ nemes ember” utánuk ment, s egyet ugyan megfogott, de Lenthe Bálint 
kapitány gyakorlatilag szoboszlóiaknak fogta pártját. Bihar megye szerint a kárt 
szenvedettet tömlöcbe vetette, s csak úgy engedte ki, hogy meg kellett fogadnia, 
hogy „soha többé kárát nem keresi”. Külön érdekessége az ügynek, hogy a mar-
hákat a kassai kapitány tudtával hajtották el, s a kassai főkapitány a megszerzett 
szürke marhákkal tovább kereskedett. Az ügyet ez más, tágabb összefüggésekbe 
is helyezi, nevezetesen a kassai főkapitány részvételével a korabeli – egyébként 
virágzó – magyar marhakereskedelemben. Ettől a latorságtól még a török is meg-
iszonyodna – panaszkodott a nemes vármegye a magyar kancelláriának. 

Ráadásul a harangiak építettek egy templomot is („a’ minemű Szentegÿhá-
zacskát csináltak”), amelytől a szoboszlóiak adót kértek a nemességen (okát 
pontosan nem tudjuk), úgyannyira, hogy immár féléve templomba sem mernek 
járni, hanem „hol egyik, s hol másik házához” gyűlnek az „Isteni Szolgálatra”.14 

E hatalmaskodási ügyben igazán nem tudunk állást foglalni, annyi azonban 
tény, hogy a Szoboszlóra települő hajdúk egy része innen származott, s eredetileg 
is nemesi kiváltsággal bírt.15 Ez az adat tehát egyértelmű igazolása annak a ko-
rábban is erősen gyanított nézetnek, amely a Bocskai-kori hajdúk származását a 

                                                 
14  MNL OL A 27. Magyar Kancelláriai Levéltár. Litterae Comitatuum. (Bihariensis) Bihariensis 

Cot ̃tus Gravamina Littera Cot̃tum 1642. Gravamina Comitatus Biheriensis a’ quibusdam 
Cæsareanæ partis potentiarios patrata. Egyébként nemcsak a szoboszlóiakat említik hatalmas-
kodóként, hanem Böszörményt, Vámospércset és Hatházat is. 

15  Rendkívül érdekes, hogy a sérelmek említik Harang elpusztult falupárját a következőképpen: 
„Kis Harangh nevű puszta teleket is, kit a’ Nadánÿ familia bír egy Boros László nevű Fődesi 
Nemes ember, kinek az előtt az igaz possessorok hírét sem hallották, az réghi possessoroktól el 
akar foglalni, fenÿegetőzik felőle. Azt adgia okát fenÿegetesének, hogÿ az Kassai Generálisok 
őket reá szabadították, hogy valami marhát kaphat, el hajcsia rólla.” 
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Partium török által felbolygatott, s részben valamilyen kiváltságolással is rendel-
kező népességében keresi.16 Érdemes párhuzamként utalni a Kölesér-Nagysza-
lonta kiváltságolására.  

Erről tényszerűen a következőket tudjuk! Pontosan ismerjük, hogy Nagykere-
ki védelméhez Örvéndy Pál, Bocskai hű kapitánya Egri István hajdúit – mintegy 
háromszázat –- fogadta fel, akik Kölesér romjai közt tanyáztak, s korábban is itt 
lakhattak.17 Azt is tudjuk, hogy magában Nagykerekiben is laktak már az 1604-
es hadi események bekövetkezte előtt hajdúk, sőt magának Egri István hajdúka-
pitánynak is ott volt a lakása. Gyulaffy Lestár egyenesen 800 „beszorult” hajdút 
említ, „kik ott Kerekiben az városban házosultak volt meg, és ott laktanak, házok 
és mindenek ott lévén”. Ha a megadott szám fölött lehet is vitatkozni, nagyszámú 
hajdú Kerekiben való lakása bizonyítottnak vehető. Báthory Zsigmond erdélyi fe-
jedelem 1594-ben levében kérte Bocskai Istvánt, akkori váradi főkapitányt, Bihar 
vármegye főispánját, kedves bátyját, hogy Kéza falut, amelyet apja, Báthory 
Kristóf Stepan Istvánnak adományozott, mentesítse az adó alól. Ennek előzmé-
nye az volt, hogy a nevezett falu Szillel, Barmo(d)dal, Körösérrel együtt Báthory 
Kristóf váradi házához tartozott, s az adót valamilyen megegyezés alapján közö-
sen fizették. Ez az engedmény a kiváltságnak valamilyen formája volt, amelyet 
azonban Kéza eladományozása után a másik három nem akarta tovább közösnek 
tudni, azaz Kéza falut a kedvezményből kirekesztették. Báthory viszont Stepan 
István kérésére elrendelte, hogy az adónak „communis ususában” (közös gyakor-
latában) Kéza falu továbbra is megmaradjon, s ennek betartatását Bocskai István-
ra bízta. Nagyszalonta hajdú kiváltsága és e terület egy bizonyos közös kiváltsá-
ga közötti összefüggés tehát nyilvánuló.18  

