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Nyakas Miklós

A szabolcsi hajdúvárosok és a kálvini reformáció

A témakör rövid kifejtésénél is elengedhetetlen néhány fogalmi tisz-
tázást tennünk. A Hajdúság, mint földrajzi fogalom viszonylag új keletű 
a magyar geográfiai szókincsben, s a hajdúságnak, mint a magyarság 
legfiatalabb etnikai elemének megjelenése sem vezethető vissza a 16. 
századnál korábbra.1 A mai magyar köznyelv a Hajdúságot Debrecen köz-
ponttal, annak térségében helyezi el, noha Debrecen nem volt hajdúváros, 
s Hajdú vármegye közigazgatási központjává is csak 1876-ban vált.2 A 
hajdúság, mint fegyverforgató katonai elem jellemzően két vármegye te-
rületén, Szabolcsban és Biharban telepedett le, noha más vármegyékben 
is voltak – elsősorban magánföldesúri – hajdútelepek. Kiváltságolásukat 
a 17. század végén azonban csak szabolcsiak tudták megőrizni, eleinte 
hét, később csak hat hajdúváros (Böszörmény, Szoboszló, Nánás, Hat-
ház, Polgár, Dorog, Vámospércs), és sikerült a vármegyéhez hasonló 
önigazgatási egységet kiépíteniük, amelynek közigazgatási csomópontja 
Hajdúböszörmény lett.3 Ez a Hajdúkerület, s döntően ennek a törvényha-
tóságnak reformációjáról szeretnék szót ejteni, tudva azt, hogy a települé-
sek reformált hitre való áttérése megtörtént már a hajdúk letelepülte előtt. 
Vizsgálódásunkat a 17. század első felével be kell zárnunk. Előadásom 
ante quam-ja tehát 1550 körülre tehető, post quam-ja pedig 1700-ra.

A hajdúvárosok jellemzően református vallásúak, Hajdúdorog ki-
vételével, amelynek lakossági összetétele ma már jól megmagyarázható 
módon másként alakult, mint a többi hajdúvárosé.4 Említhetjük még 

1 A hajdú szó eredetéről: Takáts Sándor: Hajdú Könyvészet. = Nyelvtudományi 
Közlemények, 30. 1900. 348–350. Eredetükről: Győrffy István: A hajdúk eredete. = 
Protestáns Szemle, 36. 1927. 133–141., 220–229. Klny.: Budapest, 1927. 20.; Császár 
Edit: A hajdúság kialakulása és fejlődése. Debrecen, 1932. 67.; Szabó István: A hajdúság 
kialakulása. = Alföld, 7/3. 1956. 50–57. Klny.: (Alföldi füzetek) Debrecen, 1956. 11., 
7 mell.
2 Összefoglalóan: Nyakas Miklós: Die Organisierung des Komitats Hajdú 1876/77. 
Hajdú vármegye megszervezése 1876/77-ben = A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 
62. 1981. (1983.) 227–241.; Idem: Hajdú vármegye megszervezése 1876/77-ben = 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, 7. 1980. (1981.) 5–17.; Idem: Hajdú vármegye 
létrejötte. (Hajdúsági Közlemények 11.) Hajdúböszörmény, 1983. 98. 2. térkép.
3  A Hajdúkerületről: Nyakas Miklós: A Hajdúkerület kialakulása. = A Hajdúsági 
Múzeum Évkönyve, 5. 1983. 83–87.
4  Dávid Zoltán: Hajdúdorog népesedéstörténete. In: Hajdúdorog története. Szerk. 
Komoróczy György, Hajdúdorog, 1971. 41–78. (továbbiakban Dávid, 1971.)
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Hajdúböszörményt, amelyben a lakosság mintegy 1/10-e volt görög 
vallású. A félreértések elkerülése végett ezért már itt tisztáznunk kell, 
hogy a Bocskai által kiváltságolt hajdúság döntően magyar anyanyelvű 
és református vallású volt.

Az általunk fentebb vázolt térség hitéleti s kulturális tradícióit azon-
ban már a hajdúk letelepedése előtt a reformáció alapvetően átformálta, 
amelynek egyik támpontja éppen a Tiszántúlon volt.

A reformáció sikerét alapvetően a magyar társadalom belső viszonyai 
tették lehetővé, amely ezer szállal kötődött római katolikus vallása révén a 
nyugati kultúrkörhöz, de gyors terjedésének magyarázatát abban a hitéleti 
nélkülözésben kereshetjük, amely válaszokat kívánt adni a kor kihívásaira, 
s arra a hatalmi vákuumra is, amelyet a török hódoltság jelentett.

Közismert, hogy a reformáció első magyarországi áramlatát német 
hatásra a lutheri irányzat jelentette, de az is tény, hogy a magyar luther-
ánusok magatartása már Luther Márton életében sem volt dogmatikusan 
merev, különösen az úrvacsora megítélése körüli vitában.5 Ez a dogmatikai 
értelmezés eredményezte, hogy a lutheri tanok követésének szabadabb 
felfogása a német reformáció követőit akaratlanul is közelebb hozta a 
helvét irányzathoz, amely Magyarországon az 1550-es években egyre 
határozottabb arcélt öltött. A svájci reformációnak Bullinger és Kálvin 
nézeteihez közelítő változata eredményezte, hogy a magyarországi refor-
máció két nagy áramlata – a németek körében győzedelmeskedő lutheri 
és a magyarok közt egyre nagyobb rokonszenvnek örvendő svájci – a 16. 
század második felében hitvallásilag és egyház-szervezetileg is elkülönült. 
A helvét (kálvini) irányzat győzelme Kálmáncsehi Sánta Márton, Szegedi 
Kis István, Thuri Farkas Pál és elsősorban Melius Péter tevékenységéhez 
fűződik.

Térségünk fentebb vázolt reformációjában a Debrecenben tevé-
kenykedő Meliusé a legnagyobb érdem. Működésével itt csak annyiban 
foglalkozhatunk, amennyiben ez a térség, közelebbről a későbbi hajdúvá-
rosok területét érinti. Meg kell jegyeznünk, hogy a későbbi hajdúvárosok 
esetleges lutheránus korszakáról érdemben nem beszélhetünk.

