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Bocskai szabolcsi hajdútelepítései  
és azok folytatása Bihar vármegyében 

 
A hajdúság, mint katonaréteg történetével foglalkozó hazai szakirodalom alapján 
egyértelmű, hogy a 16. század a gyalog hajdúság megjelenésének, alkalmazásának 
klasszikus időszaka. Mégis azt figyelhetjük meg, hogy a történeti irodalomban a 
17. század vált a hajdúkérdéssel foglalkozók kedvelt korszakává, holott ez a század 
a végvárak – ahol a hajdúk alkalmazása legnagyobb arányban bekövetkezett – és a 
végvári harcok jelentőségének változását, csökkenését hozta. A kiemelt kutatói ér-
deklődés oka feltétlenül a hajdúság privilegizált rétegeinek, s főként a kiváltságot 
szerzett hajdútelepülések számának emelkedésével magyarázható. Maguk a hajdú-
közösségek kiemelt helyzetüket védték, azt kívánták megerősíteni, és évszázadok-
kal a kiváltságok megszerzését követően is leginkább erre az időre akartak, s akar-
nak emlékezni. Az 1960-as és 1970-es években a történeti kutatás számára a haj-
dúközösségek történetének kutatása lehetett az első lépcsőfoka a nemesi társada-
lom vizsgálatának – amely egyáltalán nem volt elfogadott, kívánatos vagy tolerált 
–, ahogyan ugyanebben az időszakban hasonló folyamatot látunk Erdélyben a szé-
kely közösségek múltja iránti felfokozott érdeklődésben. 

A 16–17. századi török háborúk a világi nagybirtokost arra késztették, hogy 
vagy uradalmainak falvaiban a saját jobbágytelkek egy részére katonáskodókat 
„ültessen,” akik a birtokosnak teljesített katonai szolgálat idejére mentességet 
nyertek a földesúri szolgálatok alól, vagy a nagyobb háborús feladat idején a 
szabad hajdúk közül fogadjon be a magánhadseregébe.1  
                                                 
1  Zimányi Vera: Adatok a dunántúli hajdúk történetéhez. = Századok, 1960. 1–3. sz. 286–302. A 

Csákyak erdélyi birtokához kapcsolódó bihari körösszegi uradalom újratelepítése az özvegy 
Wesselényi Anna nevéhez kapcsolódik, aki Bethlen Gábortól engedélyt szerzett rá, hogy onnan 
ne szedjenek dézsmát a váradi várhoz, hogy a „vetés meg ne szűnjék”. Molnár Ambrus: Ada-
tok a körösszegi uradalom XVII. századi történetéhez. In. A Bihari Múzeum Évkönyve. II. 
(Szerk. Héthy Zoltán) Berettyóújfalu, 1978. (továbbiakban Molnár, 1978.) 110–115. I. Rákóczi 
György idején azonban – aki kegyvesztettnek tekintette a Magyar Királyságba átköltözött 
arisztokratát – a fejedelem jóváhagyásával, ám a földesúri akarat ellenére növekedett meg a te-
lepülésen a hajdúk hatalma. Bár Csáky István tárnokmester a vármegye és az erdélyi ország-
gyűlés támogatását is kérte, nem tudta birtokait jövedelmezővé tenni „se szabados szántóföldet, 
réteket, tilalmas erdőket, s halászó vizeket nem tarthattam miattak, sem korcsomát, mészárszéket, 
sem egyébféle jövedelmem miattok nem lehetett, ezen kívül törvényeket az parasztság között 
nem szolgáltathattam, az latrok az tömlöczből kiosontak, gondviselőmet halálra verték, megkö-
tözték”. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban MNL OL) P. 71. Fasc. 
30. No. 6. – Az erdélyi fejedelemtül elszenvedett injuriáim. 
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A hajdúkérdés a 16–17. század fordulóján, a tizenötéves háború idején a ren-
diség állandósult problémája vált. Miközben a törökellenes hosszú háború kifeje-
zetten igényelte a katonai erő (benne a hajdúság) létszámának növekedését, a ko-
rabeli magyar törvények között egyre több, – különösen a szabadhajdúk elleni 
fellépést előíró – törvénycikket találunk. 

Ez a jelenség mindenképpen arra utal, hogy nem alapvetően a császári zsold-
ban álló, ún. királyi, vagy végvári hajdúsággal voltak problémái a hatalomnak és 
a nemesi társadalomnak (bár a korabeli források szerint azzal is), hanem az ön-
magát szervező szabad hajdúsággal. Már az 1557. évi 23. tc. intézkedett a vég-
helyekről rablásokat elkövető hajdúk megbüntetéséről, sőt arról is, hogy az ilyen 
személyek bújtatói hasonló büntetést nyerjenek, mint „amelyet azok a gonoszte-
vők megérdemlettek volna”.2 1563-ban a rendiség úgy intézkedett, hogy a hajdú-
kat, mivel nem nélkülözhetőek, csak és egyedül „a véghelyeken, de egyebütt ne 
tartsák.”3 Az onnan kiinduló rablást és haszonlesést azonban – békeidő lévén a 
törökkel – az ország főkapitányának bírói fennhatósága alá rendelték. 1574-ben a 
kóborló, szabad hajdúk büntetését a gyalogok mellett a lovasokra is kiterjesztet-
ték, ami a hajdúkatonaság összetételének átalakulását is dokumentálja.4 

1595-ben (31. tc.) hűtlenség vádja mellett tilalmazták a szabad hajdúk alkal-
mazását, kimondva: „magukat a hajdúkat is fejvesztéssel büntessék.”5 1596-ban 
a vármegyék főispánjai és alispánjai, vagy a főkapitányok nyertek felhatalmazást 
a szabad hajdúk kiírtására.6 1597-re már egyenesen őket okolták, hogy a foszto-
gatásukkal akadályozzák a győzelmek kiaknázását.7 

1598-ban a német kapitányoknak is tilalmazták a szabad hajdúk tartását, de 
miközben az elfogott személyek megölését bárki büntetlenül megtehette, a kö-
vetkező évi hadjáratra engedélyezték a szabad hajdúk mezei hadakban, zsoldos-
ként való szolgálatát.8 1601-ben a „nemesség és a szegény nép” sanyargatói ellen 
egyenesen a nemesi felkelés összehívását és fellépését mondták ki, amelynek el-
maradását pénzbüntetéssel kívánták súlytani. Emellett azonban megerősítették a 
korábbi szigorú fellépést sürgető elhatározást, egyértelműen kimondva, hogy a ko-

                                                 
2  Magyar Törvénytár 1526–1608. Bp., 1899. 441. 
3  1563. évi 23. tc., uo. 493. 
4  1574. évi 14. tc., uo. 639. Az 1575. évi 13. tc. szintén a hajdúk és lovasok kicsapongásait kí-

vánta büntetni. uo. 661. 
5  Uo. 757. A 32. tc. a kóborló katonákat is fejvesztéssel büntette.  
6  1596. 23. tc., uo. 791. 
7  1597. 23. tc., 820–821. 
8  1598. évi 29. tc., uo. 845. 1599-ben, a 3. tc.-ben hasonló tartalmú döntést hoztak. uo. 855. 
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máromi kapitány fogságában lévő Saárosy Istvánt, Kun Györgyöt és Buday Má-
tyást, „a Tiszánál pedig Segney Miklóst [...] érdemök szerint meg kell büntetni.”9 

1599-től Bihar, Közép-Szolnok, Máramaros és Kraszna megyék – visszake-
rülve a Habsburg igazgatás alá – Váradhoz adtak segédcsapatokat, majd 1602-ben 
„a négyezer ember megajánlásának sérelme nélkül” fizették azt a segélypénzt is, 
amely a további hadakozáshoz szükségessé vált.10 Mindez azt jelentette, hogy a 
Báthory Isván által erődített, átépített Várad erőssége, s ugyanakkor az oda szolgá-
latot teljesítő hadinép is egyre nagyobb jelentőséget kapott. Várad az Erdélyi Feje-
delemségben meghatározó fontosságú végvár volt, főkapitányának a katonai fel-
adat teljesítése miatt komoly politikai szerepet is juttattak, ugyanis a váradi főka-
pitányok egyidejűleg Bihar vármegye főispáni tisztét is viselték. Ez a szerepkör 
juttatta Erdély élére Báthory Istvánt, segítette katonai és politikai befolyásának 
növekedésében Bocskai Istvánt. Bizonyos, hogy a Várad a vármegye nemesi fel-
kelése mellett már a 16. század végén tartott zsoldban hajdúkat, s ahogyan a tör-
vénycikkekben utaltak rá, a Habsburg hadvezetés is rendelt ide segédhadakat. 

A szabad hajdúk törvénytelen akciói ellen az erdélyi rendek is végzéseket 
hoztak, ahol – ahogyan pl. az 1600. évi lécfalvi országgyűlésen – szigorú fellé-
pést helyeztek ellenük kilátásba: „az hol pedig contumatia ducti (engedetlenség-
től vezetve) csoportonként járván falukra városokra ütvén, dúlást, kóborlást cse-
lekedének, tehát a féle contumax (csökönyös) latroknak az hadnagyjokat meg 
fogják s felakasszák, a több közlegényeket pedig megfogják és fogsággal meg 
büntessék”.11 

A Bocskai felkelés során a fejedelem rendelkezésére álló – a legnagyobb lét-
száma idején – harmincezer fős hajdúseregbe Bihar vármegyéből is jelentős 
számban álltak be támogatók, akiknek katonai szogálata nem volt előzmények 
nélküli. Várad azonban – amelynek maga Bocskai 1592–1598-ig főkapitánya 
volt – a felkelés idején nem került Bocskai fennhatósága alá, 1606 végéig császá-
riak tartották ellenőrzésük alatt. 

