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LÉVAI BÉLA

A böszörményi erődítés és kastély

Hajdúböszörmény történeti óvárosától, a mai belvárostól északra, a Nánási út és a Dorogi 
út között van egy délnyugat felől északkeleti irányba vezető utca, amelyet az 1920-as években 
Vár utcának neveztek el. Ennek a keleti oldalán nyílik a Domb utca, amely a  Vár utcát a 
Dorogi úttal köti össze. H. Fekete Péter a Hajdúböszörmény helyneveinek adattára című 
könyvében az említett utcákról azt írja, hogy mindkettő 1929-ben kapta a nevét. A Vár 
utcáról megállapítja, hogy a “régi ‘várda’ nevét őrzi”, a Domb utcáról pedig azt írja, hogy 
“amásfél századdal korábban lehordott várdomb mellettkeletkezett.”1 Arról azonban, hogy 
mikor épült a böszörményi “várda”, ki építtette, milyen volt a szerkezete és milyen szerepet 
játszott a középkori Böszörmény történetében, ez ideig sem 6, sem mások nem írtak.

A böszörményi erődítés és kastély építése idején, az 1460-as évek elején a debreceni 
uradalom, amelyhez akkor Böszörmény is tartozott, a Hunyadi család tulajdona volt. Az 
építkezés (labores et edificia didi fortalicii et castelli) feltehetően az immár második éve 
uralkodó Mátyás király vagy talán az édesanyja, Szilágyi Erzsébet utasítására történt.2 Nem 
volt véletlen az építkezés helyszínének a kiválasztása. Az óvárosból kivezető Dorogi út 
nyugati oldalán, a belső árkon kívül jókora homokdomb emelkedett. Mivel a természet adta 
magaslat egy fontos nemzetközi kereskedelmi és hadi út, a tiszántúli Nagy út mentén 
helyezkedett el, korábban is jelentős vámszedőhely (teloneum) lehetett. (Az Árpád-korban 
az iszlám vallású böszörmények kereskedelemmel és különösképpen pénzügyietekkel 
foglalkoztak, közülük kerültek ki a királyi vámszedők és kincstári kamarabérlők.У Az 
útról (publica via) szó van abban a határperben is, amely 1332-ben folyt Zeleméry Mihály 
és a Zelemértől északra fekvő Salamon falu birtokosai, János és Jakab (Sándor fiai) között 
a két falu pontos határának megállapítását illetően. A határ igazolása a Debrecenből a Tisza 
fe lé  (Tokaj irányába) vezető országút mellett emelkedő Nagy-halomnál [nem a mai 
Széchenyi-halomnál, hanem a tőle délre fekvő Határ-halomnál] kezdődött.4 1415-ben a 
Nagy'utat mint a Böszörmény birtokról Debrecen mezővárosba vezető országutat (siratom 
publicam de possessione Bezermen ad oppidum Debrechen dirigentem) em lítik  a 
szentgyörgyi-zeleméri hatáijárás során.5

Ennek a Nagy' útnak a m agyarországi szakaszán olyan fontos települések, 
kereskedővárosok sorakoztak, m int Kevevár, Haram, Érdsomlyó, Temesvár, Arad, 
Tamáshida, Várad, Berekböszörmény, Debrecen, Nánás, Tokaj, Vizsoly, Kassa, Eperjes és
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Bánfa. A Konstantinápolyi Danziggal (Gdaásk) összekötő -  Böszörményen is áthaladó -  
nemzetközi útról a Korai magyar történeti lexikonban a következőket olvashatjuk: “A 
luxuscikknek számító fűszer keletről jutott az országba, mivel a 11-12. században a 
levantci út egyik ága Konstantinápolyból Magyarországon átvezetett észak felé, Alevantei 
közvetítő kereskedelembe magyarországi kereskedők is bekapcsolódtak, akiknek a 
Konstantinápolyból Magyarországra vezető útvonal melletti bizánci városokban telephelyeik 
voltak.”6 A böszörményi vámoló hely fontosságára utal több királyi intézkedés. Amikor 
Zsigmond király 1411-ben Debrecent minden tartozékával együtt Lazarevics István rác 
despotának adományozta, Lazarevicshez került Böszörmény mezőváros is a vámjával 
együtt.7 1433-ban Zsigmond figyelmeztette Lazarevics utódját, Brankovics Györgyöt, hogy 
a vámszedői Debrecenben és Böszörményben ne vegyenek el pénzt vagy árut a bártfai 
kereskedőktől, m int eddig tették, mert Bártfa város polgárait vámmentesség illeti meg.s 
1462. március 11-én kiadott oklevelében Szilágyi Erzsébet is utasítja a Debrecenben és 
Böszörményben szolgáló vámtisztjeit (tributarios in oppidis Debrecen et Bezermeri), hogy 
a bártfai kereskedőktől ne szedjenek vámot.9