A tudatos gyülekezetépítés kiemelt fontosságú, amelynek alapigéje 
a páli bibliai helyre épít: „Mindnyájan prófétálhattok és taníthattok, hogy 
mindnyájan tanuljunk és épüljünk”.6

5 Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus története. I-II. Máriabesnyő-
Gödöllő, 2004. I. 79–106.
6 Korintusiaknak írt I. levél 14:31;  „Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy 
mindenki tanuljon, és mindenki vigasztalást vegyen”. Ford. Károli Gáspár.
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A katolikus egyház merev rétegződésével szemben a gyülekezetek 
kezébe adta a pap megválasztásának a lehetőségét, egyben biztosítva azt 
a jogot is, hogy évente dönthessenek arról, megtartják-e prédikátorukat 
vagy pedig elküldik. Amennyiben a gyülekezet képzett lelkipásztort nem 
tudott magának megnyerni, jogukban állott laikust is meghívni. A refor-
mált egyház fenntartásáról, anyagi szükségleteinek a fedezéséről az volt a 
kortársak általános véleménye, hogy a jövedelem tizedét nemcsak a ma-
gánszemély, hanem az állam is köteles megadni, s ez azt jelentette, hogy a 
református prédikátorok örökölték a középkori plébániák azon jogát, hogy 
a tizedszedőktől megkövetelhetik az általuk beszedett dézsma bizonyos 
hányadának, negyedének (quarta), nyolcadának (octava) adását.7 A dézs-
mások többnyire elismervényt kértek a település papjától az átadott termés-
mennyiségről vagy bárányszámról, amelyet rendszerint a dézsmakimutatás 
végéhez csatoltak. Szerencsés esetben e forrástípus bevonásával s annak 
gondos elemzésével feltérképezhetjük a református eklézsiákat és papjai-
kat. Módszertani szempontból fontos tehát, hogy ennek alkalmazásával új 
forrástípust tudunk a kutatásba bevonni, amely különösen kisebb települé-
sek egyháztörténeti vizsgálatánál fontos. A ránk maradt dézsmajegyzékek 
nagyságrendje pedig alkalmas nagyobb idősíkok és területek elemzésére. 
Zoványi Jenő kutatásai mutattak rá először ennek fontosságára, de kutatási 
eredményei nem épültek be kellően az egyháztörténeti köztudatba.8

A korabeli latin nyelvű terminológiából ugyanis tudjuk, hogy a 
református papok esetében a presbiter cím minden felszentelt papot 
megilletett, míg a pastor ecclesiae általában a település első papját jelen-
tette, a másodpap eleinte a diaconus, predicator, capellanus, ecclesiastes, 
symmista vagy collega néven működött, míg a rangban egyenlő lelki-
pásztorok esetében a minister vagy a concionator elnevezést használták. 
A római papok esetében általában plebanust említenek, bár ez különösen 
a reformáció korai szakaszában nem volt általános.9 Maga Melius is 
debreceni „plebanus”- ként említi magát, s a kortársak és a későbbiek is 
gyakran ugyanígy.10 

7 Vö. Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus története 1565-től 1600-ig. Bp. 
1977. 336. (továbbiakban Zoványi, 1977/a.) A dézsma ekkor lett az állami adó egyik 
fajtája.
8  Újabban e forrástípusra felfigyelt: Bodnár Tamás: Borsod megyei prédikátorok az 
1576–1652 közötti tizedjegyzékek alapján. = A Herman Ottó múzeum évkönyve, 42. 
2003. 592–621. Kár, hogy szemmel láthatóan nem ismeri Zoványi 1929-es közleményét.
9 Zoványi, 1977/a. és Idem: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. Bp., 
1977. (továbbiakban  Zoványi, 1977/b.
10  Bán Imre: Melius Juhász Péter (Communicationes ex Bibliotheca 1962. 23. szám)
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Így térségünkben a következő református lelkipásztorok azonosít-
hatóak:11

Balmazújváros: Szentmiklósi János 1577. máj. 26. szept. 7. 1578. 
jún.. 2. (filia Hort, Ohat)
Hajdúnánás: Radics János 1574. 1574-ben így említik: „pastor 
Ecclesiae Christi in oppidulo Nánás”12 — Csengeri P. Izsák 1591. 
aug. 24. — Tedelyi Gáspár 1597. jún.. 22. (f. Tedej) aug. 20. 1598. 
jún.. 25. (Tedej) aug. 2.
Hajdúszoboszló: Szerdahelyi Ádám 1577. –1580. Debreceni Pál 
1581. Egyéb forrásokból Szoboszlón a hajdútelepítés előtt azonosít-
ható még Szováti István, 1597 Debreceni Szép Jakab, 1598.
Hajduszovát: 1579. aug. is volt lelkésze, de nincs megnevezve.
Kaba: Baranyai Máté 1576. 1577. máj. 28. 1578.
Nádudvar: Debreceni Fodor Mihály 1576-tól 1583-ig.
Püspökladány: Debreceni Pál 1576-tól 1580-ig. 
Tedej: Tarcali Máté 1574
Tiszacsege: Literátus Imre 1577. szept. 10. 1578. jún.. 6.
Polgár: Csegei Gáspár 1574. — Micskei István 1577.
Szentmargita: 1574-ben és 1575-ben is volt lelkésze

Így sikerült azonosítani pl. Böszörmény első református lelkipász-
torát, aki 1576-ban a dézsmásnak, Kutasi Péternek adott elismervényt 
arról, hogy a dézsma nyolcadrészét (octava) átvette. Tatár Istvánnak 
hívták (Stephanus Tatár Pastor Ecclesiae Iesu Christi in Beöszörmény).13 
Tehát nem Csatár (Tsatár), ahogyan az eddigi történeti irodalom tudta.14 
Közbevetőleg jegyezzük meg, hogy Tatár István még a következő idő-