A szoboszlói hajdúk között is lehet hasonló, korábban már valamilyen 
kiváltságolással rendelkező csoportot keresnünk. Ilyennek tekinthetjük a Kun-
ságra utaló nyomokat, de ide kell vennünk a békési kisnemesi falvakkal való 
kapcsolatot is.  

Egyébként ebből a szempontból érdemes újra elolvasnunk a kiváltáságlevél 
ide vonatkozó részét. Bocskai a következőket írja: „ha valakik közülök még ne-
mesi kiváltsággal nem bírnának, a paraszti és nem nemesi állapotból, melyben 
születtek és eddig léteztek, kivévén, valamint azokat is, akik ezen kiváltságot va-
lamely nemes tettök által már elnyerték, újonnan ismét a mi különös kegyelmünk 
és hatalmunk teljességéből a mi Magyar- és Erdélyországunk igazi nemesei so-

                                                 
16  Nyakas Miklós: A bihari kishajdú városok története. Debrecen, 2005. 341. (továbbiakban Nya-

kas. 2005.) 
17  Gyulaffy Lestár följegyzései 1565–1605 / kiadta, bev. Szabó Károly. In. Magyar történelmi év-

könyvek és naplók a XVI–XVIII. századokból. [1. köt.] Bp., 1881. (Monumenta Hungariae 
Historica: Magyar történelmi emlékek: Második osztály: Írók, 31.) 31. 

18  Vö. Nyakas. 2005. Függelék. 
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rába és számába számlálni, összegyűjteni, felfogadni és beírni határoztuk...” Te-
hát maga a kiváltságlevél is számol azzal, hogy a hajdúk között igenis lehetnek 
valamilyen, esetleg nemesi kiváltsággal bírók is. Mint ahogyan voltak is.19  

Maga a szoboszlói kiváltságlevél származáshelyre utaló, s fentebb jelzett adat-
sora is erre utal, mint ahogyan ezt bizonyítja a harangi birtoklás is.  

A szabolcsi hajdúvárosok két kiváltságlevél, (a korponai és kassai), egy cse-
relevél (Böszörmény, 1609), s egy egyezséglevél erejével települhettek meg. Az 
utóbbi Homonnai Drugeth Bálint Szikszón, a hajdúkkal kelt egyezségére vonat-
kozik, amelynek révén a hajdúk Polgárt és Szentmargitát szállhatták meg.20 Álta-
lánosságban elmondhatjuk, hogy nagyon keveset tudunk a hajdúvárosok megte-
lepülésének körülményeiről, belső viszonyairól, személyi és hatalmi függésrend-
szeréről. Azért sajnálatos mindez, mert nagyjából az első két évtized határozta 
meg a városok belső szerkezetét, katonai és közigazgatási, valamint vallási életét 
is.21 Egyetlen példát említsek csupán, nem tudjuk megnevezni a városok első 
emberét, a főkapitányt. Szoboszló kivételnek tűnhet, mert a kassai kiváltságlevél 
megnevezi a szoboszlói hajdúk első emberét, Halasi Fekete Pétert kapitányt, s az 
alatta lévő Beődy Mátyás, Médy István, Kiss Pál, Rácz Farkas, Pap István, Haty 
János és Makkos Ferenc századosokat, s ugyanezen személyek szerepelnek a 
szoboszlói hajdúk birtokba iktatási oklevelében is.  

A dolog mégsem ilyen egyszerű! A történeti irodalom jó okkal tartja úgy, 
hogy Halasi Fekete Péter 1612-ben lett Szoboszló kapitánya. Közben azonban el-
telt öt év, s erről az időszakról nagyon keveset tudunk. A többi hajdúvárosról 
még kevesebb ismeretünk van. Böszörmény esetében a legújabb kutatások alap-
ján bizonyosnak látszik Szőcs György kapitánysága, s tudjuk, mellette tizenhá-
rom főből álló testület állott. A többi városról ennyi ismeretünk sincs.22 

Szoboszló esetében a helyzetet tovább bonyolítja a következő eset. Kis-Szo-
boszló dézsmálásakor 1608-ban a dézsmások arra hivatkoznak, hogy azt nem 
tudták behajtani, mert Szilassy János, Kállay Lukács és más hajdúk azt erővel 
megakadályozták.23 A dolog szépséghibája azonban, hogy sem Szilassy János, 
                                                 
19  Nemes nemesítésére Bocskai korában: Nyakas Miklós: Bocskai István kiváltságolásai és neme-

sítései. = Kisebbségkutatás, 13. évf. 2004. 3. szám, Budapest 2003. (továbbiakban Nyakas, 
2003.) 