Bocskainak már az első hetektől szembe kellett néznie a hajdúkról kialakult 
rendi nézetekkel, de saját tapasztalata alapján is végig kellett gondolnia a hajdú-
ság szerepét. Ugyanis miközben a hajdúk katonai sikereire egyértelműen szüksé-
ge volt, a hajdúkapitányok lépései, intézkedéseinek módja saját támogatottságát 
is veszélybe sodorhatta. Lippay Balázs, mint „a magyar keresztyén vitézlő ren-
deknek főkapitánya” 1604. október 28-án Göncről küldött csatlakozásra felszólí-

                                                 
 9  1601. évi 27. tc., uo. 907. A pénzbüntetés mágnásoknál 600, nemeseknél 300 forint azonnali 

büntetés volt. 1602-ben (19. tc.) is megújították az 1595., 1596. évi törvénycikkeket. Uo. 923. 
10  Az 1599. 11. tc., uo. 859. és az 1602. év 1–2–3. tc., Uo. 915. 
11  Erdélyország Történeti Tára (ETT) I. k. 225. A forrást idézi: Orosz István: Bocskai és a hajdúk 

= Kisebbségkutatás, 2004/3. (továbbiakban Orosz, 2004.) Online: http://www.hhrf.org/ 
kisebbsegkutatas/kk_2004_03/cikk.php?id=3 
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tó levelet a kassai nemességnek és a városnak. A „mi keresztyén országunknak 
megmaradása mellett” fölfegyverkezőknek bántatlanságot ígérő levél súlyos fe-
nyegetést is tartalmazott: „ha mindjárást mi hozzánk nem jöttök, akiknek irtunk, 
bizony fejenkint meg kell halnotok.” Bár a megrémült polgárok előbb a védelem 
megszervezéséről gondolkodtak,12 Bocatius főbíró a felkelés támogatására vette 
rá a városvezetést. A tiszalöki táborban a Herceg István és Kalmár János alkotta 
városi küldöttség a polgárok hűségét és katonai segítségét, valamint fegyverek 
szállítását ígérte a felkelőknek.13 

A Bocskai által előre küldött Lippay Balázs szabad elvonulást engedett a Kas-
sán maradt németeknek, ám Káthay Mihály testvére „[...] Kátai János [...] Bar-
biano feleségét, szolganépét és cselédségét [...] útjukban mindenükből kifosztot-
ta, s így engedte őket Szepesre menni.” Istvánffy szerint a kincstárat maga Lip-
pay „rabolta ki”. A fegyvereket lefoglaltatta, a német ágyúmestert fogsággal fe-
nyegetve a maga oldalára állította, Migazzi püspököt, a szepesi kamara igazgató-
ját pedig elfogatta.14 

Ilyen előzmények után 1605. január 5-én Segnyey és Káthay – állítólag Bocs-
kai parancsára – kegyetlenül megölték Lippay Balázs hajdúgenerálist. A vád az 
volt ellene, hogy a császáriak megkínálták az erdélyi fejedelemséggel, ő pedig 
elfogadta az ígéretet: „[...] levele is volt Basta uramtúl Kátai Mihály szállásán. 
Kassán esett a dolog. Először Segniei Miklós egy baltával ütötte agyon, azután 
vérét vették, verradtig eltemették, senkinek hire nem lévén benne.”15 Káthay Mi-
hály a fejedelem székhelyén tartózkodott, de saját házat tartott, így a véres le-
számolás minden bizonnyal a kancellár szálláshelyén történt. Más forrás szerint 
állítólag ebédre invitálták Lippayt, majd „egy szűk és sötét folyosón [...] mellébe 
és hasába tőrt döfve összekaszabolták [...]”.16 Istvánffy feltételezte, hogy cél le-
hetett a cigány származású hajdúvezér vagyonának, a rablott kincseknek meg-
szerzése is, de a konkrét vádon kívül ő is a hajdúkapitány túlzottan önálló kato-
nai-politikai lépéseinek tulajdonította, hogy Lippay félreállításának ilyen radiká-

                                                 
12  Lippay Balázs fölhívása Kassához, 1604. Kerekes György: Levéltári kutatások = Történelmi 

Tár, 1901. 568–570. Kerekes október 29-én még olyan bejegyzést talált, amely a Lippay felhí-
vásával szembeni ellenállást szervezésére utalt. 

13  Nagy László: A Bocskai szabadságharc katonai története. Bp., 1961. 84. 
14  Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. Bp., 1962. 442. (továbbiakban Istvánffy, 1962.) 
15  Gyulaffi Lestár történeti maradványai Első közlemény. Közli: Szilágyi Sándor = Történelmi 

Tár, 1893. 194. 
16  Istvánffy, 1962. 453–454. is azt írta, hogy a kancellár szállásán történt a gyilkosság. Szerinte 

Lippay szolgái temették el az elhaltat. Jozef Duchoň szerint a kállói kapitány albérletben lakott 
a Fő utca 52. alatt. Jozef Duchoň: Kassa a Bocskai felkelés küszöbén. In. „Nincsen nekönk 
több hazánk ennél…” Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Szerk. ifj. Barta János és 
Papp Klára, Bp., 2004. 117. 
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lis módját választották.17 Bocskai csak a hajdúvezér halála után ment be ismét a 
városba, leveleit ugyanis január 6–19. között már Kassáról keltezte. 

1604 novemberében Bocskai megtette első komoly lépését a környék nemes-
sége felé, amikor az evangélikusoknak visszaadott Szent Erzsébet székesegyház-
ban további célkitűzéseiről és lehetséges lépéseiről tanácskozott velük, kinyilvá-
nítva, hogy számít tevőleges résztvételükre. Az ezt követő kemény fellépés 
Lippay ellen tehát elsősorban az erőviszonyok tisztázását szolgálta, s mint láthat-
juk sikerrel, hiszen a hajdúvezérek továbbra is Bocskai hű szövetségesei, a haj-
dúseregek pedig politikai és katonai célkitűzéseinek támaszai maradtak. Bocskai 
Kassa főkapitányává Segnyey Miklóst, udvari hadainak kapitányává pedig azt a 
Nyáry Pált, a korábbi váradi főkapitányt tette, aki egyben a testőrség kapitányi 
tisztét is ellátta.18  

Amikor 1605-ben, a korponai országgyűlésen felmerült a Bocskai fennható-
sága alatt maradó terület kérdése, a fejedelem annak kiterjesztését szerette volna 
elérni, ezért vetette fel a Tiszáig, esetleg a Dunáig terjedő terület megtartásának, 
de akár a felső-magyarországi terület birtoklásának igényét is. A hajdúk és a ke-
leti országrész nemessége – éppen az odaígért, vagy a megszerzett birtokok meg-
tartásának igényével – nagyon támogatta az elképzeléseket. Végül a tárgyaló fe-
lek abban maradtak, hogy Erdély pusztulása miatt – amit a tizenöt éves háború-
ban elszenvedett –, valóban szükségszerű, hogy bizonyos területbővülés révén 
továbbra is biztosítani lehessen az erdélyi fejedelem megélhetését. 

A hajdúk rendezett katonasággá szervezését, a hajdúkérdés rendezését a feje-
delem nem kerülhette el. Az előbbi probléma megoldását szolgálta a hajdúk 
számára kiadott katonai szabályzat, amely a fejedelem főségének elismerését kö-
vetelte meg, s egyidejűleg tiltotta az önkényes szerveződéseket, az egyes (sza-
bad) hajdúvezérek zászlója alá állást. A hajdúk számára kiadott katonai szabály-
zatot 1606. április 29-én, Kassán keltezték, amely szerint: 

„1. ...minden seregekbe prédikátort tartsanak és a kapitányok az undok szit-
kokat és isteni káromlásokat az vitézek között megtiltsanak. 

2.  ... az lovas hadnak az ő regulája ez, hogy az lovas kapitány legfeljebb 500 
lóval lehessen és az kapitány feljebb való hadnagyot 100 lovasnál ne tart-
son alatta és mind az kapitánynál, mind hadnagyoknál az alattok való vité-
zeknek számok és nevek rend szerint írva legyen. 

4.  Kapitányt a fejedelem válasszon és az hites legyen ő felségének és az or-
szágnak, zászlót a fejedelem adjon nékie, az alatta való hadnagyokat az fe-

                                                 
17  Istvánffy, 1962. 442–443. Szerinte Lippay önkényesen avatkozott bele Bocskai katonai tervei-

be, kegyetlenkedett is, miközben elszedte az emberektől, amilyük volt, azzal fenyegetőzött, 
hogy „megsebesíti, sőt meg is öli őket”. 

18  Később az udvari hadak élére a mohó birtokszerzési étvággyal jellemezhető Széchy György 
Nógrád és Gömör megyei birtokost tette. 
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jedelem ő felsége confirmálja és az ő felsége hírével legyenek, azok is hit-
tel legyenek ő felségének és az országnak kötelesek. Zászlót penig nekiek is 
őfelsége rendeljen és adjon. 

5.  Az zászlóhoz és a kapitányhoz az hadnagy és az vitézlő nép hittel legyen 
köteles és valaki zászlaját, kapitányát elhagyja, tisztességét és a fejét ve-
szítse el érette... 

6.  Egyik kapitány, se hadnagy az msik kapitányság avagy hadnagyság alatt 
lévő vitézt az előttejárója híre nélkül és akaratja ellen alája ne fogadja. 