Debrecen egykori nagyhatalmú ,,püspök-plébános”-aként említi. 
11  Zoványi Jenő: Protestáns lelkészek nyugtatványai régi tizedjegyzékek mellett. = 
Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. 13. 1929.
12  Magyar Országos Levéltár (továbbiakban MOL) Reg. Dec. 1575. Figyelmet 
érdemel a hely megnevezése. Nánás ekkor még jobbágyfalu, nem mezőváros, de a 
szokásos faluknál nagyobb. A latin terminológiában ezért az oppidulum (városocska) 
kifejezést használták.
13  MOL Reg. Dec. Szabolcs vármegye. 1576.
14  Porcsalmy Gyula: Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig. 
Debrecen, 1963. Vö. Nyakas Miklós: Bakóczi János betűrendbe szedett mutatója 
Lampe – Ember Pál egyháztörténtéhez. = A Hajdúsági Múzeum Évkönyve. 8. 1994. 
104–206. (továbbiakban Nyakas, 1994.) Rosszul tudja Bakóczi János is, aki Lampe után 
a mezőváros lelkészét 1569-ben Csatár Istvánnak tudja. Debreczeni Protestáns Lap. 
1897. 07.10. (továbbiakban DPL: Bakóczi, 1897.)
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pontokban szerepel: 1576. jun. 19.; 1577. máj. 21.; 1578. jun. 7., aug. 
28.; 1579. máj. 30., aug. 24.; 1580. jun.; 1581. aug. 22.; 1582. jun. 19., 
aug. 16.; 1583. szept. 19. E forrástípus alapján még Piskóti Vincéről van 
tudomásunk, aki Böszörményi papként 1597. aug. 19-én, s 1598. máj. 
11-én szerepel. Szabadi István szerint ő minden bizonnyal azonos az 
Ónodon 1598-ban szolgáló lelkésszel, újabb megerősítéseként a háborús 
idők lelkészeinek gyülekezeti kötődéseihez.

Tatár István – Csatár István névváltozat esetében megállapíthatjuk, 
hogy közönséges sajtóhibáról van szó, amely a történettudományt már 
többször megtréfálta. Lampe eredeti kiadásában, a kérdéses helyen (248. 
old.) ugyanis ez olvasható: „Stepahanus Tratar, Pastor Ecclesiae Böször-
menyiensis”, tehát „Tratar István, a böszörményi egyház lelkipásztora.” 
Tekintettel arra, hogy ilyen magyar név nincs, a könyvet forgatók arra 
gondolhattak, hogy a latin nyelvű, külföldön szedett könyv vonatkozó 
névalakjába betűhiba csúszott, s azt úgy vélték feloldani, hogy az r betűt 
s-sel helyettesítették, s így a korabeli (protestáns) helyesírásnak megfe-
lelően ts betűalakot kapnak, amelynek hangértéke cs. Holott egyszerűen 
arról volt szó, hogy a t betű mellé feleslegesen került egy r. Ismeretlen 
névről lévén szó, ezt a későbbi századokban már nem tudhatták. A ma-
gyarul nyilván nem tudó szedő egyébként a latin szövegben sűrűn elő-
forduló magyar nevek írásánál gyakran követett el hibákat. Így például 
Geleji Katona István nevét a következőképpen szedte: Stephanus Karona 
Geleji. Ismert névről lévén szó, ezt a könyv egyik forgatója kézzel Kato-
na-ra kijavította (382. old.).15

A név azonosítása azért fontos, mert az első böszörményi református 
lelkipásztorról így több értesülést tudhatunk meg. Nevezetesen azt, hogy 
Melius közvetlen munkatársa és esperes volt, aki tevékenyen vett részt 
a Tiszántúl egyéb területein is a református hit terjesztésében. Szemé-
lyének külön érdekessége az az erős gyanú, hogy Debrecenen keresztül, 
Debrecenből kerülhetett Böszörménybe. A debreceni magisztrátusi jegy-
zőkönyvek említenek ugyanis a 16. század derekán egy Tatár Istvánt, aki 
a Szent Miklós egyház káplánja volt. Ha ez így van, akkor a katolikus 
hitről közvetlenül áttért kálvinista prédikátorról van szó.16

15  Nyakas, 1994. 104–206. Ember Pál magyarra fordított egyháztörténetében Tatár 
István neve már helyesen szerepel. Vö. Debreceni Ember Pál: A magyarországi és erdélyi 
református egyház története. Ford. Botosa Péter. A fordítást az eredetivel egybevetette 
Szabadi István, Szabó András. Sajtó alá rendezte Dienes Dénes et al. Sárospatak, 2009.
16  Erről Szűcs István a következőket írja: „Debreczen város egyik utczáján épült volt 
— a városi régibb jegyzőkönyvek tanúsítása szerint, a szent Miklós kápolnája, melynek 
még 1548-dik évben, templomatyja is — de akkor már nem görög keleti — hanem 
római catholica valláson való volt Ezen szent Miklós kápolna, a Brankovics György 
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Ez a kutatási eredmény azért is fontos, mert látható hogy a nagy 
debreceni reformátor munkatársi köre valószínűen lefedte azokat a nagy 
tiszántúli, hajdúsági mezővárosokat, amelyek a későbbiekben is a helvét 
irányzat fontos bástyái maradtak.17 Így bizonyos, hogy Melius mellett ott 
voltak a váradi hitvitán a meghatározó, későbbi hajdúvárosok református 
lelkészei.

Nevezetesen: Nánási Gergely, aki Nánáson volt pap, jelen volt a 
váradi zsinaton, 1569. okt. 10-én, akárcsak Szoboszlói György, aki Szo-
boszlón volt pap, s a tévesen Tratar Istvánnak írt böszörményi lelkész, 
Tatár István.18 Tehát a későbbi Hajdúkerület három meghatározó városa 
– Böszörmény, Szoboszló, Nánás – egyházának keletkezése tehát legké-
sőbb 1569-re megtörtént. Azaz az itteni reformált egyházak gyakorlatilag 
egyidősek a térség meghatározó központjáéval, Debrecennel. Bizonyosra 
vehető ugyanis, hogy a hajdúsági települések többségében az első említés 
événél valamivel korábban történt meg a reformáció. 

A helvét irányzathoz egyébként a Duna-Tisza köze és a Tiszántúl 
csatlakozott először, s az különösen fontos volt, hogy Debrecen 1562-től 
kálvinista lett.