Nem Böszörmény volt az egyetlen település vidékünkön, ahol az erődítés a 
belvároson kívül, az ólas-kertes övezetben épült fel. A Földvár pl. Szoboszlón is az óvároson 
kívül, az alföldi magyar városok külső- vagy huszárvárának megfelelő szérűs kertség területén 
állt. A belváros tulajdonképpeni erődítménye mindkét városban (de Hadházon is) a 
templomerőd volt.10

Takács Sándor kutatásai szerint a középkori megerősített helyek háromfélék 
lehettek, úgymint várak (castra), kastélyok (castella) és végül kisebb erődítések, vigyázó 
házak (fortalitia) .“ Az 1470-es évekig a vár és a kastély közötti különbség az erődítés 
mértékétől függött. “A kastélynak lehet védhető tornya, de sem kerítőfala, sem árka, mert 
ez m ár a vár jellemzője.”12 A kutatók körében máig sincs összhang a középkori erődítések 
típusainak megítélésében. Balogh Jolán szerint a magyar vár szónak a latinban a caste Hum 
szó felel meg. Példákat is idéz: “[Mátyás] a Tátra hegyei alatt építtetettvárat (unum castellum 
sub alpibus inlocis aptis...”); “A Rozgonyiak... Kisszebenben várat (castellum) építenek...”13 
Böszörményben a kastélynak (castellum) nevezett építmény a dombon épült, a kissé 
szabálytalan kör alakú erődítés (fortalitium) pedig, amely mély árokból, töltésből és vastag 
tölgyfákból ácsolt gerenda-palánkból állhatott, a kastélyt (udvarházat) és a hozzá tartozó 
gazdasági épületeket (raktárakat, istállókat stb.) vette körül és védte ellenséges támadások 
esetén. Aböszönnényihez hasonló várak a középkorban többféle funkciót betöltő építmények 
voltak. A m ár említett vámszedésen kívül alkalmanként fontossá vált hadi szerepük is, a 
fortalitiumok (katonai erősségek) határozott védelmi céllal épültek. Másfelől azonban uralmi 
székhely szerepet töltöttek be mind gazdasági, mind közigazgatási-bíráskodási értelemben, 
de az épületei lakóhelyül is szolgáltak.