7.  Az ki magától zászlót emel ő felsége híre nélkül és kapitánnyá avagy had-
naggyá teszi ő magát, ő felsége akaratjábul az generális az olyan kapi-
tányt avagy hadnagyot felakasztassa és városoknak, faluknak reátámadá-
sok szabadon meglehessen.”19 

 
A hadiszabályzatot később, Bocskai halála után is alkalmazták, különös tekintet-
tel arra a részre, amely az erdélyi fejedelemtől való függés elismerésének jele-
ként a tőle kapott zászló elfogadását, elismerését írta elő. Erre utal pl. Báthory 
Gábor megállapodása a Debrecenben lakó miskolci Nagy Andrással, a második 
hajdúfelkelés vezérével, akinek 1608. február 18-án Bethlen Gábor hozta a feje-
delem megbízásából az együttműködés zálogaként a „zászlót, botot, lovat”, hogy 
azt követően jogszerűen cselekedhessen.20 A hadiszabályzat hatását jól mutatja, 
hogy Thököly Imre évtizedekkel később arra hivatkozott, hogy saját katonái sza-
bályzatát a Bocskai féle pontok mintájára tervezi. 1678. május 12-én pl. a követ-
kező bejegyzést tette naplójába a bihari hajdúság dolgában: „az mely zászlóknak 
hadnagyok nincsen, azoknak hadnagyokat akarván rendelni, és az edictumot is 
kiadni arrul való beszélgetésben munkálódtunk ma, alkalmaztatni akarván az 
mennyire lehetne az Bocskai idejebeli edictumokhoz.”21 

A hadakozó hajdúk mintegy harmada kapta meg a letelepedést is ígérő közös 
privilégiumot (9254 gyaloghajdú a korponai országgyűlés előtt), amelyben a fel-
sorolt hajdúkapitányokhoz tartozó katonák személyes kiváltságolása történt meg 
egy oklevélben. A kiváltság a zsold helyett – amelyet Bocskai sem tudott szá-
mukra folyamatosan fizetni – adománybirtok felkínálásával kívánta biztosítani a 
hajdúcsaládok megélhetését, a hűség jutalmát, s ígérte oda számukra a „...mi to-
kaji várunkhoz tartozott Kálló egész városunkat, hasonlóul Nánás, Dorog és 

                                                 
19  Magyar Történeti Szöveggyűjtemény1526–1790. I. Szerk. Sinkovics István. Bp., 1968. 346. 
20  Papp Klára: Debrecen és a hajdúmozgalom 1606–1608. In. Báthory Gábor és kora. Szerk. 

Papp Klára – Jeney-Tóth Annamária – Ulrich Attila, Debrecen, 2009. 355–365. 
21  Thököly bejegyzései Késmárki Thököly Imre naplója 1676–1678. évekből. In. Monumenta 

Hungariae Historica. Magyar Történelmi Emlékek. tizennyolcadik kötet, Közli Torma Károly, 
Pest, 1866. 188. 
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Varjas pusztabirtokainkat és Hadház, Vámospércs, Sima és Vid nevezetű birtok-
beli részjószágainkat...”.22 

A köleséri hajdúk 1606 márciusában kaptak adományt, de még abban az év-
ben Szalontára költöztek. (A szalontaiak később pusztabirtokokat is szereztek.) 
1606. március 16-án, Kassán írta provilégiumlevelét azoknak a katonáknak, akik 
Nagykereki 1604. évi sikeres védelméért érdemelték ki a fejedelem figyelmét, s 
korábban Egry István, az adományozás idején azonban már Jóthe Gergely kapi-
tánysága alá tartoztak. Ők azok, akik „...mint mondatik háromszázan, a végre 
összeegyeztek és megállapodtak, hogy összes ingó javaikkal az elpusztult és ré-
gibb lakosai által elhagyott Bihar megyében levő Kölesér mezővárosában letele-
pedhessenek. Ottan maradásul állandó helyet telepítvén, a mi és hazánk hadjára-
taiban, katonai dolgainkban, hogy szabad erdélyi székelyeink szokásaihoz képest 
hasznos szolgálatot tenni buzgólkodjanak:… a paraszti és a nem nemesi állás és 
állapotból, melyben születtek és eddigelé léteztek, fejedelmi kegyünk és hatal-
munk teljénél fogva kivesszük és magyar és erdélyi országunk valódi nemesei 
közzé számlálandó és felírandóknak elhatároztuk, valamint is e soraink által oda 
számolni rendeljük: határozottan megállapítván, hogy mostantól fogva nevezett 
katonáink, valamint mindkét nembeli örököseik mindnyájan összesen valódi és 
kétségtelen nemeseknek tartassanak és tekintessenek.” 

Hasonlóan Kassán született Bocskai oklevele 1606. szeptember 2-án, a lovas-
hajdúk Szoboszlóra telepítéséről,23 s 1606. szeptember 22-én Bocskai saját birto-
kát, Kismarját is különleges kiváltsággal, a szabad városi joggal ruházta fel.24 

A megszerzett kiváltságok együttesen, bár minden egyes személyre vonatko-
zóan voltak érvényesek, de már az adott korban sem jelentették mindenki számá-
ra – kivéve a már korábban armálist szerzett személyeket, illetve családokat – a 
nemesi jog teljességét. Helyzetük – ahogyan Orosz István fogalmazott – „valójá-

                                                 
22  Az oklevél szövege szerint: „dicsőséges és örök emlékezetre méltó érdemeket tekintvén, 

mindnyájokat és egyenként a mi hajdú vitézeinket ... Magyarország hongyűlésére 1605-dik év 
november 10-én összegyűlt országos karoknak és rendeknek közmegegyezésökkel és helyben-
hagyásokkal ... a paraszti és a nem nemesi állapotból, amelyben születtek és eddig léteztek, 
kegyelmesen kiemelni és a mi Magyar- és Erdélyországunk igaz nemesei sorába és számába 
számlálni, összegyűjteni, felfogadni és beírni tartozunk.” Az adomány helyszíneként szereplő 
tokaji uradalom kincstári kezelésben volt, s Bocskai ezért is gondolhatta, hogy a hajdúk oda te-
lepítése kevesebb problémát okoz. Amikor azonban 1606 decemberében megtörtént a Szabolcs 
megyei kihirdetés, több család is kifogást emelt az adományozás ellen (a Kállay, a Dengeleghy, 
a Melith, a Báthory család és a kállói vicekapitány, Fekete János). lásd Czigány István: A haj-
dúkérdés Bocskai halála után, a második hajdúfelkelés. In. A hajdúváros Böszörmény. Tanul-
mányok a hajdúk Böszörménybe telepítésének 400. évfordulójára. Szerk. Nyakas Miklós, Haj-
dúböszörmény, 2010. 35. (továbbiakban Czigány, 2010.) 

23  Lásd a kötetben Nyakas Miklós e tárgyban készült tanulmányát. 
24  A kiváltságleveleket lásd Szendrey István: Hajdú-szabadságlevelek. Debrecen, 1971. 13–16., 

16–19., 50–51. (továbbiakban Szendrey, 1971.) 
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ban szabad paraszti állapot volt, de az örökösen földhöz kötött jobbágyokra így 
is óriási vonzerőt gyakorolt, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy a jobbágyi fel-
emelkedés törvényes útjai éppen a hajdúk kiváltságolása után pár évvel, 1608-
ban záródott le végérvényesen azzal, hogy az országgyűlés a jobbágy költözések 
ügyében a döntést a vármegyékre bízta.”25 Ez a sajátosság magyarázza, hogy a 
letelepített hajdúk közül a nagy kiváltságlevél kiadását követően is jelentős szám-
ban igyekeztek egyéni armális levelet, vagyis személyes nemesítést és főleg vala-
milyen föld, vagy házadományt is szerezni maguknak és leszármazottaiknak.26 

A hajdúkatonák kétharmada azonban ebben a kiemelt juttatásban, vagy ennek 
az igéretében, s a megszerzett települések saját igazgatásának, a nemesi várme-
gye fennhatósága alóli bírói fellebbvitelnek a biztosításában sem részesedhetett. 
Illésházy István közvetítésével csak azt remélték biztosítani, hogy a végvárak fo-
gadjanak be (ahogyan eddig is tették) nagyobb számú hajdút, illetve az udvar já-
ruljon hozzá háromhavi zsolddal a hajdúk „leszállításához”, vagyis elbocsátá-
sukhoz. Ezzel a lépéssel azonban az elengedettek ismét kikerültek a fizetett, kirá-
lyi vagy császári katonaság köréből, s potenciálisan a szabad hajdúcsapatok vagy 
a magánhadseregek tartalékai, utánpótlásai lettek. Mátyás főherceg végül az ígért 
10 000 helyett csak 6 000 hajdút fogadott zsoldjába, hogy Bocskai Miklós veze-
tésével Prága ellen vigye őket, bátyja, Rudolf császár lemondatására. 

A bécsi és a zsitvatoroki békék után úgy tűnt, hogy a békés állapot nem kí-
vánja a hajdúk katonai alkalmazását. A valóságban azonban sem a rendekkel kö-
tött megállapodás, sem a török békepontok nem teljesültek maradéktalanul.  

Az ún. második hajdúfelkelés azt mutatta meg, hogy a katonákban tovább élt 
a Bocskai idején kialakult szemlélet és elvárás. Problémáikat növelte, hogy a 
korponai kiváltságlevél valóra váltása nem volt zökkenőmentes, sőt az udvar 
megkérdőjelezte azokat, s Szabolcs vármegye is mindent megtett, hogy az új pri-
vilégiummal rendelkező hajdúhelyeket fennhatósága alá vonja. A kiváltságban 
nem részesültek számára azonban mégis ez lett az elérendő cél, mivel ennek ré-
vén láthattak esélyt a katonai feladatok mellett a nemesi társadalomhoz való tar-
tozás lehetőségére is. A letelepedést biztosító oklevél ugyan még nem tette al-
kalmassá a kiváltságos településen élő hajdút, hogy a rendiség tagjaként politikai 
szerepet vállalhasson, de a hajdúkapitányok ennek lehetőségét is érezték a privi-
légium megtartásában–megszerzésében.  