20  Erre általánosságban lásd: Rácz István: A hajdúk a XVII. században. In. Magyar Történeti Ta-
nulmányok, 2. Debrecen, 1969. 240. 

21  Böszörmény, Hadház, Nánás és Szoboszló magisztrátusi jegyzőkönyvei 1711-ig. bev., sajtó alá 
rend. Balogh István, In. Katonai tábortól a mezővárosig I. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár for-
ráskiadványai, 31. Debrecen, 1999. 239. 

22  Vö. Nyakas, 2010. Adattár. Nagy András hajdúgenerális levele a böszörményi hajdúvitézek-
hez. Nádudvar, 1612. ápr. 24. (Szent György nap estén) 

23  Dávid Zoltán: Hajdúszoboszló népesedéstörténete. In. Hajdúszoboszló monográfiája. Hajdú-
szoboszló, 1975. 187–254. A hajdúk beköltözéséről és a két Szoboszlóról 210–223. 
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sem pedig Kállay Lukács nem voltak szoboszlóiak, sőt bizonyosan állíthatjuk, 
hogy Halasi Fekete Péter ellenlábasának, Miskolczi Nagy András hatalmi köré-
hez tartoztak. Szilassy János egyébként szerepel a korponai kiváltságlevélben 
megnevezett hajdúkapitányok között, s neve gyakran felbukkan a bihari hajdú-
sággal kapcsolatban.24 Kállay Lukácsról eddig közelebbit nem nagyon tudtunk, 
az újabb kutatások szerint csillaga pedig pontosan ekkor meredeken emelkedik. 
Báthory Gábor erdélyi fejedelem 1608. május 27-én megnemesítette, s ugyan-
ezen a napon a Bihar megyei Potos falut adományozta neki.25 A falunév minden 
bizonnyal elírás, a tényleges birtok a belényesi kerületben keresendő. Nagy And-
rás 1611-ben Thurzó György nádornak írt levelében, mint bizalmi emberét említi.26  

A dézsmaszedés „bitorlása” egyébként Nagy Andrástól sem volt idegen. Ek-
kor – 1608-ban – Bajom, Udvari, Szerep, Nagyrábé, Rétszentmiklós, Mezőszent-
miklós, Szovát és Tetétlen dézsmálását gátolta meg. Igaz, ekkor már a bajomi 
vár és uradalma birtokosa, a fejedelem mezei hadainak főgenerálisa. Kezében 
óriási hatalom összpontosult.27 A bajomi uradalom egyébként akkor a következő 
helyekből állott: Derecske, Zám, Szovát (részben), Bajon részben), Rétszentmik-
lós (részben), Nagyrábé, Tetétlen, Szerep, Bagos, Ohat, Csege. Dancsháza, Püs-
pökladány, Nádudvar, Csépány, Balkány, Kemény, Okány. Egyek. Meg kell emlí-
tenünk itt azt két, derék vidéki értelmiségit, akik a 19. század derekán először 
hívták fel a helyi közvélemény figyelmét a Vasárnapi Újság hasábjain Nagy And-
rásra, Bajomra, a bajomi uradalomra és általában a Sárrétre. Csuthy Zsigmond re-
formátus lelkészről, s a már-már elfelejtett, jó tollú, érdemes írásokat megjelente-
tő, tudós érdeklődésű nádudvari jegyzőről, Papp Zsigmondról van szó.28 

A szabolcsi hajdúvárosok számára a politikai helyzetet az tette igen nehezen 
átláthatóvá, hogy Szabolcs a Partium azon része volt, amely váltakozva tartozott 
hol az Erdélyi Fejedelemséghez, hol a Magyar Királysághoz. Ebből a szempont-
ból helyzetük jóval nehezebb volt bihari társaiknál, azok ugyanis elismerten az 
Erdélyi Fejedelemséghez tartoztak. A szabolcsi hajdúvárosok politikai vezetésé-
                                                 
24  Nyakas Miklós: Nagy András hajdúgenerális. Biharnagybajom, 2006. A korponai kiváltságle-

vél a következő hajdúkapitányokat említ: „sub capitaneatu generosi Andreae Cyomakeozy, ac 
egregiorum Joannis Szylassy, Nicolai Kevi, Pauli Palay, Alberti Kovacz, Georgii Somogy, 
Michaelis Farkas, Joannis Elek, alterius Joannis Chyatary, Mathiae Szenassy, alterius Mathiae 
Nagy, Stephani Fuzy, et Gregorii Haydu...” 

