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a hajdúvárosok közgyűléseinek toposza  
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A hét szabolcsi hajdúváros 1699. szeptember 8-án, Vámospércsen tartott köz-
gyűlésén (generalis congregatio) a következő határozatot fogadta el: 

„Minthogy az útnak hosszas volta terhes és súlyos, hogy a hiábanvaló (!) 
költséget is eltávoztathassuk, minden koron Beszermény városában kelletik gyű-
lést tenni, amikor az szükséges és az idő engedi.”1 

Az 1699-ben hozott határozatot 1705-ben megerősítették, még Fogarassy 
Tamás hajdúvárosi vicekapitányi instrukciójába is bekerült a gyűlések kérdése.2 

A regionális szakirodalomban felbukkanó megállapítások szerint már ebben 
az időben is Böszörmény tekinthető a szabolcsi hajdúvárosok központjának, ahol 
a fentebb citált bejegyzés szerint a továbbiakban – amikor arra lehetőség van – 
gyűléseiket tartják az említett települések.3 

Dolgozatomban az 1700 és 1711 közötti időszakra vonatkozóan keresem a 
választ arra a kérdésre, hogy a hajdúvárosok által hozott határozat és annak meg-
erősítése megvalósult-e vagy az érvényszerzés nehézségeiből és az ország insta-
                                                 
* A tanulmány szövege a 2012. április 26-án, Debrecenben megrendezett „Hajdúhagyomány, 

hajdúk emlékezete” című konferencián elhangzott előadás jegyzetekkel bővített változata.  
1  Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának Hajdúböszörményi Fióklevéltára 

(továbbiakban MNL HBML HbFl). A Hajdúkerület közgyűlésének iratai. Közgyűlési jegyző-
könyvek. (továbbiakban IV. A. 502.a) IV. A. 502.a 1. k. p. 47. 

2 Az 1705. június 8-án tartott gyűlés, amelyet Buday István a hét szabolcsi hajdúváros főkapitá-
nya hívott összes és vezényelt le, adta ki azt az instrukciót, amelynek negyedik pontja rendel-
kezik arról, hogy a gyűléseket Böszörménybe kell összehívni. A vicekapitány – ha az időjárás 
engedi – máshova is vihette a gyűléseket. MNL HBML HbFl IV. A. 502.a 1. k. p. 159–161. Az 
eskü szövege közölve: Nyakas Miklós: Hajdúkerületi statútumok 1696/98–1844. Hajdúbö-
szörmény, 2003. 44–46. (Studia Oppidorum Haidonicalium X.) 

3 A terjedelmes szakirodalomból csupán néhány példát említünk: Nagy Sándor: A hajdúvárosok 
és a Hajdúkerület büntetőbíráskodásának szervezete (1606–1871). In. A Hajdúsági Múzeum 
Évkönyve V. Szerk. Nyakas Miklós, Hajdúböszörmény, 1983. 91–119.; Nyakas Miklós: A Haj-
dúkerület kialakulásának néhány problémája. In. A Hajdúsági Múzeum Évkönyve III. Szerk. 
Nyakas Miklós, Hajdúböszörmény, 1977. 31–61.; Nyakas Miklós: A Hajdúkerület kialakulása. 
In. A Hajdúsági Múzeum Évkönyve V. Szerk. Nyakas Miklós, Hajdúböszörmény, 1983. 83–91.; 
Nyakas Miklós: A Hajdúkerület kialakulása. In. A Déri Múzeum Évkönyve 2004. Szerk. Ma-
gyari Márta, Debrecen, 2005. 149–156. (A Debreceni Déri Múzeum Kiadványai LXXVII.); 
Nyakas Miklós: A hajdúvárosok és a Rákóczi-szabadságharc. In. A Hajdúsági Múzeum Év-
könyve XI. Szerk. Szekeres Gyula, Hajdúböszörmény, 2008. 61–75. 
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bil helyzetéből fakadóan a kiadott és elfogadott elvek csak a későbbiekben váltak 
mértékadóvá a települések életében.  
 