                                                 
25  Orosz, 2004. valamint Varga János: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései szá-

zadaiban 1556–1767. Bp., 1969. 165–167. 
26  Az egyéni nemesítésekről lásd Szendrey, 1971.; Nyakas Miklós: Bocskai István bihari kihirde-

tésű egyéni nemeslevelei. In. Bihari Diéta, V. Szerk. Matolcsi Lajos, Berettyóújfalu, 2004. 
108–114.; Nyakas Miklós: Bocskai kiváltságolásai és nemesítései = Kisebbségkutatás, 2004. 3. 
sz. Online: http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2004_03/cikk.php?id=4 
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A legutóbbi évek kutatásai azt igazolták, hogy a 1606 után a hajdúk a Tiszán-
túlon, többek között Szolnoknál, vagy ahogyan a források igazolják, magában 
Debrecenben húzták meg magukat, s erre a budai beglerbég, Ali pasa engedélye 
adta meg nekik a lehetőséget.27 Mivel a Magyar Királyság részéről nem igazán 
érkezett hozzájuk a hajdúkérdés megoldására javaslat, sőt azt érzékelték, hogy 
nem teljesítik a Bocskai idején tett ígéreteket, a hajdúk egyértelműen a törökök-
höz fordultak, s már nem csupán ideiglenes befogadást kértek, hanem azt ígérték, 
hogy a letelepedés fejében fizetség nélkül szolgálnak a töröknek egy Habsburgok 
elleni háborúban.28 1607 őszén, a törökkel folytatott tárgyalások nyomán készü-
lődtek „a németek ellen, mint Bocskai tette.”29 A bécsi udvarba megérkeztek 
ugyan a felkelés készülődéséről szóló jelentések, de Mátyás főherceg nem ren-
delkezett kellő sereggel és erőforrással a hajdúk ellen, s hiába kért bátyjától, Ru-
dolf császártól segítséget, azt nem kapta meg, ezért csak a feltételezett támadás 
célpontjaként számításba veendő Stájerország és Alsó-Ausztria védelmére ren-
delhetett kisebb katonaságot.30 1607 novemberében azonban a hajdúk támadása a 
Tiszántúlon Kassa felé indult, s jórészt a korábban nekik ígért területek megszer-
zésére vonatkozott. Katonai sikereiknek gátat vetett, hogy egyelőre sem az előre 
kiszemelt Homonnai Drugeth Bálint, sem Báthory Gábor nem állt melléjük, sőt 
összesen kb. 5000 fős sereggel ellene állt a felkelésnek.31  

Látván, hogy katonai megoldást nem lehet kierőszakolni, s ugyanakkor a bé-
csi béke tartalma, a rendi követelések valóra váltása sem zökkenőmentes, a haj-
dúk 1607 decemberében az ináncsi kiáltványban saját sérelmeik mellett éppen a 
rendi követelések teljesítése mellett álltak ki, azt gondolva, hogy ezzel a nemes-
ség támogatását is elnyerik. A Magyar Királyság rendisége azonban ekkor már 
nem kívánt élni a hajdúk támogatásának lehetőségével, nem akart újabb felkelést, 
ahogyan az erre a posztra felkért Homonnai Bálint sem akart a hajdúfelkelés ve-
zetője, vagy mégannyira sem „magyarországi fejedelem” lenni. A nemesség 

                                                 
27  Papp Sándor: Hajdúk és törökök a tizenöt éves háború végén. In. A hajdúváros Böszörmény. 

Tanulmányok a hajdúk Böszörménybe telepítésének 400. évfordulójára. Szerk. Nyakas Miklós, 
Hajdúböszörmény, 2010. 20–27. 

28  Nyakas Miklós: A második hajdúfelkelés. In. Báthory Gábor és kora. Szerk. Papp Klára – 
Jeney-Tóth Annamária – Ulrich Attila, Debrecen, 2009. 330. 

29  Czigány, 2010. 48. 
30  Bagi Zoltán: „Látja a harmadik fél a saját hasznát és sikerét ebben.” A második hajdúfelkelés-

ről Bécsbe érkezett hírek és kémjelentések 1607. október és december közepe között. In. Bá-
thory Gábor és kora. Szerk. Papp Klára – Jeney-Tóth Annamária – Ulrich Attila, Debrecen, 
2009. 337–354. A védelemre rendelt katonaság létszáma 1500 fő volt, de Mátyás Erdődy Ta-
mással, Hagymássy Kristóffal és Nádasdy Tamással is tárgyalt a lehetőségekről. Czigány, 
2010. 50. 

31  Homonnai Drugeth Bálint Zemplén, Báthory Sárospatak váránál. Rákóczi Zsigmond erdélyi fe-
jedelem úgy látta, hogy Ali pasának nem Nagy Andrással kellett volna tárgyalni, hiszen Bocs-
kai idején is ő „kereste meg a hajdúkat és nem fordítva.” Czigány, 2010. 53. és 55. 
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többsége a felkelés vezetőjét, miskolci Nagy Andrást csak a „sok lator” egyiké-
nek tartotta, aki azt hiszi „mind ez világ övé.”32 Ennek ellenére Rudolf császár 
Rákóczi Lajos révén próbálta megegyezésre bírni őket, de sem ő, sem Mátyás 
főherceg követei nem jártak eredménnyel. Rákóczi Lajos kállói főkapitány sze-
rint a török által nyújtott diplomáciai biztonság és a prédikátorok érvei miatt nem 
egyeztek a felkelők, sőt úgy vélte, a debreceniek is „szófogadatlanok... az haj-
dúkkal is igen egy értelemben vadnak”.33 

A hatalom megragadásához a bécsi udvari körök támogatását megszerző Bá-
thory Gábornak szüksége volt a hajdúk katonai támogatására, aki az öreg Rákó-
czi Zsigmondot, az erdélyiek szabad akaratából megválasztott fejedelmét kívánta 
pozíciójából kimozdítani. Az 1608. február 6-án, Debrecenben megkötött megál-
lapodásban a hajdúk vezéreiknek – Nagy Andrásnak és Elek Jánosnak – pozíciót 
és személyes adományt, a hajdúság számára pedig letelepedési lehetőséget kértek. 

Báthory arról a vidékről kapott katonai támogatást, amely a török hódoltság 
felé eddig is a fejedelemség meghatározó katonai területe volt, Várad környéké-
ről. Nagy András 3000 hajdúkatonájának segítségnyújtása vezetett oda, hogy 
Rákóczi Zsigmond – a Báthoryval folytatott tárgyalások után – egy felkínált fel-
vidéki birtokért, Szádvárért 1608. március 5-én lemondott fejedelmi hatalmáról, 
s átadta azt Báthory Gábornak, aki március 31-én be is vonult Kolozsvárra, ahol 
március 7-én a rendek fejedelemmé választották. 

Báthory Gábor nem tette ugyan Várad kapitányává Nagy Andrást, de mezei 
hadainak főparancsnokává nevezte ki, s jelentős birtokadományban (Biharnagy-
bajom stb.) részesítette. A fejedelem a hajdúkat is letelepítette: Bihar vármegyé-
ben létrehozta Bocskai szabolcsi „nagy hajdúvárosai” mellé az ún. „kis hajdúvá-
rosokat”.  

Nem szokás a figyelmet felhívni arra, de a fiatal fejedelem a hajdúkiváltságo-
lással éppen úgy Bocskai fejedelem egyértelmű követője volt, mint a Magyar Ki-
rálysághoz való viszony értelmezésében. Báthory Gábor – ahogyan tehetséges 
utóda, Bethlen Gábor is – olyan címert csináltatott magának, mint Bocskai: Ma-
gyarország és Erdély címerrajzát egyesítve a családi címerével. (Más kérdés, hogy 
Báthory Gábornak esélye sem volt valami területi egyesítést kezdeményezni, az 
örökség vállalása azonban a címerről leolvasható.) A hatalomra kerülésben is 
megvan egy hasonlósági mozzanat: a Báthoryt támogató hajdúfelkelők ugyanis a 
hódoltsági törökök diplomáciai támogatását élvezve nyújtottak neki segítséget.  

                                                 
32  Komáromy András: A szabad hajdúkra vonatkozó levelek és okiratok. = Történelmi Tár, 1900. 

442–443. 
33  Rákóczi Lajossal Szikszón, Szerencsen és Debrecenben tárgyaltak. Rácz István: A hajdúk a 17. 

században. Debrecen, 1969. 36. A kállói főkapitány véleményét tükröző levélről Komáromy 
András: Az 1607-i hajdúlázadás történetéhez = Hadtörténeti Közlemények, 1891. 234. 
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Mátyás főherceg szintén a maga javára volt képes kihasználni a hajdúfelkelés 
rémképét. Báthory lépését követően igyekezett megegyezésre jutni a többi felke-
lővel, s 1608. március 27-én az érsekújvári egyezségben ígéretet tett Bocskai 
adományainak elismerésére. Április 13-án a hajdúk Várkony melletti táborában a 
Bocskai-féle adománybirtokok szabad elfoglalásába, a töröknek a zsitvatoroki 
béke szerinti ajándékok megadásába is beleegyeztek a rendek. Ez azt jelenti, 
hogy a privilégiumok életbeléptetése a hajdúfelkelés nélkül nem lett volna elkép-
zelhető. Mátyás azt is kellően érzékelte, hogy a magyar rendiség a bécsi béke 
pontjainak, a politikai követeléseknek valóra váltásában érdekelt ugyan, de a ha-
talomból nem akarja részeltetni a katonáskodókat, különösen nem a hajdúvezé-
reket. Vagyis: a helyzet inkább kedvez az udvarral kötött kompromisszum meg-
erősítésének, mint felrúgásának, sőt, a veszélyérzet felnagyításával gyorsítani le-
het a királyválasztást, a megegyezést. 

A rendek az 1608. évi országgyűlés végzéseiben elérték a bécsi béke pontjai-
nak törvénybe iktatását, s ugyanakkor egyértelműsítették álláspontjukat a kato-
náskodók politikai szerepvállalásáról is, amikor kimondták: a főpapokon, báró-
kon és mágnásokon, nemeseken és a szabad királyi városokon „kívül senkit a kö-
zönséges országgyűlésbe be ne vegyenek,”34 vagyis csak a nemesi címmel rendel-
kező lehet az országgyűlés tagja, a katonáskodókat viszont nem tekintik annak. 