25  Szendrey, 1971. 26. „A legfényesebb fejedelemúr, Bathori Gábor, az előbb írt Kallay Lukácsot 
valamint mindkét nembeli összes örököseiket és utódaikat megnemesítette. Ennek jeléül ezt a 
címert...” adományozza. 

26  MNL OL E. 196. Thurzó lt. Fasc. 37. Bizalmi embereiknek említi „Sárándi Jánost, Albert Ko-
vácsot, Szőlősÿ Mihált, Zámbó Balást, Kállaÿ Lukácsot, ezeket az Vitézekett.” 

27  Molnár Ambrus: Biharnagybajom földesurai a XVI. század második felétől. In. Biharnagyba-
jom története és néprajza. szerk. Ujváry Zoltán, Debrecen, 1992.  

28  Papp Zsigmond: Bajom vára.= Vasárnapi Újság, 1858. aug. 8. 32. sz. V. és Csuthy Zsigmond: 
Thurzó nádorok kora. = Vasárnapi Újság, 1865 folytatásokban. 
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nek ezért állandóan figyelniük kellett a politika állandóan változó színpalettájára, 
tisztában kellett lenni az Oszmán Birodalom, a Magyar Királyság és az Erdélyi 
Fejedelemség helyzetével és szándékaival. Ezért a szabolcsi hajdúvárosok politi-
kai vezetésében általában megfigyelhető egy Erdélyhez húzó, s egy, a Magyar 
Királyság (kassai főkapitányság) felé tájékozódó irányzat. Ezt a helyzetet termé-
szetesnek kell tartanunk, mert a városok léte, kiváltságaik biztonsága forgott 
kockán. Így volt ez a két legnagyobb hajdúvárosban, Szoboszlón és Böször-
ményben egyaránt.  

Böszörményben Szőcs György inkább Erdély felé húzott, s a jelek szerint a 
városban komoly befolyással rendelkező hajdúvezérek húzódtak be, s a városban 
komoly támogatottsága volt Miskolczi Nagy Andrásnak,29 míg Szoboszló inkább 
a kassai főkapitányság felé tájékozódott. Szoboszló gyakorlatilag ki is maradt a 
Nagy András vezette második hajdúfelkelésből, míg a böszörményiek az áldatlan 
kállói probléma megoldását végeredményben ennek a hajdúmegmozdulásnak 
köszönhették. Nagy András, a fejedelem mezei hadainak parancsnokaként ünne-
pélyesen részt is vett a böszörményiek birtokba iktatásában.30  

Báthory hadjárataiban megkerülhetetlen tényező volt a hajdúság és Nagy 
András főkapitány. 1611-ben, amikor Forgách Zsigmond kassai főkapitány is 
Báthory-ellenes vállalkozásra szánta el magát, egyben értelemszerűen megtá-
madta a hajdúk lakóhelyeit Szabolcsban és Biharban. A hajdúság egészének ér-
dekeit védve ilyen körülmények között jobbnak látta átállni Forgách Zsigmond-
hoz hajdúhadával, le is tette az esküt Forgáchnak, de nemsokára újra Báthory 
Gáborhoz szökött, a fejedelem megbocsátott neki, visszatért Magyarországra, 
ahol hihetetlen gyorsasággal újabb hajdúsereget toborzott. 

Vissza kellett azonban foglalnia Bajom várát, amelyet 1611 júniusában Bos-
nyák Tamás füleki kapitány, Forgách egyik alvezére foglalta el. Nagy András ezt 
meg is tette, s hihetetlen gyorsasággal újra hadat toborzott, annak ellenére, hogy 
ekkor már Fekete Péter szoboszlói kapitánnyal viszonyuk nagyon rossz volt. 
Nagy András fellépése tehát megmentette Báthory Gábor uralmát, tehette ezt 
fegyveres hajdúit maga mögött tudva, s a török támogatását is élvezve.31 

A hajdúság két megkerülhetetlen vezetője egyébként Bocskaitól egyénileg is 
nemeslevelet szerzett, s érdekes módon, mindketten jelen voltak a korponai or-
szággyűlésen, noha a hajdúk nagy adománylevelében nem szerepelnek. Nemes-
levelének kelte [Nagy (de Miskolc) András és felesége Miskolczy Zsófia és ro-

                                                 
29  Nagy Andrásra újabban Nyakas Miklós: Nagy András hajdúgenerális. Biharnagybajom, 2008. 

(továbbiakban Nyakas, 2008.) 
30  Nyakas, 2010. A beiktatás „mint fejedelmi helyen levőnek a képében a nemzetes, kiváló és 

nemes Miskoltzi Nagy András tanácsnoknak és Őfelsége mezei hadai főkapitányának” jelen-
létében ment végbe.  