Hadház lakosságáról kell még szót ejtenünk, papjáról ugyanis a 
dézsmajegyzékek nem szóltak. A debreceni reformáció ellenére Hadház 
népe 1551-ben úgy tűnik, még a római egyház híve volt. Lelkésze eb-
ben az időben Péter presbyter, plebanusnak nevezte magát, bár ezt nem 

idejében, görög keleti szertartás szerint volt berendezve, és azon helyen létezett Miklós 
utczán, hol mostan három malom látható, s a kápolna 1554-dik évben pusztán hagyatva, 
abban, ekkor r. cath. vallás szertartását tárgyazó egyházi öltözetek stb. találtattak. Igaz, 
hogy később az utcza neve egyszerűen Miklós utcza nevet nyert; de hogy ezen utcza, 
hajdan Szent Miklós-utcza néven szerepelt, már csak azon ténykörülmény is tanúsítja, 
hogy az ezen utcza végén létező, mostan posta kertnek nevezett szőlőskert, csak száz 
évvel elébb is szent Miklós kert név alatt fordul elő a városi jegyzőkönyvekben.” Ha 
ez így van, Tatár István Böszörménybe költözésében szerepet játszhatott Böszörmény 
„rác” eredetű, ekkor már magyar nyelvű, de vallását őrző rétege. Vö. Nyakas Miklós: 
Hajdúböszörmény a múló időben. Hajdúböszörmény, 2000. 65–66. (továbbiakban 
Nyakas, 2000.) Az utcanevet ma is a Miklós utca őrzi Debrecenben. 
17  A váradi hitvita Dávid Ferenc értelmezésében: „Az váradi dispvtacionac avagy 
vetelkedesnec az egy Attya Istenröl és annac Fiaról, az Iesus Christusról és a Szent 
Lélekröl igazán valo elö számlalássa, melly mindenic félnec akarattyából kezdetett mind 
szent hauánac 20. napián 1569. esztendöben. Colosvarot 1569.” (1570) [Heltai]. Lampe 
– Ember Pál szerint a hitvitán ott volt.
18  Historia Ecclesiae Reformatae in Hungaria et Transylvania... nunc autem 
accessionibus multis locupletata et hoc ordine concinnata a Frid. Adolpho Lampe. 
Trajecti ad Rh., 1728. 248–249. Az általam használt eredeti könyv a Debreceni 
Református Kollégium Nagykönyvtárának tulajdona az I. 753. a. leltári számon.
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tekinthetjük döntő érvnek. A 16. század második felében a lelkészekre 
vonatkozó megjegyzésekből a neves lelkész-egyháztörténész, Molnár 
Ambrus arra következtetett, hogy a reformáció folyamata a városban a 
debreceni zsinat idejére 1567-re befejeződött.19 Részletesebb bemutatás 
nélkül azt is elfogadhatjuk, hogy a többi, későbbi hajdúváros esetében is 
ez volt a helyzet.

A Hajdúságnak, mint földrajzi tájegységnek a reformációja, és an-
nak helvét típusú megerősödése és győzelme tehát a hajdúság letelepülte 
előtt megtörtént. Az ide települő hajdúk döntően reformátusok lévén ezt 
nemcsak véglegesítették, hanem a református egyház számára az egyes 
települések fontosabbakká is váltak a korábbiaknál. A hajdúvárosok közül 
ugyanis azelőtt csak Böszörmény volt mezőváros, a többi jobbágyfalu. 
A 17. században azonban a hajdúk idetelepültével egységesen városként 
kezelték őket, lélekszámban, gazdasági erőben jelentőssé váltak, hogy 
katonai szerepüket ne is említsük.

A Debrecenben, 1567 februárjában megtartott zsinat a magyar refor-
mátus egyház szervezeti élete szempontjából hosszú időre maradandót 
alkotott. A tiszántúli egyházmegyék, mint az egykori főesperességek 
utódai a következők lettek! Máramarosi, ugocsai, beregi, szatmári, nagy-
bányai vagy aranyosmedgyesi, szilágyi vagy krasznai, közép-szolnoki 
vagy nagykárolyi másképp ecsedi, szabolcsi vagy nyíri, érmelléki vagy 
diószegi, bihari vagy váradi, debreceni, nagykunsági vagy mezőtúri, 
amely később a heves-nagykunsági nevet vette fel, a makói vagy Kö-
rös-Maros-közi, illetőleg a békési, zarándi vagy borosjenői, sármelléki 
illetőleg (berek) böszörményi.20

Az 1560-as éveken Melius Péter és a helvét irányzat számára im-
már nem is a katolicizmus, hanem a János Zsigmond erdélyi fejedelem 
hathatós támogatását élvező unitárius, Dávid Ferenc-féle irányzat volt a 
legveszélyesebb. János Zsigmond személyes jelenlétében 1569. október 
húsz és huszonötödike közt Váradon Melius és Dávid Ferenc közt nyilvá-
nos hitvita zajlott, amelyen részt vettek mindkét tábor legszámottevőbb 
képviselői is. Tudjuk, hogy a váradi hitvitán részt vett a böszörményi ref. 
lelkész, aki ekkor esperes is, Tatár István is Melius oldalán.

Új zsinatot hívtak össze Csengerbe (1570. júl. 26.), de arra már 
Dávid és társai nem jelentek meg. Számunkra fontos, hogy a csengeri hit-
vallásban szintén részt vett a fentebb már említett lelkész, esperes, Tatár 

19  Molnár Ambrus: A hajdúhadházi ref. egyház története. In. Hajdúhadház múltja 
és jelene. Szerk. Komoróczy György, Gyula, 1972. 245–260. (továbbiakban Molnár, 
1972.)
20  Zoványi 1977/b. 641–643.
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István is. Az ecsedi Báthori István országbíróhoz, Szatmár és Szabolcs 
vármegyék főispánjához intézett ajánlólevelet Melius mellett esperestár-
sai, Károlyi Péter, Tatár István, Kállai Mihály is aláírták.

A zsinat erős hitvallást készített nemcsak a Szentháromságról, ha-
nem az egész református tanrendszerről. A csengeri hitvallás zárkő és 
végső választó fal az unitáriusoktól. A reformátusság végleges győzelme 
szempontjából lényeges esemény volt az 1570-es csengeri zsinaton túl az 
1571-es nyírbátori zsinat. Tatár István személyének jelentőségére mi sem 
mutat rá jobban, hogy a zsinati végzésekre csak négy személy neve került 
rá; amint ezt Baráth Béla Levente Nyírbátor reformációjával kapcsolat-
ban megjegyzi, Melius Péteré, Károlyi Péteré, a mi Tatár Istvánunké 
valamint Kállai Mihályé. Tehát azok, akik már a csengeri hitvallásnál is 
tevékenykedtek.