A Báthory Gábort támogató bihari hajdúk a korábbi kiváltságokhoz – a sza-
bolcsi hajdúvárosok lakóihoz – hasonló jogokat kaptak. Katonai kötelességeiket 
az erdélyi fejedelmek számára kellett teljesíteniük, cserébe megkapták adomány-
területüket (20 település), általában minden haszonvételével (szántókkal, erdők-
kel, szőlőkkel, folyóvizekkel, malmokkal, vásártartási joggal stb.) együtt, ahol 
adómentességet, a település önkormányzatában és bíráskodásában önállóságot 
szereztek, s ugyanakkor 1609-től a váradi főkapitány, Rhédey Ferenc katonai 
irányítása és bírói fennhatósága alá tartoztak. 

A Bocskai féle kiváltságok érvényesítésében a hódoltsági törökök vállaltak 
garanciát, erre utalt Bethlen Gábor is, amikor Esterházy Miklósnak azt magya-
rázta, hogy a hajdúk tiszántúli települései a török fennhatósága alatt állnak: „A jó 
emlékezető Bochkay fejedelem az mikor az hajdúságot letelepítette, az török 
consensusából szállétotta az hódolt helyeknek fundusára…”, amelyről Ali pasa 
még ahdnamét is adott nekik.35 

A Bocskait követő erdélyi fejedelem, Rákóczi Zsigmond is adott kiváltságolt 
települési rangot (1607. július 20.), Ürögd mezőváros és Oroszi területére tele-
pítve Szilassi János 400 katonáját, amely privilégiumot Báthory Gábor megerősí-
tett. A Csáky család birtokába tartozó Körösszegről a váradi várhoz tartozó Ta-
másiba 1608. május 7-én telepítettek át száz hajdút, kétségtelenül igazolva azt a 
                                                 
34  1608. évi koronázás utáni 1. tc., Magyar Törvénytár 1608–1657. Bp., 1900. 25. 
35  Czigány, 2010. 67. 
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tényt, hogy a megyében a magánbirtok területén már a nagy 17. századi kiváltsá-
golások előtt is jelentős számú hajdúkatona élt. A körösszegiek kiváltságolt álla-
pota is megmaradt a későbbi hagyományban, tehát elképzelhető, hogy a települé-
sen is maradhattak hajdúkatonák, vagy később telepítettek oda. Körösszegről 
1631-ben újabb áttelepülés történt Vekerdre. (Körösszeg vára és uradalma a Csá-
kyaké volt, de Csáky István ekkor már a Magyar Királyságban élt.) 

Berettyóújfaluba 1608 májusától több alkalommal telepítettek be hajdúkat a 
erdélyi fejedelmek, hasonlóan Mikepércshez. Régen (a 18. században már puszta) 
szintén Báthory Gábor betelepítése (1609). Konyárra 1615 táján települtek haj-
dúk, Félegyháza Bethlen Gábor által kiváltságolt település. Kiváltságlevele egyik 
településnek sem maradt fenn. Derecskére Rákóczi György Böszörményből tele-
pített (állítólag 1000 embert) 1631-ben, de a telepítés konfliktust okozott a hó-
doltsági törökökkel, amit csak 1637-re sikerült elsimítani.  

Bagamérban a korábban ott élő „mezei hajdúk” kapták Báthorytól a kiváltsá-
got, ahogyan Harsányban is I. Rákóczi Györgytől „nova donatiót” nyertek a ko-
rábban ott lakó, az erdélyi fejedelmeket szolgáló hajdúk. Ugyancsak ezt láthatjuk 
Komádi esetében is, ahol a már a mezővárosban lakók szerezhettek pusztabirto-
kot. Tépén viszont (1613) arra adott lehetőséget az oklevél, hogy a hajdúk 800 
forintért megvegyék a birtokot, s ott földesúri jogokkal éljenek. Ugyancsak vá-
sárlás révén jutottak a kereki hajdúk Sas (Mezősas) birtokához (1618), ahol fel-
tehetően a korábbi 51 vásárlót emelte Bethen Gábor 1628-ban a nemesek sorába. 
Gáborjánban feltehetően nemes hajdúk vettek újabb birtokrészeket, az erdélyi 
törvények ezt a települést is kiváltságos hajdúhelynek tekintették. 

Bajom várát és uradalmát Nagy András kapta, majd 1615-től Petneházy Dá-
vid, azonban az uradalom egyes helységei, mint pl. Bagos hajdúhelyként került 
1653-ban az erdélyi törvényekbe. Sáránd kisnemesi falu volt, ahová konyári haj-
dúk is áttelepültek (1615). Kabára, mint Báthory Anna birtokára 1618 körül te-
lepültek be a hajdúk. 

A magánföldesúri hajdúk (Pocsaj, Margitta) mellett fejedelmi várakban (Vá-
radon, Sarkadon) szolgáltak jelentősebb számban hajdúvitézek, akiknek a feje-
delmek kiválságokat adtak, s akik a települések adózó lakosaitól jól elkülönülten 
éltek. 

Mindez azt igazolja, hogy a 17. század első felében Bihar vármegyében kü-
lönféle szintű hajdúprivilégiummal rendelkező hajdútelepüleket találhatunk, 
amelyek többsége a kiváltságolás eredetét, ötletét, vagy pusztán a hajdúk által la-
kott település lakosságának folyamatosságát Bocskai idejére vezeti vissza. Az 
erdélyi fejedelmek küzdelmeiben ezekre az újabban kiváltságolt bihari hajdúhe-
lyekre esetenként biztosabban számíthattak, mint a nagy hajdúvárosok hajdúira. 

Várad török kézre kerülése után azonban megszűnt a hajdúkat irányító szer-
vezet, s a bihari hajdúk jelentős része menekülni kényszerült. A kolozsvári Kiss 
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András főlevéltáros az ő letelepedésük és befogadásuk nyomát találta meg a he-
lyi közhagyományban, amikor a hóstát lakóinak – állítólagosan Bocskai katonái-
ról maradt fenn emlékezet – hajdú származását vizsgálta.36 

A szabolcsiak településeit feldúlták, ám azok lakott helységként érték meg a 
század végi török elleni háború győzelmét, Várad visszavételét (1692), s tettek 
sikeres kísérletet arra, hogy kiváltságaikat a Habsburg államhatalomal is elismer-
tessék. A bihariak esetében a helyzet másképpen alakult. A világi magánbirtok 
településeinek hajdúi vesztették el leggyorsabban birtokosuktól kapott mentessé-
güket, s katonáskodás helyett ismét jobbágytelkük után teljesítették szolgáltatásai-
kat. Közülük csak az egyéni nemesítést, armálist szerzettek menekedhettek meg, 
amennyiben házuk és telkük után mentességet, vagy adománybirtokot szereztek. 

A bihari hajdútelepeket egy uradalomként kapta meg zálogbirtokként Ester-
házy Pál herceg, aki elmaradt nádori fizetéséért cserébe jutott a derecskei urada-
lom zálogbirtokához, s 1745-ben a donatiot is megkapta uradalmára. A szabol-
csiak viszont igyekeztek különállásukat megőrizni, s el tudták érni, hogy privilé-
giumaik mellett – amelyről egyértelműen tudták igazolni, hogy 1613-ban a ma-
gyar király is jóváhagyta őket – az uralkodó (1697) sajátos különkormány-
zatukat, a Hajdúkerületet is elismerje, s megerősítse annak szabályzatát is.37 

 
 

A hajdúkiváltság emlékezete 
 

A hajdúkiváltság emlékezetét a szabolcsiak először a Hajdúkerület belső önkor-
mányzatának megvédése során, a bihari kis hajdúvárosok viszont a kiváltságos 
helyzetet fenyegető veszélyek újraéledésekor tartották fontosnak. Az utóbbiak 
helyzete a 18. század második felében, az úrbérrendezés idején vált kritikussá, 
amikor a hercegi család már nem az uradalom egészétől követelte a jobbágyi 
szolgáltatások ellenértékét, hanem a családoktól – kihasználva a rendezés által 
kínált lehetőségeket – pontosan kívánta a szolgáltatások ellenértékének megfize-
tését, valamint komolyan tervezte, hogy a derecskei uradalomban is majorságot 
létesít, ami felvetette a robotszolgálat teljesítésének szükségességét is. Ez a sza-
bad paraszti állapotba jutott egykori hajdúk egyértelmű jobbágyként való kezelé-
sének lehetőségét vetítette előre. Ezzel magyarázható, hogy 1790-ben a települé-
sek előbb az erdélyi, majd a magyar országgyűlés előtt keresték igazukat, azaz 
kerestették régi privilégiumaikat, s igyekeztek azokat elismertetni. A kezdemé-

                                                 
36  Kiss András: Bocskai és a hóstátiak. Legenda vagy történelmi tény? In. „Nincsen nekönk több 

hazánk ennél…” Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Szerk. ifj. Barta János és Papp 
Klára, Bp., 2004. 47–57. (továbbiakban Kiss A., 2004.) 