A vizsgált időszakban – 1700. január 1. és 1711. december 31. között – 172 haj-
dúvárosi gyűlésről van adatunk, amelyekből 162 általános (generalis), míg 10 
részgyűlés (particularis) volt.4 

Hiátusként kell megemlítenünk, hogy két olyan év is szerepel a kutatás inter-
vallumában, amelyekről nem sikerült információt gyűjteni. 1703-ra és 1710-re 
vonatkozóan nem találtunk gyűlésekkel kapcsolatos bejegyzéseket a hajdúvá-
rosok jegyzőkönyveiben, illetve a kapcsolódó iratanyagok sem nyújtottak szá-
munkra újabb adatokat ezekkel az évekkel kapcsolatban.5 

Az 1702. év adatait sem tekinthetjük szignifikánsnak, mivel mindössze két bejegy-
zés szerepel a hajdúvárosi jegyzőkönyvben, amelyek ehhez az évhez kapcsolódnak.6 

A hiányosan rendelkezésünkre álló adatok ellenére lehetségesnek tartjuk a 
tendenciák keresését és azok kimutatását a hajdúvárosi gyűlések területi, telepü-
lésenkénti megoszlásának tekintetében. Ez a vizsgálat egy később lefolytatandó, 
nagyobb merítéssel rendelkező kutatás első lépése. 
 

1700. január 1. és 1711. december 31. között 172 gyűlést tartottak a hajdúvá-
rosok, amelyek eloszlása az évenkénti bontást tartalmazó táblázat adatai szerint 
meglehetősen hektikus képet mutat.7 1700-ban és 1707-ben mindössze kilenc, el-
lenben 1705-ben harminchárom, míg 1709-ben harmincegy tanácskozáson ültek 
össze a küldöttek. A hajdúvárosok számára is meghatározó évekből (1702, 1703 
és 1710) ellenben semmilyen vagy csupán minimális adattal rendelkezünk. 

Az adattöredékeket torzító jellegük miatt az átlagszámításnál nem használ-
hatjuk, ebből kifolyólag az 1700 és az 1707. év kilenc egységét tekintjük a meg-
tartott gyűlések számának minimumértékeként. A gyűlések számának maximu-
mát az 1705. év adja, a már említett harminchárom dokumentált tanácskozással.  

Ha a két érték átlagaként az évi huszonegy gyűlést vesszük, akkor jól látható, 
hogy a vizsgált ciklusban összesen három évben tartottak meg ilyen számú, vagy 
több congregatio-t.  

                                                 
4 A particularis gyűlések mindössze 5,81%-át adják a teljes egésznek. A részgyűléseken napi-

rendre került kérdések hasonlóan fontosak voltak, mint az általános gyűléseken elhangzottak. 
Az megállapítható, hogy a megjelentek számában voltak eltérések, a részgyűléseken nem kép-
viseltette magát minden település. A gyűlések adattárát lásd a 3. sz. Mellékletben. 

5 Természetesen nem zárjuk ki, hogy a további kutatások folyamán még kerülnek elő újabb fel-
jegyzések. 

6 Természetesen az 1702. május 26-án, Nánáson tartott közgyűlés fontosságát nem lehet elvitat-
ni, hiszen ekkor foglalkoztak a hajdúvárosok az udvar által elrendelt összeírással. MNL HBML 
HbFl IV. A. 502.a 1. k. 91. 

7 Lásd az 1. sz. Mellékletet. 
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1. sz. ábra: A közgyűlések évenkénti megoszlása 

 

A megtartott gyűlések településenkénti bontásban Böszörmény dominanciáját 
mutatják. A 172 ismert tanácskozás közül hatvanötöt tartottak ebben a városban, 
amely a 37,79%-a az összesnek.8 

Ha ezt az értéket nézzük, akkor Böszörmény elsősége vitathatatlan, de 
amennyiben évenként is megvizsgáljuk az adatokat, különböző periódusok raj-
zolódnak ki, amelyek más és más városok szerepét emelik ki a jól elhatárolható 
időszakokban. 

 

 
2. sz. ábra: A gyűlések helyszínei, településenkénti bontásban 1700–1711 

 

                                                 
8  Lásd a 2. sz. ábrát és a 2. sz. Mellékletet.  
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1700-ban, 1701-ben és 1702-ben Nánás többször adott helyet a hajdúvárosok 
gyűléseinek, mint Böszörmény. 1701-ben Nánáson az adott évben tizenhét ta-
nácskozásból hatot tartottak, amely 35,29%-a az összes ülésnek. 1702-ből mind-
össze két adatunk maradt fent, de abból az egyik szintén Nánáshoz kötődik.9  

Böszörmény szerepe 1704-től válik meghatározóvá, egészen 1709 év végéig 
ez a város ad otthont legtöbb alkalommal a gyűléseknek: 1705-ben 39,39%, 
1706-ban 50%, 1707-ben 77,77%, 1708-ban 44,44%, míg 1709-ben 38,7%. 