A tizenötéves háborúban a császár szolgálatában álló hajdúk nyílt 
színvallására 1604. október 13-án és 14-én este került sor. A 13-án Zsáka 
várában kelt hitlevélből kiderült, hogy először a hajdúk keresték meg 
Bocskait, aki megfogadta, hogy az ország megmaradásáért együtt lép fel 
a hajdúkkal.

A következő nap a hajdúk adtak Bocskainak viszont-megerősítést! 
Lippai Balázs, Németi Balázs, Ibrányi Ferenc, Dengeleghy Mihály és 
Szénási Mátyás kapitányok embereik nevében hűséglevélben kötelezték el 
magukat „Az nagyságos vitézlő Bocskai Istvánnak, ez köröszténysignek s az 
mi Országunknak, s ídes Hazánknak, legfőképpen az egy Igaz Hitnek [t.i. 
a protestantizmusnak] oltalmazására.” Hitlevelüket ezekkel a szavakkal 
zárták: „Isten minket úgy segillyen hogy hű s igazak leszünk az Nagysá-
gos Bocskai István úrnak minden vitéz dolgaiban Hazánk megmaradásá-
jért.” Ez az esküszöveg tekinthető a Bocskai magánháborújából országos 
mozgalommá fejlődő küzdelem első okiratának, s egyben bizonyítja a 
nemzeti és vallási sérelmek fontosságát és súlyosságát. De ugyanakkor 
egyértelműen bizonyítja, hogy Bocskai és a vele szövetségre lépő hajdúk 
azonos hiten, tehát a református valláson voltak. Ráadásul a 20. századi 
hiperkritika nagyobb dicsőségére kiderült az is, hogy igaz Bocskainak az 
a sokszor kétségbevont állítása, hogy először a hajdúk keresték meg őt. 
Ekkor hitlevelet adott a következőképpen: „Azért én eő kegmeknek hitth 
levelemet ez Szerént adtam kezem írása és pechyéte alatt, Isten engem úgy 
segéllyen, Atia Fiu és Szent Lélek, tellÿes Zent Háromságh egy bizonÿ Is-
ten” – amely egyértelművé teszi vallási hovatartozását, s mintegy cáfolva 
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a nemsokára kiéleződő antitrinatarizmus vádját, hogy tudniillik Bocskai 
arianus lett volna.21

A hajdúknak adott kiváltságlevélben Bocskai ellenállásának indíté-
káról a következőt mondja: A Habsburgok „az igaz vallás gyakorlásának 
és a hazai törvények kiszolgáltatásának szabadságát a szélen kiterjedő 
Magyarországon is háborgatni, sőt végképp eltörölni bátorkodtak. Annyi-
ra, hogy azok zsarnoksága alatt senki sem a száját felnyitni, sem a fejét 
fölemelni nem merészelte, míg a hatalmas Isten, mindenkinek reményén 
felül ágyékunkat fegyverével fel nem övezte és nekünk bátor lelket adván, 
Gedeon szerint kevés sereggel nekünk az ellenségen győzedelmeskedni nem 
engedett.” Az idézet sokféle elmélkedésre, mindenekelőtt a predestináció 
tana és Bocskai gondolkodásának vizsgálatára alkalmas, de számunkra 
most az a fontos, hogy aláhúzza a főúr és szövetségesei hitbeli azonossá-
gát. S Bocskai hitbeli elhívatását is. Ha már a nagyhajdú adománylevelet 
szóbahoztuk, érdemes szót ejtenünk arról a címermotívumról, amelyet nem 
nagyon szoktak értelmezni, s amely az oklevélben így olvasható. „A pajzs 
felett egy vitézi nyílt sisak van, melyet drágakövekkel és gyöngyökkel felé-
kesített királyi korona fed; melyből egy megaranyozott karddal övezett és 
borostyán füzérrel felékesített vitéz kiemelkedvén és jobb kezében meztelen 
kardot, bal kezében meztelen tőrt tartván és imádkozván, a nyert szabad-
ságért győzelmi éneket énekelvén és a győzelmes fegyvereket vidáman for-
gatván; illő módon látható ...” Lehetetlen nem gondolnunk itt a protestáns 
zsoltáréneklés gyakorlatára; (Luther = erős vár a mi istenünk), s a refor-
mátus zsoltárokra. Magyarra először a teljes zsoltároskönyvet – francia 
és német átköltések nyomán – Szenczi Molnár Albert valamivel később 
fordította le (Psalterium Ungaricum, 1607)22, de az istentiszteletbe épített 
egyházi éneklés gyakorlata ennél korábbi. S ha már Szenczi Molnár Albert 

21  Kees Teszelszky – Zászkaliczky Márton: A Bocskai-felkelés és az európai 
információhálózatok. Hírek, diplomácia és politikai propaganda, 1604–1606. = 
Aetas, 27/4. 2012. A Bocskai Apológia kiindulópontja: „Apologia et Protestatio 
Legatorvm ec Ecclesiarvm Hungaricarvm, aduersus iniquissimas Monacho-Iesuitarum 
criminationes, quibus Serenissimum Dominum, Dominum Stephanvm Dei gratiâ 
Hungariæ & Transyluaniæ Principem, gentemque Hungaricam, in odia et contemtum 
potentissimorum Germaniæ Principum inducere, & aduersus eos, more Iesuitico, 
concitare volentes, Arianismi insimulatre non sunt veriti.” Bartphæ Excudebat Iacobus 
Kles. Anno MDCVIII. 4r. 7 lap.
22  Psalterium Ungaricum. Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai a genfi 
zsoltárok dallamaira. Közreadja: Bólya József, Bp., 2003.; Fekete Csaba: A genfi 
zsoltárok elterjedése hazánkban. In: Kálvin időszerűsége. Tanulmányok Kálvin János 
teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Szerk. Fazakas Sándor, 
Bp., 2009. 183–240.
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neve szóba került, megemlíthetjük, hogy Szenczi Molnár debreceni diák 
korában annak a Csorba Istvánnak a tanítványa volt23, aki Wittenbergben 
és Heidelbergben tanult, s később ábrányi, majd erdődi lelkész és esperes; 
részt vett a csengeri zsinaton is, s 1609-ben a böszörményi hajdúkatonák 
lelkésze. Szépen formált latin verseket is írt.