37  Nyakas Miklós: A hajdúkerület kialakulása és korszakai. In. Vármegyék és szabad kerületek. 
83–96. online: http://hbml.archivportal.hu/data/files/144626506.pdf 
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nyezés egy hosszúra nyúlt hajdúper kezdetét jelentette, amely többszöri újrakez-
déssel egészen a polgári forradalomig húzódott, de nem hozta el a várt sikert. A 
Hajdú-Bihar Megyei Levéltár azonban megőrizte azt a dokumentumot, amelyet a 
bihari hajdúvárosok összeállítottak, amely a későbbi per alapja lehetett, s a haj-
dúk kiváltságainak bizonyítékául szolgált.38 

Az utókor emlékezetében a hajdúkiváltság és Bocskai emlékének ápolása ösz-
szekapcsolódott. Ennek oka mindenképpen abban keresendő, hogy a korponai 
országgyűlés legfontosabb kérdésének, a Habsburg udvarral folytatandó béketár-
gyalások ügyének előrehaladását a fejedelem egyértelműen biztosítani kívánta 
azzal, hogy a tanácskozáson jelen lévő és társadalmi problémáit határozottan 
képviselő hajdúkapitányokat – a hozzájuk tartozó hajdúkatonákkal együtt – a 
privilégium megadásával lecsendesítette, maga mellett tartotta, ezért az utókor a 
későbbi hajdúprivilégiumokat is Bocskai kezdeményezésére vezette vissza.39 Az 
együttesen adott, s letelepedési lehetőséget is nyújtó kiváltságok mellett az egyé-
ni nemesítések (pl. Nagy Andrásé 1606-ban) is a fejedelem nevéhez köthetőek, s 
a privilégiumokat az udvar is megerősítette (1613). A kolozsvári hóstát lakói év-
századokkal később is Bocskai kiváltságaira emlékeztek, holott Kiss András ku-
tatásaiból kiderült, a külváros lakói Várad török kézre kerülése (1660) után köl-
töztek lakhelyükre.40 

Ismeretes, hogy a fejedelem maga is rászolgált az utókor itéletére, hiszen éle-
te végéig kiállt a hajdúk támogatása mellett, azt állítva, hogy nélkülük az Osz-
mán Birodalom és a Habsburg állam törekvései közepette nem tudta volna sike-
reit biztosítani. Ahogyan Illésházy Istvánnak írta  „... ha módunk lött volna az le-
szállításokban is, bizontalan állapotunkhoz képest nem mondhattuk volna bátor-
ságosnak, mert amazoknak mind a kettőnek kész hada és ereje fennlévén és al-
kalmatossága adatván reája, az két tar közül ki tudja melyik kapott volna üstöké-
ben az magyar nemzetségnek.”41 

A hajdúk emlékezetének fontos részét képezi a viszony Bocskai koronájához, 
amely korona történetének gazdag irodalma van.42 Amint tudjuk, a korona kérése 
1605 tavaszán magától Bocskaitól indult. Amikor azonban a fejedelem hírt ka-
pott a korábban óhajtott kérés beteljesüléséről, számára már megváltoztak a kö-
rülmények. Az 1605 nyarán elindultak a béketapogatódzások a Habsburg udvar 

                                                 
38  MNL HBML IV. A. 502. a. 
39  Nyakas Miklós: A korponai kiváltságlevél és hajdúkapitányai = Debreceni Szemle, 2006. 3. sz. 

350–360. 
40  Kiss A., 2004. 54–55. 
41  Bocskai István Illésházy Istvánnak, Kassa, 1606. október 15. In. Régi magyar levelestár XVI–

XVII. század, Online: http://mek.oszk.hu/06200/06208/html/rml1078.html 
42  Bocskai kíséretében a Rákosmezőn. Szerk. Csonka Ferenc és Szakály Ferenc, Bp., 1988.;Benda 

Kálmán: Bocskai István, Bp., 1993.; Karl Nehring: Kié a korona? = História, 1985/1.  
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felé, amelynek során a fejedelem elküldte 16 pontból álló javaslatát. A török ko-
rona nyílt elfogadása esetén a tárgyalások azonnal megakadtak, s kudarcba for-
dultak volna. Ezért kapta a korabeli közvélemény és az utókor is Bocatius János 
kassai főbíró leírása alapján azt a képet, hogy Bocskai nem fogadta el a koronát. 
A török táborba igyekvő fejedelem nagyon jól tudta, hogy érkezhettek hírek a 
szultánhoz a bécsi udvarral elindult tárgyalásokról, ezért aztán igen nagy féle-
lemmel ment a saját maga által kért korona átvételére. Azt semmiképpen nem te-
hette meg, s nem is tette, hogy nem fogadja el azt, ám a rendiség képviselőinek 
szóló magyarázattal lehetővé tette a tárgyalások folytatását. Legutóbb Teszelszky 
Kees bizonyította tanulmányában, hogy Bocatius tudatos érveléssel mondott mást, 
mint ami Lalla Mohamed táborában bekövetkezett. Az általa idézett Ali budai pasa 
ugyanis egyértelműen igazolta, hogy a török továbbra is királynak és a saját alá-
rendeltjének tekintette Bocskai és a magyarokat.43 

A kortársak közül ecsedi Báthory István országbíró – 1605. július 12-én írott 
levelében – mindenképpen országgyűlési tárgyalásokra bízta volna a Habsburg 
félnek arra a kérdésére adandó választ, hogy „mi az ország kevánsága szabadsá-
ga felől”. Elképzelései között ott szerepelt a Szent Korona visszaszerzésének le-
hetősége is, amit azonban Bocskai és környezete korántsem érzékelt közvetlen 
politikai realitásnak: „Reméllem mindazáltal, hogy netalán felséged, és az ország 
ezen megnyughatnék, hogy császár őfelsége bocsássa ki keziből éppen Magyar-
országot cum partibus et subiectis, agya meg őfelsége koronánkot is. Emez nem 
új dolog, mert Fridericus császár is megatta volt az koronát, az szegény Mátyás 
királynak. Elégegyék meg őfelsége, ennyi sok esztendőkig jámbor hűvségünkkel 
és rabságunkkal való szolgálatunkkal, mellyel őfelségét sok időktül fogva szol-
gáltuk vérünk hullásával, halálunkkal, nemzetünknek, jószágunknak, marhánk-
nak ellfogyásával, és országunk pusztulásával. Emlékezzik meg őfelsége ennyi sok 
időktűl fogva, Isten után az magyar nemzetsíg az egész keresztyénsígnek paissa 
volt. Ezt az jót Isten után őfelsége megcselekedvén, háládatossággal veszszük 
őfelségétől, Istent imágyuk érette, és az keresztyénsígnek is szolgálunk. Orszá-
gunknak is régi szabadságát és rendtartását felségeddel együtt országostul az Is-
tennek, kegyelmessiginek általa meghtaláljuk és restaurálhattjuk jó móggyával, 
és így felségedet is reméllem, hogy megcontentálhattja császár őfelsége.”44 

                                                 
43  „Az mi hatalmas Császárunk akár Bocskai István királj eo Felsegett, s akár az Maghiar urakath, 

akár az Maghiar Országoth szárniay alá vödte, és nagy fogadást tött.”Ali pasa levele Bocskai-
hoz In. The Hungarian Letters of Ali Pasha of Buda1604–1616. Szerk. Gustav Bayerle, Bp., 
1991. 34. A forrást idézi Teszelszky Kees: A Bocskai-koronázás és a koronázás mitosza. = 
Confessio, 2006. (30.) 3. sz. 

44  Iratok Bocskai István és kora történetéhez. Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója c. sorozat 
VI. k. A forráskiadvány bevezető tanulmányát és adattárát készítette: Nagy László, Debrecen, 
2005. 185. 
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A hajdúk szemében – akik már a török táborban ünnepelték a korona meg-
szerzését – azonban hosszú időre a fejedelem töröktől kapott koronája szimboli-
zálta Bocskai törekvéseit, ezért nem véletlen, hogy az utókor történészei is kife-
jezték egyetértésüket a nézettel, amikor a 400. évfordulóra megjelent kötetüket a 
„Koronás fejedelem” címmel látták el.45 A szemlélet 2011-ben Szőts Géza akkori 
államtitkárt egy rádió-interjúban annak megvallására késztette, hogy „Erdélyben 
a Bocskai-korona, most túlozni fogok, egyenértékű a Szent-Koronával”. A túlzás 
mindenképpen tény – s ezért nem is mutatja reálisan az erdélyiek véleményét 
Bocskairól és az ő sohasem használt koronájáról –, de ugyanakkor jó példa is ar-
ra, hogy a korona szimbólikus szerepét az utókor ismeri, ám koronként változó 
értelmű magyarázatokkal látja el azt.46 

A fejedelem a töröktől kapott koronát végrendeletében az Ország Tárházára 
hagyta, Homonnai Drugeth Bálintra bízza: „Az Koronát is, kit nekünk Török 
Császár adott, hagyjuk az Ország Tárházában, úgy, hogy Fejedelemségről Feje-
delemségre maradjon, és annak kezén tartassék, aki az Ország Ura lészen, avval 
a köves szablyával együtt, amelyet adott véle.” A fejedelmi szándék ellenére 
azonban 1610. június 10-én Thurzó György nádor átadta a Bocskai koronát Sá-
rospatakon az udvar képviselőinek, amit október 6-án Bécsben ünnepélyesen a 
kincstárba helyeztek el.47 Mivel a 17. században többen fogalmazták meg az er-
délyi fejedelmek közül a Magyar Királyság megszerzését (Báthory Gábor, Beth-
len Gábor), s az Oszmán Birodalom többeknek ígérte (Apafi), vagy többeket 
buzdított a megszerzésére (Thököly) – a török korona őrzése Habsburg részről 
(utólag is) jó elővigyázatosságnak tűnik. 

Trianon után a Monarchia felbomlása felvette az osztozkodás lehetőségét: el-
sőként a románok akarták (1921) Bocskai koronáját megszerzni, majd 1926-ban 
a magyarok is maguknak követelték azt. A kérdés megoldását végül a magyarok 
és a románok megegyezésére bízták, ilyen egyezség azonban nem született. (A 
román követelés alapja az volt, hogy mivel szerintük Bocskai erdélyi fejedelem-
ként kapta a koronát, s Erdély Trianon után Romániához tartozik, annak kormá-
nya jogot formál rá.) A magyar érvelés szerint: Bocskai magyar fejedelemként 
kapta, s az ország nádora a magyar király kincstárába adta át azt, ezért az ékszer-
nek Magyarországra kell kerülnie. 