1711-ben Böszörmény hegemóniája a gyűlések terén megtört és ezt követően 
Szoboszló lesz az a helység, ahol a legtöbb alkalommal ülnek össze a hajdúvá-
rosi küldöttek.10 

A vizsgált időszakot az adatok tükrében három periódusra oszthatjuk: 1700–
1702; 1704–1709 és 1711.11 A jól elkülönülő évkörökben különböző városok do-
mináltak, de ezt inkább személyekhez, mint településekhez kell kötnünk.  

A Nánás által képviselt vezető szerep egyértelműen Désány Istvánnak, a sza-
bolcsi hajdúvárosok első főkapitányának, köszönhető. 1704 és 1709 között Bö-
szörmény kiemelkedése – a határozatok szabályozásán túl – Fogarassy Tamás 
személyéhez is köthető, aki viselte a hajdúvárosok vicekapitányi tisztét is, meg-
határozó szereplője volt Böszörmény és a hajdúvárosok politikai életének. 1711-
ben pedig már Csandáy (I.) Sámuel a szabolcsi hajdúvárosok főkapitánya, aki 
szoboszlói lakosként a gyűlések jelentős részét a saját lakhelyére hívta össze.12  

Ebből kifolyólag a gyűlések helyszínválasztásait inkább köthetjük az aktuális 
hajdúvárosi vezető(k) személyéhez, mint a határozatok betartásának igényéhez. 
Jól megfigyelhető a vármegyék életében is, hogy a hétköznapokat irányító alis-
pánok lakhelye vagy annak szűk régiója szolgált legtöbb esetben a megyei gyű-
lések helyszínéül. 

Bizonyítottnak látjuk tehát, hogy az 1699. szeptember 8-án hozott határozat, 
majd annak 1705. évi megerősítése következtében a 18. század elején még nem 
tekinthető egyértelműen Böszörmény a szabolcsi hajdúvárosok központjának, a 
tényleges fel- és kiemelkedés idejét csak további kutatások és vizsgálatok, elem-
zések után lehet pontosan megállapítani.  
                                                 
 9 Lásd a 6. lábjegyzetet.  
10 1711-ben tizenegy gyűlést tartottak a hajdúvárosok, amelyből Szoboszló a 45,45%-ának adott 

helyet.  
11 Az 1711-et egy új periódus elő évének tartjuk, mivel ebben az évben lett Csanády (I.) Sámuel a 

szabolcsi hajdúvárosok főkapitánya és azt már az 1711. év adataiból is láthatjuk, hogy a 
Szoboszlón élő főkapitány a megtartott gyűlések jelentős részét a saját lakhelyére hívta össze. 
Csanády (I.) Sámuel egészen 1734-ig volt a hajdúvárosok főkapitánya, ezért munkahipotézisként 
fogalmazhatjuk meg, hogy a 18. század első harmadának vizsgálata esetlegesen Szoboszló előtérbe 
kerülését mutathatja számunkra a megtartott gyűlések helyszíneinek további vizsgálatában.  

12 Csanády (I.) Sámuel 1711 és 1734 között viselte a főkapitányi tisztséget. Radics Kálmán: A 
Hajdúkerület és Hajdú megye tisztségviselői. In. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve VII. 
Szerk. Gazdag István, Debrecen, 1980. 191–195.; 191. 
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Mellékletek 
 

1. sz. melléklet 
 

A közgyűlések évenkénti megoszlása 

1700   9 
1701   17 
1702     2 
1703 nincs adat 
1704   22 
1705   33 
1706   20 
1707     9 
1708   18 
1709   31 
1710 nincs adat 
1711   11 

Összesen: 172 

 
 
 

2. sz. melléklet 
 

 
 

A gyűlések településenkénti megoszlása 
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3. sz. melléklet13 
 

Időpont Helyszín Típus 
1700. január 2. Böszörmény generalis congregatio 
1700. január 16. Nánás generalis congregatio 
1700. február 9. Polgár generalis congregatio 
1700. március 2. nincs adat generalis congregatio 
1700. március 3. nincs adat generalis congregatio 
1700. május 26. Böszörmény generalis congregatio 
1700. augusztus 7. Vámospércs generalis congregatio 
1700. október 7. Polgár generalis congregatio 
1700. december 30. Nánás generalis congregatio 
   