A hitélet fontosságát jól mutatja, hogy Bocskai hadainak rendtartása 
előírta, hogy „minden seregben predicatort (lelkészt) tartsanak.” Olyan 
prédikátorokra kell itt gondolnunk, mint amilyen volt később Nagy And-
rás hajdúgenerális seregében Fokhtűy Máté. Neve Móricz Erdélyéből a 
szélesebb közönség előtt is ismeretes.24

Említenünk kell Kassa református egyházának nagy hatású és fárad-
hatatlanul szónokló prédikátorát, Alvinczy Pétert, aki Erdélyből Nagyvá-
radon és Nagykerekin keresztül került ide, szintén jól ismerte a hajdúkat. 
Alvinczy hitéleti meggyőződése egyébként jól mutatja az evangélikusok-
tól való szervezeti elválás bonyolultságát.25

Az utóbbi évtizedek helytörténeti kutatásai meggyőzően bizonyí-
tották, hogy a korábbi történetírói állításokkal ellentétben a hajdúk nem 
üres, elhagyatott helyre települtek, hanem mindenütt kimutatható a ko-
rábbi lakosság kontinuitása.

A hajdúságról sokféleképpen vélekedő, erkölcsi szempontból gyak-
ran jogosan ítélkező történészek nem tudnak mit kezdeni azzal a ténnyel, 
hogy a hajdúk letelepültük után nagyjából egy évtizeden belül egyház-
szervezetet tartottak fenn és iskolát működtettek. Azaz a hit keretein belül 
integrálták az itt talált lakosságot. Ez pedig nem kevesebbet bizonyít, 
mint azt, hogy a letelepülő hajdúság nemcsak az adott kor követelmény-
rendszerén belül élt, hanem vezetői fontosnak tartották annak tárgyi, 
nevezetesen intézményi megjelenítését is. Ez tökéletes összhangban áll 
a reformáció korával. Szabolcs vármegye például 1607-ben Karászon 
tartott gyűlésében a következő határozatot hozta: „Minden faluban Birok 
legienek és Egihazfiak (és) mind predicator fizetésére és egieb egihazi 
dolgokra gongok Legjen.”26

23  Szenczi Molnár Albert: Naplója, levelezése és irományai. Jegyzetekkel ellátva 
kiadta Dézsi Lajos. Bp., 1898. 6.
24  Kárffy Ödön: Bocskai hadainak rendtartása 1606-ból. = Történelmi Tár, 4/3. 1903. 
476–478.; Szabadi István: Foktűi Máté református prédikátor. In. Báthory Gábor és kora. 
Szerk. Papp Klára – Jeney-Tóth Annamária – Ulrich Attila, Debrecen, 2009. 283–289. 
Nagy Andrásra: Nyakas Miklós: Nagy András hajdúgenerális. Biharnagybajom, 2012. 26.
25  Benda Kálmán: Alvinczi Péter kassai prédikátor történeti följegyzései 1594–1621. 
= A Ráday-Gyűjtemény Évkönyve. 1. 1956. 1–32.
26  „Az mi az templomok építését illeti, unanimi voto statutum az: hogy a templomok 
mindenütt megépíttessenek” Révész Imre: Két érdekes okmány, a magyar reformált 
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Természetesen azon a tényen, hogy a letelepülő hajdúság saját maga 
elrendezésével, a település védhető állapotba hozásával egy időben gon-
dolt az egyház és az iskola megszervezésére – amely egyébként kisebb 
csoda – nagyban elősegítette az a tény, hogy az 1607–1609 között meg-
települt hajdúk itt református népességet találtak. A hajdúk alatt virágzó 
egyházi életre utal az az úrvacsorához szolgáló úgynevezett verejtékes 
pohár, amelyet Kömlei Kiss Miklós böszörményi főkapitány készíttetett 
1637-ben.

Felirata a következő ;,EZ POHÁR ISTEN - TISZTESSÉGÉRE CZI-
NÁLTATOTT A. BESZERMENYI VARASAITUL FŐKAPITANI -KÖM-
LEI KIS MIKLÓS GONDVISELÉSÉVEL. ANNO REPARATE 1637”. A 
pohár talpán D.I. mesterjegy van. A felirat maga is utal rá, hogy a poharat 
Kömlei Kiss Miklós kapitánysága alatt a város vezetése csak felújíttatta, 
amely valószínűen a debreceni Beri Mihály ötvös munkája.27 Maga az ere-
deti tárgy ennél tehát régebbi, valószínűen 16. századi, s így feltehetően a 
hajdúkor előtti református egyház úrasztali felszereléséhez tartozott. Talán 
Tatár István készíttette. Ma a Bocskai téri gyülekezet tulajdona.

A 16. század végéről való Hajdúhadház egyházi életének nevezetes 
emléke, az 1568-as évszámot viselő harang. Nem tudjuk, hogy a harangot 
a letelepülő hajdúk hozták-e magukkal, vagy pedig az itt élő reformátusok 
tulajdonában találták. Mivel a harang felírása semmi olyat nem tartalmaz, 
ami az ellenkezőjére utalna, meggyőződésünk, hogy azt a reformátusok 
készítették. Ha viszont itt találták a letelepülők, akkor aláhúzza azt az 
előbbi megállapításunkat, hogy Hadházon a hajdútelepítés előtt szerve-
zett református egyház volt.28 Ez utóbbi a valószínű! A harang csengése 
Hadházon hangfelvételről ma is meghallgatható! 