 

                                                 
45  G. Etényi Nóra – Horn Ildikó – Szabó Péter: Koronás fejedelem. Bp., 2006. 
46  A 168 órának adott interjúról van szó. Az interjúhoz kapcsolódó Heti Válasz cikke közli az 

idézett mondatot. Online: http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=125261 
47  Az 1609 évi XX. törvénycikk kötelezte az ország nádorát a török korona átadására (5. §. A Ná-

dor Úr kezébe kerülvén pedig a korona, ugyanez a Nádor-ispán azt a korona-sekrénybe helye-
zés és megőrzés végett a királyi Felségnek adja és szolgáltassa át.”), ennek megfelelően csele-
kedett Thurzó György.  
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Bocskai török koronája a Kuntshistorisches Museumban látható48 

 
Legutóbb Buczkó József foglalta össze a török korona visszaszerzésével kapcso-
latos hajdúvárosi mozgalom eseményeit, „Jöjjön haza Magyarországba” címmel.49 

Szerinte a hajdúvárosok a koronát nemzeti ereklyének tekintették. 1924-ben 
egyértelműen azt hitték – kérdés, mennyire reálisan –, hogy „Ferdinánd román 
király akarja vele megkoronáztatni magát.” (Debreczen c. politikai lap) 1926. jú-
lius 2-án Hajdúszoboszlón megalakult a „Bocskay Koronaszövetség”, amelynek 
világosan kimondott célja a korona visszavásárlása: „Jöjjön haza Magyarország-
ba ez a gazdag történelmi múlttal bíró ereklye. Hozza meg áldozatát elsősorban a 
hős fejedelem által lakhelyhez és gazdag termőföldekhez juttatott hajdúság, mely 
létét köszönheti fejedelmi alapítójának. De hozza meg áldozatát a magyar társa-
dalom minden rétege, a kormány, nemzetgyűlés, a vármegyék, városok, közsé-
gek, hogy a nemzeti önérzetet felkorbácsoló aljas szégyen megszellőztessék, le-
hetetlenné tétessék, s Bocskay koronája visszakerüljön oda, ahol méltó helye 
van: a Magyar Nemzeti Múzeumba.” 1927 márciusában már 926 település csat-
lakozott, nem csak hajdúvárosok, Debrecen is, de Kecskemét, Nyíregyháza, Jász-

                                                 
48  A török korona a bécsi kincstárba (Schatzkammer) került, amely jelenleg a Kuntshistorisches 

Museumhoz tartozik. 
49  Buczkó József: „Jöjjön haza Magyarországba ...”: a hajdúvárosokból indult mozgalom a 

Bocskai-korona visszaszerzéséért, 1926. Debrecen, 2009. 
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berény stb. 1926 novemberében viszont meghalt a román király, s a románok et-
től kezdve nem kezdeményezték tovább a korona kiadatását. 

2004-től a 400. évfordulón Hajdú-Bihar megye politikusai, művelődési szak-
emberei is felvetették a korona hazahozatalát (több újságcikk, muzeológusok tö-
rekvése, kultúrdiplomácia törekvések), de teljesen sikertelenül. A Déri Múzeum 
(Szathmári Ibolya igazgató felvetésére) az évfordulóval kapcsolatos kiállításra, 
vagy hologramként szerette volna megkapni a kincset. KésőbbVitányi István, a 
megyei Bocskai bizottsági elnöke, országgyűlési képviselő tett ismételt lépést, 
felvetve, hogy véglegesen hazakerülhetne az ereklye, Szőcs Géza kulturális ál-
lamtitkár pedig a kormány több tagjával egyetértésben Debrecenbe akarta hozat-
ni a koronát. Mindkét törekvés kulturdiplomáciai kudarcot vallott, mivel a török 
koronát senki nem kapta meg kiállításra, a végleges hazakerülés felvetéséről pe-
dig – információnk szerint – nem is indultak tárgyalások. 

A Bocskai-felkelés évfordulói egyértelműen kiváló alapot szolgáltattak az 
emlékezet ápolásának. Különösen igaz ez a 300. és a 400. évfordulókra.50 A 300. 
évfordulót a bécsi béke megkötésére való emlékezetnek szentelték, vagyis nem 
magát a kétéves összeütközést, hanem az uralkodó és a rendek megegyezését tar-
tották lényegesnek. Országos visszaemlékezés azonban nem volt, amit Zoltai La-
jos szóvá is tett a Debreczeni Képes Kalendárium 1907. számában, külön ki-
emelve, hogy Bocskai fejedelem „… megérdemlette volna, hogy országszerte fé-
nyes, az egész magyar társadalmat, a kormányt és törvényhozást is magával ra-
gadó ünnepségek keretében gyújtassék fel az ő emlékezete [...].”51 

Az emlékezés részeként állították fel 1906-ban közadakozásból a budapesti 
Bocskai szobor másolatát a debreceni Nagytemplom háta mögött – az akkori 
Emlékkertben –, s ugyanaz a Holló Barnabás készített immár új szobrot Hajdú-
böszörménybe is, amelyet 1907-ben avattak fel. A korabeli emlékezéseket vizs-
gálva szembetűnő a hajdúvárosok közötti vetélkedés. Amikor ugyanis 1903 szep-
temberében Hajdú vármegye közgyűlésére olyan előterjesztés került, amely egy 
új szobor állítását tervezte Hajdúböszörménybe, a szoboszlói képviselők – a 
hadháziak és a nánásiak támogatásával – ellene szavaztak. A végső döntést 1903 
decemberében azért sikerült Böszörmény javára fordítani, mert a város 20 ezer 
koronát ajánlott fel – az összes költséget jelentő 44 ezerből –, s csak a fennmara-
dó összeg megajánlását kérte a többi hajdúvárostól, ám a szoboszlóiak saját szo-

                                                 
50  Papp Klára: A Bocskai évfordulóhoz köthető konferenciák, megemlékezések Hajdú-Bihar me-

gyében = Debreceni Szemle, 2005. 3. sz. 466–469.; Illés Andrea: A Bocskai-évforduló 2005. 
évi Hajdú-Bihar megyei és határon túli programjai. = Debreceni Szemle, 2006. 3. sz. 384–387. 

51  Tárczyné Mányi Sarolta: A Bocskai-szabadságharc és a bécsi békekötés 300. évfordulójának 
ünnepségei a hajdúvárosokban. = Debreceni Szemle, 2006. 369–383. (Továbbiakban Tárczyné, 
2006.) A tanulmány a szoboszlói, debreceni és böszörményi ünnepségeket eleveníti fel a kora-
beli sajtó felhasználásával. 
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borállítási tervükre hivatkozva elzárkóztak a fizetéstől.52 Mindkét esemény nagy 
ünnepségekre adott alkalmat, jelentős országos és helyi előkelőségek – 1607-ben 
Darányi Ignác miniszter és Justh Gyula házelnök, Thaly Kálmán történész mind-
két ünnepségen – megjelenésével, „60–70 különféle színű díszmagyarba öltözött 
előkelőség, 250–300 főnyi református és evangélikus pap palástosan, továbbá 
Lengyel Endre vikárius és Ujhelyi Andor dorogi lelkész vezetése alatt számos g. 
k. lelkész vett részt az istentiszteleten, ezenkívül a böszörményi zsidó hitközség 
elöljárósága is,” Debrecenben a kántus, Böszörményben a szoboszlói, böszörmé-
nyi és nánási „egyesült dalegylet” énekelt, s komoly ünnepi beszédek hangzottak 
el. Az alkalomra írt versek közül a korabeli újságok vallatója Benedek János or-
szággyűlési képviselő ódáját emelte ki, amely elsősorban a hajdú-utódok érzel-
meinek hű kifejezése miatt méltó a figyelemre:53 

 
   Ércz-Bocskay: állj őrt! S ha ránk fenekedve, 
    Ellenünk indulna ismét a pokol; 
   S megsajdulna a sziv aczél kebeledbe,  
    Hogy amit alkottál, sorvad, haldokol: 
   „Kölsd fel a harangot” nagy Bocskay István,  
   Hadd kongjon a vész-hang Tisza–Duna síkján 
    Harcol a hős hajdú, a hű ivadék,  

    Míg újra szabad lesz a nemzet, a nép! 
 

A Debreczen című politikai napilap, a hajdúszoboszlói Független Hajdúság és a 
Szoboszló és vidéke, a böszörményi Böszörmény és vidéke, a Régi Okiratok és 
Levelek Tára, valamint a Debreczeni Képes Kalendárium cikkei – amelyben 
Zoltai Lajos is több tanulmányt írt, többek között a debreceni szobor avatásáról 
is – felkeltették az érdeklődést Bocskai nagysága és a hajdúk múltja iránt.  

A szerzők közül kiemelkedik Calamus dr, azaz Boldisár Kálmán, aki 1906-
ban könyvet írt Bocskairól, s még a jövőben létesítendő Debreceni Egyetemet is 

                                                 
52  Uo. A sikertelen közgyűlés nyomán a vármegye vezetése döntött. A szoboszlóiak végül 1903-ban 

nem állítottak Bocskainak szobrot, csak 1972-ben teljesítették eredeti elhatározásukat. legutóbb 
Berek Lajos 2006-ban vette számba a Bocskairól állított szobrokat is a Bocskai István a képzőmű-
vészetben c. írásában = Szókimondó, 2006. 8–9. sz. 34–41. Ő úgy tudta, hogy a szobrot 1969-ben 
avatták, de ez az évszám a szobor elkészültének, s nem a Marton László által elkészített szobor 
avatásának időpontja. http://www.kozterkep.hu/~/4194/ (letöltés időpontja: 2014. január 22.) A 
debreceni szobor az 1903-ban a Kodály Köröndön állított Bocskai szobor másolata. 