A böszörményi erődítést, amelynek az átmérője kb. 150-160 méter volt, az 1450-es 
évek végén, vagy az 1460. év legelején kezdték el építeni. A Hunyadiak itteni udvarbírója és 
számtartója (oföciálisa) MezógyániM'/m/y és UlirikJánosvolt. Mátyás király 1460. november 
11-én Eperjesen kelt leveléből az derül ki, hogy ők irányították az erődítés és a kastély építését 
is. (Balogh Jolán idézett könyvében a latin officialis szót ‘építési tiszt’-nck fordítja,)
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A munkálatok előrehaladtával a böszörményi erdőben már valószínűleg nem találtak 
elegendő alkalmas faanyagot az építkezéshez vagy a téglaégetéshez. Ezt abból sejtjük, hogy 
Mezőgyáni Mihályék, valamint tiszttartóik és familiárisaik -  jogtalanul -  a Böszörményhez 
közel fekvő Szentgyörgy mezőváros lakosait és Várday István jobbágyait kényszerítették 
arra, hogy tölgyerdejükből vágják ki a megfelelő fákat és szállítsák Böszörménybe, az 
építkezés helyszínére. Amikor Szentgyörgy földesura, Várday István kalocsai érsek, Mátyás 
király későbbi titkos kancellárja tudomást szerzett a böszörményiek hatalmaskodásáról, 
nyomban panaszt tett Mátyásnál. Akirály -  a m ár említett, Eperjesen kelt levélben -  eltiltotta 
Mezőgyáni Mihályékat a Szentgyörgyi-erdő fáinak kivágásától és Szentgyörgy lakosainak 
további háborgatásától.14 Annak ellenére tette ezt, hogy a hatalmas tölgygerendákra óriási 
szükségük volt az építőknek a nándorfehérvári vár bővítése és megerősítése során is. 1459- 
ben M átyás kétezer darab gerendafát szállítta to tt vízi úton Szabolcs megyéből 
Nándorfehérvárra, de 1465-ben is hatalmas szállítmány indult vidékünkről az ország 
kapujának számító vár megerősítésére.15 Mátyás ( f  1490), majd a fia, C oran  János (fl504) 
halála után a böszörményi erődítés még sokáig nem  veszítette el a jelentőségét. Igaz, hogy 
a török időkből nem sok adat m aradt fenn róla, de a XVII. század végén újra gyakrabban 
emlegetik. Az 1600-as évek utolsó évtizedeiben a váradi pasák többször megparancsolták a 
debrecenieknek, hogy rombolják földig a böszörményi várat, ezt azonban a debreceniek 
nem tették meg.16

Böszörmény egykori krónikása, Rápolti Pap Mihály református lelkész a XVIII. 
század végén azt írta, hogy’ 1676-ban a hajdúvárosok, azért, hogy a hajdúk “tovább is még 
pártütésre kaput ne találjanak, ném etpraesidiummal [labanc katonasággal, helyőrséggel] 
megterheltetének, azok között legjobban Böszörmény” . Pontosabban szólva a böszörményi 
várda. Györffy István, nem ismervén Mátyás király 1460. évi, Eperjesen kelt levelét, nem 
tudta meghatározni a böszörményi vár építésének az idejét, de a helyét jól sejtette: “A 
németek erősége bizonyosan a Várdombon, vagy a Várdomb körül lehetett, de hogy a hajdúk 
régi erősségét használták-e fel, vagy ők emeltették-e a várat, adatok hiányában eldönteni 
nem lehet.”17 A német “Böszörményt a praesidium miatt véghellyé [végvárrá] tette, és sem 
a törököktől, sem a németektől való félelem m iatt nem volt bátorságos” hely, olvashatjuk 
Bakóczy János kéziratos krónikájában.18 Böszörmény valóban sokat szenvedett a töröktől. 
1660-ban felperzselték a várost. “I. Lipót véghellyé tette és német zsoldosokkal szállta 
meg, akik átkává lettek a lakosságnak.”15

A böszörményi vár 1681-ben még állt, akkor is a német katonák kaszárnyája, 
akiknek katolikus plébánosuk vo lt.20 “Ugyanezen évben a kurucok Szatmárból és 
Szabolcsból elűzték a római katolikus papokat.” Ezután e megyékben egyetlen egy' római 
katolikus templomot sem találtak, “kivéve az ecsedi és a szatmári várat, illetve a böszörményi 
várdát ”21 Száztíz évvel későbbi állapotokat elemez Novák László, amikor a “katonai vagy 
ném et is tá lló k ” építésének kötelező vo ltáró l ír: “A nem esi k iváltság  fejében a 
hajdúvárosoknak katonát kellett kiállítani, s a városba szállásolt katonákat el kellett 
szállásolniuk, el kellett tartaniuk. Mivel nagy’ építmény volt az ilyen istálló, csak megfelelő 
nagyságú telekre lehetett építeni.” “Némely Lakosok panaszolkodnak azon -  írják a 
közgyűlési jegyzőkönyvben 1792. június 17-én-, hogy mivel kevés Embernek vagyon a