Egészen bizonyos tehát, hogy a református egyház és az iskola is a 
hajdúvárosi korszak kezdetétől a városok szellemi életének legfontosabb 
meghatározója. Gyökereit az egyes városokban a hajdúkor előtti reformá-
tusságban kell keresnünk. Minőségileg volt új, hogy a tehetős hajdúvárosok 
mindig igyekeztek jól képzett, lehetőleg külföldi akadémiákon járt papokat 
megnyerni a parókiákra, már csak a városok tekintélye miatt is.29

egyház múltjából. I. Szabolcsmegye rendei egyházi ügyekben intézkednek. 1607. majus 
21. = Sárospataki Füzetek, 3. 1859. 67–69.
27  Kathy Imre – Sz. Kürti Katalin: Hajdúböszörmény építészete – képzőművészete. 
Hajdúböszörmény, 1979. Kürti Katalin által írt egyházművészeti rész.
28  Molnár, 1972.
29  Barcsa János: A debreceni Kollégium és partikulái. Debrecen, 1905.; Bajkó 
Mátyás: Egyházszervezet és iskolarendszer. In. Debrecen története. II. Szerk. Rácz 
István – Benda Kálmán, 439–472.
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Tudjuk, hogy Böszörményben működött az a Zempléni György, aki 
köthető a 17. századi magyar református egyházi élet jelentős áramla-
tához, a puritanizmushoz, s akinek szellemi magatartása jól jelzi azt a 
kötődést, amely a magyarországi protestánsokat a megújuló nyugati 
protestantizmushoz, jelen esetben az angol presbiterianizmushoz fűzték. 
Zempléni Sárospatakon tanár is volt, majd több helyen lelkész.30

A hajdúvárosi református egyházak tekintélyét jelzi, hogy I. Rákóczi 
György 1636-ban a saját költségén nyomtatott énekeskönyvből, az úgyne-
vezett „öreg Graduál”-ból 1636-ban a nánási egyház mellett egy példányt 
a böszörményi eklézsiának is ajándékozott, s abban jelmondata mellett 
saját kezű bejegyzése áll: a „Beszermeni ecclésiáié”, azaz a böszörményi 
eklézsiáé. Valószínűen kapott belőle a többi hajdúvárosi egyház is.31

Bizonyosnak mondható, hogy az iskola az egyház mellett párhuza-
mosan mindig működött a hajdúvárosokban. Hajdúböszörményben az 
iskola megléte – és nem az alapítása – 1621-től mutatható ki. A hajdúná-
násiak 1656-tól tartják számon iskolájukat, de bizonyos vagyok abban, 
hogy megléte korábbra tehető. A nánási református egyház állapotára 
Rápóti Papp Mihálynak köszönhetően számszerű adatokkal is rendelke-
zünk. Református prédikátorsága alatt a helyi egyház létszáma 422 fő 
volt, az itt eltöltött szűk hét esztendő alatt 79 alkalommal temetett, 335 
alkalommal viszont keresztelt. 

A hajdúvárosi református egyházaknak a reformációt követő száza-
dokban abban az értelemben külön, önálló egyházi szervezetük nem volt, 
amennyiben a városi és az egyházi vezetés személyileg is egybeesett. 
Ahogyan későbben fogalmazták: „itt egy a Város az Ekklésiával”. A vá-
rosi tanács (senatus, magistratus) tagjai egyúttal az egyház elöljárói is 
voltak Kétségtelen, hogy a város patronusi jogainak gyakorlása inkább 
hasznára volt az egyháznak, mint kárára. Különösen a 17. században 

30  Zempléni 1642 – 1646 között volt böszörményi prédikátor. Pályafutásának főbb 
állomásai: 1620. márcz. 22.: subscribált Sárospatakon. 1621.: I. Rákóczi György 
kiküldte akadémiára Franeckerbe, 1628-ban hazajött az akadémiáról, a sárospataki 
iskolánál lett conrector (társigazgató). 1631. júl. 21-én lemondott, megvált az iskolától, 
Sárospatakról az iskola gondnokának tudta nélkül, sőt az odavaló papot sem köszöntve, 
titkon elment Vinnára, és ott pap lett. Vinnán mintegy két évet töltött s aztán Erdőbényére 
ment papnak és ott volt 1634., 1635., 1636. esztendőben. 1640-ben Ónodon volt pap, de 
azt is elhagyta. 1641-ben nem viselt hivatalt. 1642–1646-ig Böszörményben volt pap. 
Böszörményből Ónodi Németh Márton főkapitánnyal való elromlott viszonya miatt 
távozott. Vö. DPL: Bakóczi, 1897. 356. Újabban: Czirmayné Kocsis Róza: Múltidéző: 
Zempléni György prédikátor. = Testvérek. A Hajdúböszörményi Bocskai téri Református 
Gyülekezet hírlevele 2013. július–augusztus. 17.
31  Nyakas, 2000. 204–212.
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megismétlődő háborúságok következtében előállott veszedelmes helyze-
tekben érezte az egyház ennek jó hatását. Ez a sajátos kegyúri viszony 
elsősorban a vallási egyöntetűségnek a következménye.32 Ahogyan 
utaltam rá, más volt Hajdúdorogon a helyzet, mint ahogyan a dorogitól 
eltérő módon kezelték a böszörményi „orosz” kisebbség ügyét is. Ezek 
részletezésére nem térhetek ki, de Hajdúdorogról néhány szót ejtenék. 
Mindmáig komoly fejtörést okoz, hogy a görög vallásukból következően 
az első hajdú megtelepülőknek valamilyen szláv nyelven kellett volna 
beszélni. Ezzel szemben az első megtelepülőknek magyar nevük volt, 
mind 1616-ban, mind pedig az 1702-es összeírás szerint.33

A tizenötéves háború hajdútisztjeire álljon itt egy jellemző, 1600-ból 
származó adat. A „laskai réten a török területén, a Dráván felül” Pálffy 
Miklós főkapitánynak beszámolnak vitézkedésükről, a következő hajdú 
tisztek: Delli Lajos, Delli Markó, Kis Dömötör, Soti János, Csatai Imre, 
Nagy Balázs, Baranyai Gergely, Csorba Miklós, Csáki Gergely, Vincze 
István, Nagy Máté, Török János, később jöttek: Derecskei János, Sarasi 
István, Szigeti András, Kasza György.34 Tehát a döntően magyar etnikumú 
hajdúk mellett két „deli” is szerepel, amely az asszimiláció magas fokát sej-
teti. Még meggyőzőbb az a bécsi levéltárból nemrég előkerült adat, amely 
a mi Deli Szávánk hadfogadását világítja meg.35 A hajdúhad mozgósítását 
Mátyás főherceg Rudolf elleni vállalkozása tette szükségessé, itt vállalt 
szerepet királyi hajdúként Deli Száva. A névanyag elemzésére itt nem 
vállalkozhatunk, azt azonban előre bocsájthatjuk, hogy a szerbnek gondolt 
Deli Száva katonáinak nagyobbik hányada ékes magyar nevet viselt, tehát 
magyarnak tekinthető.36