1701. január 4. nincs adat  
1701. február 3. Nánás generalis congregatio 
1701. április 5. Szoboszló generalis congregatio 
1701. május 13. Böszörmény generalis congregatio 
1701. június 15. Vámospércs generalis congregatio 
1701. június 29. Böszörmény generalis congregatio 
1701. július 16. Nánás particularis congregatio 
1701. július 26. Nánás generalis congregatio 
1701. augusztus 9. Nánás generalis congregatio 
1701. augusztus 13. Nánás particularis congregatio 
1701. augusztus 26. Böszörmény particularis congregatio 
1701. szeptember 10. Szoboszló generalis congregatio 
1701. október 1. nincs adat generalis congregatio 
1701. október 14. Vámospércs generalis congregatio 
1701. november 19. Dorog generalis congregatio 
1701. november 22. Böszörmény generalis congregatio 
1701. december 29. Nánás generalis congregatio 
   

1702. május 26. Nánás generalis congregatio 
1702. július 10. Dorog generalis congregatio 
   

1704. március 23. Szoboszló generalis congregatio 
1704. április 16. Dorog generalis congregatio 

                                                 
13 A táblázatot a hajdúvárosok jegyzőkönyvei alapján állítottuk össze: MNL HBML HbFl IV. A. 

502.a 1–2. k.  
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Időpont Helyszín Típus 
1704. április 26. Hadház generalis congregatio 
1704. május 7. Polgár generalis congregatio 
1704. május 20. Nánás generalis congregatio 
1704. május 24. Vámospércs generalis congregatio 
1704. május 29. Böszörmény generalis congregatio 
1704. június 4. Szoboszló generalis congregatio 
1704. június 12. Dorog generalis congregatio 
1704. június 21. Hadház generalis congregatio 
1704. június 25. Polgár generalis congregatio 
1704. július 4. Vámospércs generalis congregatio 
1704. július 28. Böszörmény particularis congregatio 
1704. szeptember 8. Hadház generalis congregatio 
1704. október 6. Vámospércs generalis congregatio 
1704. október 14. Böszörmény generalis congregatio 
1704. október 25. Polgár generalis congregatio 
1704. november 19. Dorog generalis congregatio 
1704. november 29. Böszörmény generalis congregatio 
1704. december 6. Szoboszló particularis congregatio 
1704. december 20. Dorog generalis congregatio 
1704. december 24. Böszörmény generalis congregatio 
   

1705. január 3. Nánás generalis congregatio 
1705. január 27. Polgár generalis congregatio 
1705. január 31. Hadház generalis congregatio 
1705. február 11. Vámospércs generalis congregatio 
1705. február 16. Böszörmény generalis congregatio 
1705. február 21. Böszörmény generalis congregatio 
1705. február 25. Hadház generalis congregatio 
1705. március 4. nincs adat generalis congregatio 
1705. március 11. Böszörmény generalis congregatio 
1705. március 24. Böszörmény particularis congregatio 
1705. március 27. Dorog generalis congregatio 
1705. március 30. Böszörmény generalis congregatio 
1705. április 8. Böszörmény generalis congregatio 
1705. április 18. Hadház generalis congregatio 
1705. április 30. Dorog generalis congregatio 
1705. május 5. Böszörmény particularis congregatio 
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Időpont Helyszín Típus 
1705. május 21. Böszörmény generalis congregatio 
1705. május 29. Dorog generalis congregatio 
1705. június 2. Polgár generalis congregatio 
1705. június 8. nincs adat generalis congregatio 
1705. június 22. Böszörmény generalis congregatio 
1705. június 27. Nánás generalis congregatio 
1705. augusztus 12. Polgár generalis congregatio 
1705. augusztus 18. Böszörmény generalis congregatio 
1705. augusztus 24. Nánás generalis congregatio 
1705. október 8. Szoboszló generalis congregatio 
1705. október 12. Böszörmény generalis congregatio 
1705. november 16. Böszörmény generalis congregatio 
1705. november 24. Nánás generalis congregatio 
1705. december 3. Dorog generalis congregatio 
1705. december 7. Böszörmény particularis congregatio 
1705. december 12. Hadház generalis congregatio 
1705. december 29. Nánás generalis congregatio 
   