51



Városban istállója, s akinek volt is, ki el rontotta, ki pedig magába elpusztult, tellát mind az 
itt quartélyozó, mind pedig az által menő katonáknak a quartély tartásra nézve a terheket 
tsak egy néhányan húzzák, akiknek istállójok vagyon.” Ajegyzőkönyvi adatok egyértelműen 
azt bizonyítják, hogy az 1681-ben még katolikus németeket elszállásoló böszörményi vár 
1792-ben már nem volt meg, a lakosoknak kellett gondoskodniuk a katonákról és lovaikról.22

A Hunyadiak böszönnényi birtoklásától kezdődően -  feltehetően Szilágyi Erzsébet 
neve után -  a böszörményi vár környékét, a város északkeleti részét Szilágynak kezdték 
nevezni.25 (Hasonlóképpen Rákóc lett a neve a város déli határán fekvő szőlőskertnek és 
erdőnek, amelyek Lorántfíy Zsuzsanna nászajándékaként kerültek a Rákócziak tulajdonába.) 
A XVII. században használatos volt Böszörményben a Hostát helynév is. Ez a szó német 
eredetű (hóstát [hovestat, hofstat\= külváros, előváros, a vár(os)falon kívül keletkezett 
településrész),24 talán a Böszörményben állomásozott labanc katonaság nyelvéből került át 
a helybeliek nyelvébe. Más településeken, pl. Debrecenben (a Domb utca környékén) és 
Hadházon (a belvárosban) is volt Hóstát. Olyan telket is hóstátnak neveztek, amelyiken úri 
lakóház és majorság állt, fejedelem vagy uraság lakóhelye volt. Böszörményben a várat és 
a környékét nevezték Külső vagy Nánási [Nánási út menti] hóstátnak, áltól aném et katonaság 
állomásozott.25 Ezt az elnevezést is Rápolti Pap Mihály említi 1675-ből, más adatunk nincs 
rá.26 A hadházi Hóstát helynév eredetét és jelentését É. Kiss Sándor némiképpen másként 
magyarázza: “Kétségtelen, hogy a német eredetű Hochstadt ‘felsőváros, a város magasan 
fekvő része’ félig-meddig magyarított alakja.” Következtetését arra alapozza, hogy a Damai 
ház, amely “az öregek emlékezete szerint” a hadházi Hóstátban állt, a Böszörményi (korábbi 
nevén Kossuth Lajos) utca keleti felében, a belváros legmagasabban fekvő részében, a 
főtér délnyugati oldalán épült.27 A hadházi Hóstát tehát nem külváros volt, mivelhogy éppen 
a település központjában, a főtér délnyugati oldalán terült el, a legmagasabban fekvő 
városrészben. Aböszömtényi Várdomb és környéke, a Külső vagy Nánási Hostát is a környék 
legmagasabb része volt. Valószínű, hogy a két névmagyarázat közül az É. Kiss Sándoré a 
helyes: vidékünkön a hóstát szó a település magasan fekvő részét, nem a külvárost jelölte. 
Ezt a jelentésmagyarázatot annak ellenére megfontolandónak tartjuk, hogy F. Hozträger, a 
szász tájszótár főszerkesztője levélben hívta fel Szabó T. Attila figyelmét arra, hogy “a 
magyar hóstát nem a német Hochstadt származéka, mert e külvárosok nem feküsznek 
‘fent’... A szász hófstat a régi szász falu beosztását nevezi meg; annyi mint ‘hofstelle’, tehát 
az a rész, amely minden falusinak kiosztódott”28 Aligha valószínű, hogy vidékünkön ilyen 
jelentése volna a hóstát szónak!