S ha ehhez hozzávesszük, hogy az 1660-as évekből gyönyörű ma-
gyar nyelven megírt, magyar nevű dorogi hadnagyok által írt leveleket 
ismerünk,37 úgy azt mondhatjuk, hogy teljes mértékben asszimilálódott, 

32  Vö. Makkai László: Debrecen mezőváros művelődéstörténete. In. Debrecen 
története. I. Szerk. Szendrey István, Debrecen, 1984.
33  Dávid, 1971. 51.: Dely Szawa kapitány: Georgius Castrametator,  Lazarus 
Nagy de Holousz . Paulus  Szakmary , Petrus  Rakomazy , Nicolaus Lazio , Grcgcrius 
Bachmegiey , Michael  Wercs , Lucas  Sargha Emericus Racz , Georgius  Herman , 
Ladislaus Feny , Thomas  Leczy  Ladislaus  Theömeöswary Jankul a Racz, Gabriel  
Racz , Nicolaus  Chionka,  Szobotha Chiomay.
34  Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Türkei I. Karton 84. 
Konv. 1. 1600.10–12. fol. 217–218.
35  Regestrum Lustrationes Equituum sub Captaneatu Temeswarÿ Delÿ Szava die 19 
Aprilis Anno 1608 in oppido Chayta factuum. Mátyás főherceg 1608. május 3-án indul 
el Znaimból Rudolf ellen. Hadának (20 000 fő) több mint fele magyar. Csajta mezőváros 
Vas vármegyében található, ma Ausztriához tartozik (Schachendorf, horvátul Čajta).



21

A SZABOLCSI HAJDÚVÁROSOK ÉS A KÁLVINI REFORMÁCIÓ

de görög vallását megőrzött lakosságról van szó. Ezen módosíthatott a 
későbbi – főként kárpátaljai ruszin és partiumi, erdélyi román területről 
történő – beszivárgás, de ezzel nem áll módunkban itt foglalkozni.34

Miben foglalhatjuk össze a hajdúvárosok reformációjának jelentősé-
gét? A hajdúvárosok az alföldi mezővárosaink sajátos csoportját jelentet-
ték, kezdetben jelentős, később szűkülő kiváltságokkal. Hitéleti igényük, 
s az egyház szervezeti felépítése megfelelt hitbeli elvárásaiknak. Már 
csak tekintélyük miatt is nagy gondot fordítottak lelkészeik képzettségé-
re, partikulájuk magas szinten való működtetésére. A hajdúvárosokban 
már akkor beszélhetünk a lakosság teljes írástudásáról, amikor országo-
san erről még messze nem volt szó. S ne felejtsük! Az ellenreformáció 
hulláma Magyarországon a tiszántúli erős református tömb ellenállásán 
tört meg, amelyben jelentősen közrejátszottak a nagy lélekszámú, s min-
dig a református Debrecen szellemi vonzáskörében élő hajdúvárosok, a 
hajdúvárosi egyházak.

36 Ibid. Szemléltetésül néhány név: Erdélyi András, Tury Mihály Demeter Habakuk, 
Haÿdu Péter, Lakatos Pál; feltűnően sok a „Rácz” vezetéknév, illetve Délvidékre utaló 
nevek, mint Lugosÿ, Temesvárÿ, Becskerekÿ, Makay.
37  Nyakas Miklós: A szabolcsi hajdúvárosok helyzete Várad eleste után a kassai fő-
kapitányhoz írt levelek tükrében. = A Hajdúsági Múzeum Évkönyve. 6. 1987. Példaként 
lássunk egyet: A dorogi hadnagy Csáky Ferenchez. Dorog, 1668. aug. 21.: 

„Alázatos szolgálatunknak ajánlása után Kívánatos Egésséges Élettel Az Ur Isten 
Nagyságodat Kegyelmes Ur Boldogul Szegény Hazánk oltalmára hogi meg Álgya 
szivbül kivánnyuk. Nagyságodnak méltóságos Becsületes Levelét vettük, Kállóban 
lakozó Magyar Mihály Urunknak ellenünk Nagyságod méltóságos Tekinteti előtt 
heljtelen és illetlen vádlása felől, az mely ő kegyelme illetlen vádolásinak, kegyelmes 
urunk okai nem vagyunk, seőt inkáb Kegyelmes Urnák, Nagyságodnak sok Rendbeli 
Kegyelmes Parancsolattyához tartván magunkat, afféle Erőszakos, Prédáló marha 
hajtók felől, az melyeknek szüntelen cselekedetéhez hogy csak Legelő szemmel néz-
hessünk, lelki ismeretünk reá nem bocsát. Tisztünk is azt tartotta, s tartya, akarván 
el Távoztatni az sok kár vallott szegényeknek is keserves panaszolkodásokat, hogy 
afféle méltó panaszolkodásokkal Kegyelmes Urnák az Nagyságod méltóságos fülei 
ne terhelődnék. Vice Generális Uram előtt is helytelen és illetlen Dolgokkal vádolt 
eő Kegyelme bennünket, az melynek Isten tugya hogy elkövetői nem voltunk. Az 
Marhák Dolgát az mi illeti kegyelmes Urunk, szám szerint meg vadnak, ugi mint 
no. 206. Az mely marhák felől Kegyelmes Ur, Nagyságod kegyelmes Parancsolaty-
tya ennek utánna is bennünket mire admoneállyon, annak engedelmességgel való 
követői és cselekedői leszünk. Ezek után Egésséges hosszú Élettel Az Ur Isten Álgya 
meg Nagyságodat Édes hazánk oltalmára. Datum in Oppido Dorog. Die 21. Agusti. 
Anno 1668. Nagyságodnak Alázatos Egy igyű szolgái Az Dorogi Hadnagy Tanácsá-
val Együtt. Mpr.”
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A Kömlei Kiss Miklós böszörményi kapitány által „repraráltatott úrasztali 
pohár. 1637. Körirata: „EZ POHÁR ISTEN - TISZTESSÉGÉRE CZINÁL-
TATOTT A. BESZERMENYI VARASAITUL FŐKAPITANI-KÖMLEI 

KIS MIKLÓS GONDVISELÉSÉVEL. ANNO REPARATE 1637”. 
A Bocskai téri ref. gyülekezet tulajdona.