31  Nyakas, 2008.  
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kona István részére] Kassa, 1606 ápr. 20. A nemeslevelet a következő évben hir-
dették ki Szabolcs vármegyében, amely egyértelművé teszi, hogy politikai jövő-
jét a nagyhajdú városokban képzelte el.32 Címerében a Bocskai címeréből ismert, 
s a korponai kiváltságlevélben is használt, farkába harapó szárnyas sárkánykígyó 
látható, s magán a pajzson pedig vitézi jobb kar, amely kettős kardot tart.33 A 
szabadságharc alatt 1604 novemberében az osgyáni csatában tűnt fel, a védők pa-
rancsnoka volt. A korponai gúnyolódók szerint a juhok pásztorából lett a farka-
sok pásztora.34 A hajdúk közötti vezető szerepét, török támogatásra is támasz-
kodva az 1607/8-as hajdúfelkelés során alapozta meg. Nagy szerepe volt Báthory 
Gábor trónra juttatásában. Vezető katonai szerepe volt az 1610–1611-es havasal-
földi hadjáratban. Báthory gazdag adományai egyre hatalmasabbá, de elbizako-
dottabbá is tették őt. 1612-ben fejedelem szeretett volna lenni, ehhez felhasználta 
török kapcsolatait is. A török hódoltságba menekült, majd onnan visszatért Bá-
thoryhoz, aki 1612 augusztusában formaságok mellett lefejeztette. Alakja Móricz 
Zsigmondot is megihlette a Tündérkert írásánál.35 

                                                 
32  Nyakas, 2003. és MNL SZSZBML Közgy. jkv. Prot IX. No. 125. (A no. 9. sz. alatt). vö. 

Calamus (Boldisár Kálmán): Bocskay hadi népe. Harmadik kiegészítő közlemény. = Turul, 
1943. évf. 1–2. sz.  

33  Nagy András hajdúgenerális pecsétje az Alvinczy Péter kassai ref. prédikátorhoz írt levélen. 
1607. nov. 10. MNL OL E 204. Körirata: *NAGY ANDRÁS *MISKOLCZ* Ugyanaz a szár-
nyas sárkánykígyó övezi, mint a hajdúk korponai kiváltságlevelében. A magyarázat is ugyanaz 
lehet, mert miskolczi Nagy András hajdúgenerális Bocskaitól kapta egyéni nemességét. A pán-
célt tartó jobb kéz a közönséges vitézsége jele, a kétágú kard talán összefüggésbe hozható Ali 
próféta bűvös kardjával. 

34  Nagy László: A Bocskai-szabadságharc katonai története. Bp., 1961. 384.  
35  A modern történetírás mértékadó értékelése Nagy Andrásról: „Vezérük, a kalandos életű Nagy 

András hajdúgenerális szinte új fejedelemként jelentkezett, aki életének utolsó szakaszában ma-
ga is áhítozott Erdély fejedelmi süvege után. Hívó szavára olykor 15–20 000 hajdú is fegyverbe 
szállt. A környező hatalmak és az uralkodó osztály tagjai rajta keresztül keresték az utat a 
„vakmerő emberekből" álló hajdúkhoz, hozzá küldözgették fenyegető és barátságot kérő levele-
iket, vele tárgyaltak a hajdúk szövetségét kereső követek: szívesen látott vendég volt a budai 
basáknál éppen úgy, mint Báthory Gábor erdélyi fejedelem udvarában.” „Nagy András élete 
és tevékenysége tehát nem választható el a hajdúk történetétől, inkább azt mondhatnánk, hogy 
Nagy András személyes politikája sokban meghatározza és szimbolizálja a hajdúságnak a 
Bocskai fejedelemségét követő történeti periódusban tanúsított magatartását. Mindenképpen 
indokolt tehát Nagy András politikai szerepének külön, monografikus feldolgozása, annál is in-
kább, mert életrajzi adatai vizsgálata kapcsán – amelyek önmagukban sem érdektelenek – egy 
meglehetősen széles társadalmi réteg története bontakozik ki.” Rácz István: A hajdúkérdés 
Bocskai István szabadságharca után (Nagy András hajdúgenerális). Acta Universitatis debre-
ceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae. Series Historica. III. 1964. 31., 43., 44. 