1706. január 13. Polgár generalis congregatio 
1706. január 19. Böszörmény generalis congregatio 
1706. január 22. Vámospércs generalis congregatio 
1706. február 19. Böszörmény generalis congregatio 
1706. február 24. Nánás generalis congregatio 
1706. március 10. Szoboszló generalis congregatio 
1706. március 22. Hadház generalis congregatio 
1706. március 26. Böszörmény generalis congregatio 
1706. április 15. Böszörmény generalis congregatio 
1706. május 19. Dorog generalis congregatio 
1706. május 26. Hadház generalis congregatio 
1706. május 29. Böszörmény particularis congregatio 
1706. június 12. nincs adat generalis congregatio 
1706. június 28. Böszörmény generalis congregatio 
1706. július 2. Böszörmény generalis congregatio 
1706. július 8. Vámospércs generalis congregatio 
1706. július 12. Böszörmény generalis congregatio 
1706. július 27. Böszörmény generalis congregatio 
1706. augusztus 23. Böszörmény generalis congregatio 
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Időpont Helyszín Típus 
1706. október 11. nincs adat generalis congregatio 
   

1707. április 18. Böszörmény generalis congregatio 
1707. május 20. Böszörmény generalis congregatio 
1707. június 27. Böszörmény generalis congregatio 
1707. július 5. Böszörmény generalis congregatio 
1707. augusztus 15. Böszörmény generalis congregatio 
1707. augusztus 25. nincs adat generalis congregatio 
1707. augusztus 29. Böszörmény generalis congregatio 
1707. szeptember 20. Böszörmény generalis congregatio 
1707. december 30. nincs adat generalis congregatio 
   

1708. január 25. nincs adat generalis congregatio 
1708. február 6. Böszörmény generalis congregatio 
1708. március 1. Böszörmény generalis congregatio 
1708. március 24. Böszörmény generalis congregatio 
1708. április 21. nincs adat generalis congregatio 
1708. április 30. Böszörmény generalis congregatio 
1708. május 4. Böszörmény generalis congregatio 
1708. május 13. nincs adat generalis congregatio 
1708. május 21. Hadház generalis congregatio 
1708. június 26. nincs adat generalis congregatio 
1708. október 11. Böszörmény generalis congregatio 
1708. október 22. Böszörmény generalis congregatio 
1708. október 31. Hadház generalis congregatio 
1708. november 12. Böszörmény generalis congregatio 
1708. november 21. Nánás generalis congregatio 
1708. december 17. Vámospércs generalis congregatio 
1708. december 22. Hadház generalis congregatio 
1708. december 29. Dorog generalis congregatio 
   

1709. január 9. Böszörmény generalis congregatio 
1709. január 24. Böszörmény generalis congregatio 
1709. január 28. Dorog generalis congregatio 
1709. február 2. Kálló generalis congregatio 
1709. február 9. Hadház generalis congregatio 
1709. február 19. Böszörmény generalis congregatio 
1709. február 25. Nánás generalis congregatio 



TÖRÖK PÉTER 

 

84

Időpont Helyszín Típus 
1709. március 5. Böszörmény generalis congregatio 
1709. március 11. Böszörmény generalis congregatio 
1709. március 26. Hadház generalis congregatio 
1709. április 18. Kálló generalis congregatio 
1709. április 30. Böszörmény generalis congregatio 
1709. május 7. Dorog generalis congregatio 
1709. május 15. Böszörmény generalis congregatio 
1709. június 8. Dorog generalis congregatio 
1709. június 13. Nánás particularis congregatio 
1709. június 18. Hadház generalis congregatio 
1709. június 22. Dorog generalis congregatio 
1709. június 27. Szoboszló generalis congregatio 
1709. június 29. Böszörmény generalis congregatio 
1709. július 16. Vámospércs generalis congregatio 
1709. augusztus 2. Böszörmény generalis congregatio 
1709. augusztus 19. Böszörmény generalis congregatio 
1709. augusztus 31. Nánás generalis congregatio 
1709. szeptember 21. Hadház generalis congregatio 
1709. szeptember 30. Nánás generalis congregatio 
1709. október 17. Nánás generalis congregatio 
1709. október 31. Hadház generalis congregatio 
1709. november 11. Böszörmény generalis congregatio 
1709. november 15. Hadház generalis congregatio 
1709. november 26. Böszörmény generalis congregatio 
   

1711. június 30. Hadház generalis congregatio 
1711. július 16. Vámospércs generalis congregatio 
1711. július 27. Böszörmény generalis congregatio 
1711. augusztus 4. Szoboszló generalis congregatio 
1711. augusztus 12. Böszörmény generalis congregatio 
1711. augusztus 25. Böszörmény generalis congregatio 
1711. szeptember 3. Szoboszló generalis congregatio 
1711. szeptember 26. Böszörmény generalis congregatio 
1711. október 1. Szoboszló generalis congregatio 
1711. december 14. Szoboszló generalis congregatio 
1711. december 19. Szoboszló generalis congregatio 