A szabálytalan kör alakú böszörményi erődítés ‘telkének’, a régi sáncnak a 
nyomvonalát és a várdombot egy 1782-ben készült kéziratos térkép pontosan jelöli.29 Valami 
árok és sáncmaradvány 1776-ban még megvolt, akkor egy “Magazinumnak [raktárnak]50 
való helylyet mindjárt a város mellett, aN ánásram enő útfélen való Vár Dombnéá kívántak” 
k iszak ítan i.51 A következő hatvan év során a vár m aradványait és részben m agát a 
homokdombot is elhordták, az 1842-es térképen m ár nyomukat is alig látni.52 1796-ban 
Kopasz Mihály böszörményi lakos kért “a Várdombbal egy kis ház helyet engedni...”,55 
1800-ban pedig Bujdosó János kérvényezett a Várdombon házhelynek való földet. 
Ugyancsak 1800-ban Györűy József főnótárius is házhelynek való földet kért a Várdombon?*
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A múlt század közepére a régi böszörményi vár helye beépült, kialakult a mai Vár 
és Domb utcák nyomvonala: az 1782-es térkép szerint előbb egy hét-nyolc telekből és néhány 
lakóépületből álló házsor jött létre a váralja délnyugati szegélyén, az egykori palánk és a 
város belső árka között, a mai Bethlen Gábor utca északi oldalán. A XVIII-XIX. század 
fordulóján ez a háztömb az északi oldalon kiegészült egy másik házsorral. Az utóbbi telkeit 
(a mai Domb utca déli oldalát) már az egykori vár földjéből mérték ki. A régi várárok és a 
palánk kb. a háztömb kertjeinek a találkozásánál húzódott.

A középkori erődítés ‘telkét’ még az 1700-as évek végén is kb. 50-60 méter széles 
beépítetlen, füves terület vette körül. Különösen tágas volt ez a tér a Dorogi út ( 1842: Nagy 
Kaszárnya utca) egyébként is széles északi szakaszán, amely az Enyingi Török Bálint utca 
és a Kálvineum utca keleti végén kiöblösödött. A mai Vár utca területe nem tartozott a 
várhoz, de a Kálvineum utca és a Dorogi út által közbezárt, beépített terület sem. A XV. 
század közepén emelt böszörményi erődítés helyén ma a Domb utca házai láüratóak, közülük 
is a Dorogi úthoz, az egykori Nagy úthoz közelebb állók. A kastély a Domb utca északi 
házsorának helyén állott, a gazdasági épületek pedig tőle nyugatra, északnyugatra 
helyezkedtek el.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a böszörményi erődítést abban az időben 
emelték, amikor a fenyegető török támadások hírére Mátyás király az ország egész területén 
felgyorsította a régi várak, várkastélyok, vigyázó házak megerősítését és újabbak építését. 
Kétségtelen azonban, hogy az építménynek gazdasági-közigazgatási funkciói is voltak, ez 
abból adódott, hogy a Hunyadi-birtokok jelentős része Debrecen és Böszörmény környékén 
terült el. Buda elfoglalása előtt a böszörményi erősségnek nem volt katonai szerepe, ez 
csak azután vált kézzel foghatóvá, amikor az ország három részre szakadt és Debrecen 
térsége határvidék lett. A böszörményi véghely jelentősége akkor növekedett meg, amikor 
a törökök kiűzése céljából egyre hevesebbé váltak, felgyorsultak a csatározások vidékünkön 
is. Ez a korszak az erődítés szempontjából egyben a hanyatlás kezdete is volt. A törökök 
kiűzése után nem találunk újabb adatokat a böszörményi “várdáról”, csak a Várdomb 
környékének betelepítéséről, a domb elhordásáról.
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Béla Lévai

A fortification and mansion house in medieval Böszörmény

At the middle of the 15U| century the danger of Turkish attacks was becoming more and 
more obvious for the Hungarian people. After his election, the new ruler of Hungary, king Matthias 
started strengthening of the old fortresses and castles and building new fortifications, especially in 
the southern part of the country, immediately. In 1460 a new fortification and a mansion house was 
built in Böszörmény, North of Debrecen. Originally these buildings had a military function but at the 
same time they served as an administrative and commercial centre: probably some customs oficers 
lived there. The importance of the Böszörmény fortification ingren at the end of the 17й1 century' 
when it became an army post for the labanc (pro-Hapsburg) Germain soldiers. By that time the whole 
Trans-Tisza region of Hungary had become Calvinist, except the castles of Ecsed, Szatmár and 
Böszörmény. In the Böszörmény fortification Roman Catholic priest held mass for the Germain 
garrison every day. After driving out the Turks from Hungary, the Böszörmény fortification lost its 
importance and the inhabitants of the town soon carried away its stones. Nowdays jew some place- 
names (Vár utca ‘Castle Street’, Domb utca ‘Hill Street’) remind us of the one-time Böszörmény 
fortification.
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