53  Tárczyné, 2006. 381–382. Hajdú vármegye főispáni tisztét ekkor Weszprémy Zoltán, a hajdú-
vármegyei Függetlenségi és 48-as párt elnöke pedig Weszprémi István volt, ezért a szemlélettel 
és érzülettel a hivatalos vezetés teljesen egyetértett. 
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Bocskai Istvánról nevezte volna el.54 A töröktől kapott korona kérdése is izgatta, 
amelyről mintegy két évtized múlva könyvet is írt.55 

A Bocskai emlékezet erősödését szolgálta egy újabb emlékhely létrejötte. Genf-
ben megalkották a Reformáció falát, ahol a magyar reformációt Bocskai István 
szobra képviseli, akit a felirat „győztes erdélyi fejedelemnek” nevez, utalva jel-
mondatára: „Hitünknek, lelkiismeretünknek és régi törvényeinknek szabadságát 
minden aranynál feljebb becsüljük.” 

 

 
Bocskai szobra a genfi emlékművön 

 

„Az országban egyedülálló módon Hajdú-Biharban jött létre Bocskai Emlékbi-
zottság (2004. február 13.) … Természetesen az lett volna az igazi hatás, ha az 
országos tudomány-és kultúrpolitika felvállalta volna – a Rákóczi évfordulóhoz 
hasonlóan – a Bocskai évet, ahogyan az európai reformáció értékítélete kiemelte 

                                                 
54  Boldisár Kálmán Calamus dr. álnéven írt a Debreczeni Képes Kalendáriumba, s a könyv meg-

jelenésének évében a város rendőrfőkapitány-helyettese volt. lásd Juha Enikő írását (Bocskai 
300 éve most már 400) online: http://www.deol.hu/dbarch/08/02/08-02_16.pdf, 1923-ban a 
debreceni egyetem bölcsészdoktorrá avatta; Calamus dr. (Boldisár Kálmán): Bocskay hadi né-
pe. = Debreczeni Képes Kalendárium, 1906. 76–114., valamint Calamus dr: Bocskay hadi né-
pe. = Turul, 25, 1907. 182–193. Calamus dr.: Bocskay hadi népe. Harmadik (kiegészítő) köz-
lemény. = Turul, 1943. 1–2. sz. 

55  Boldisár Kálmán: Bocskai István koronájáról. Debrecen, 1925. 
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a fejedelem politikai szerepvállalását, s őt magát Genfben a reformáció nagyjai 
közé emelte…”.56 

A Bocskai bizottság első négy évében (vezetője Gyula Ferencné) az éves 
munkatervek megvalósításában a megyei intézményekre támaszkodott, de a bi-
zottsági – vagyis megyei – kezdeményezések és rendezvények mellett a hajdúvá-
rosok maguk is sokat tettek a 400 évvel korábbi események felidézéséért. A má-
sodik négy évben (vezető Vitányi István országgyűlési képviselő, de komoly sze-
repet vállalt a kezdeményezésekben Szólláth Tibor megyei közgyűlési alelnök) 
változtak a vezetők s részint a bizottság tagjai is, mivel folyamatban volt a me-
gyei intézmények átstrukturálása (vagyis visszaépítése és a feladatok áthelyezése 
más intézményekhez) erősen változott a munkában résztvevők köre. Ennek elle-
nére határozottan megfigyelhető a folyamatosság a bizottság törekvéseiben, s a 
hagyományok ápolásának felkarolásában. 

Az első négy évben több emléktáblát emelt a bizottság, ezek közül a kassai kon-
zulátus falán – Bocskai egykori székhelyén – elhelyezett dombormű a legszebb, 
amelyet a második bizottság a váradi Partium Egyetem belső udvarán helyezett el 
ismét. A korponai vártemplom bejáratánál szintén elhelyeztek egy szerényebb em- 
 

 
A Bocskai dombormű és emléktábla  

a Kassai Magyar Főkonzulátus épületének falán57 

                                                 
56  Papp Klára: A Bocskai évfordulóhoz kötődő konferenciák, megemlékezések. Hajdú-Bihar me-

gyében. = Debreceni Szemle, 2005. 3. sz. 466–469. 
57  Győrfi Lajos szobrászművész alkotása (fotó: Papp Klára) 
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léktáblát, s elkezdődtek a tárgyalások a gyulafehérváriakkal is. A második bizott-
ság támogatásával Kolozsvárra, Bocskai szülőházára – a Sapientia Egyetem főépü-
letére – is került egy szép emléktábla, s sikerült a gyulafehérvári székesegyházban 
is ünnepélyesen felavatni a szerényebb emlékező feliratot. Az első bizottság Haj-
dúböszörményben, Kassán, Korponán, Szerencsen és Debrecenben rendezett és 
támogatott konferenciát, a második Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Nyírbátorban, 
Hajdúböszörményben.  

Gyula Ferencné bizottsága javasolta még 2004-ben egy Bocskai könyvsorozat 
útnak indítását („Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója” sorozatcímmel), ame-
lyet a közgyűlés elfogadott. A döntést nem előzte meg semmiféle történészi vita, 
sem egyetértés abban, hogy minek is lehet nevezni azt a történeti folyamatot, ami 
1604 és 1606 között zajlott.  

A 2004 és 2006 között megjelent történészi munkák jelentősen módosítottak 
Bocskai szerepének megítélésén, árnyalták céljainak és kapcsolatainak körét, s 
rámutattak, hogy az adott hatalmi-rendi viszonyok között volt létjogosultsága 
Bocskai és hivei elképzeléseinek. Az önvédelmi harcnak a hajdúfelkelésen át egy 
rendi felkeléssé alakulásáról a tanulmányt író történészek többsége elfogadólag 
érvelt, szabadságharcról csak a politikusok egy része és a laikus közönség vizio-
nált. Bocskai királyságbeli támogatóinak körét vizsgálva megállapították, hogy 
az természetesen a katonai sikerek függvénye volt, annak ellenére, hogy tényle-
gesen a Magyar Királyság rendjei lettek a nyertesei a bécsi udvarral folytatott 
tárgyalásoknak, s hivatkozhattak minden nehézség ellenére fél évszázadon ke-
resztül a béke eredményeire. 

2005-ben nagy érdeklődés mellett nemzetközi fotópályázatot hírdettek és kiállí-
tást kezdeményeztek, szerveztek meg „Kolozsvártól-Kassáig Bocskai István nyo-
mában” címen (többek között Debrecenben, Eperjesen, Kolozsváron, Székelyhídon, 
Nagyváradon mutatták be az anyagot); Nagykerekiben; Bocskai várában állandó 
kiállítást nyitottak meg a fejedelem életéről, hadi népéről, dicső tetteiről, Hajdú-
Bihar megye könyvtáraiban, iskoláiban, művelődési házaiban Bocskai vándorkiállí-
tást szerveztek; középiskolai tanulmányi versenyeket, pályázatokat hirdettek. 

A második bizottság már nagyobbrészt Bocskai örökségét gondozta, hiszen 
ekkor szervezték meg a Báthory Gábor és kora konferenciát (Debrecenben és Nyír-
bátorban), vagy a második hajdúfelkelésről szólót a Déri Múzeumban. A bizottság 
támogatta a Bocskai bécsi és zsitvatoroki békéjéről szóló tanulmánykötet német 
nyelvű változatának megjelentetését, amely a szinvonalas kötet révén jól repre-
zentálta a bizottság tevékenységét a német nyelvterületen. A két bizottság össze-
sen kilenc kötetet adott ki, maradandó emléket alkotva saját tevékenységének. 

A Vitányi István vezette bizottság egyik legnagyobb érdeme azonban Bocskai 
emlékének ápolása volt, ők teremtették meg a hagyományát annak a Bocskai-
zarándoklatnak (minden évben 40–50 résztvevővel), amely Álmosd, Kolozsvár, 
Gyulafehérvár, Várad mellett Kassát és Korponát is meglátogatta, koszorút he-
lyezve a korábban állított emléktáblákra. 
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A fotókiállítást az egyetemen Orosz István nyitotta meg58  

 

 
A Bocskai zarándolat résztvevői Gyulafehérváron59 

 
A Bocskai bizottság 2010 után befejezte tevékenységét, Szólláth Tibor azonban 
2011-től országgyűlési képviselőként tovább szervezte – elsősorban a hajdúvá-
rosok képviselői számára – a zarándokutakat, mert azokról azt vallja: „nemcsak 
számunkra, hanem a határainkon túl élő magyarság számára is sokat jelentenek, 
egy közösséggé kovácsolják a nemzetünket …”. 
                                                 
58  2006-ban „A Bocskai felkelés mérlege: a bécsi és a zsitvatoroki béke” című konferencia prog-

ramjának részeként került sor a kiállításra. (fotó: Tóth Ákosné) 
59  http://www.hajdupress.hu/hirek/cikk/26094-lelekben-gazdagodtak-a-bocskai-zarandoklat-

resztvevoi (a cikk megjelenése: 2013. 02. 25., letöltve 2014. 01. 18.) Nyírő Gizella cikke 
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Hajdúnánás város polgármestere, Szólláth Tibor – aki korábban a megyei 
közgyűlés alelnökeként a Bocskai emlékbizottság oszlopos tagjaként tevékeny-
kedett – útjára indított egy kezdeményezését: „Hajdúnánás egy innovatív telepü-
lés, mely a közösség erejében bízva mer új módszereket alkalmazni. Ilyen a 
Bocskai Korona is. A mi „helyi pénzünk” ma még önmagában csak egy emble-
matikus eszköz, tartalommal nekünk, közösségünknek kell feltölteni, hiszen 
használatának feltétele a kölcsönös bizalom, a lakosság és a vállalkozók elfogadó 
hozzáállása.” Az 500–20000 terjedő címletű helyi pénz „A Bocskai Korona egy 
olyan �100% Ft fedezettel rendelkező, a Hajdúnánási Holding Zrt. által kibocsá-
tott – utalvány(a), fizetőeszköz(e), amelyet kizárólag Hajdúnánáson, a hivatalos 
elfogadóhelyeken lehet felhasználni.”60 
 

 
 

 
A 20 000 Bocskai korona elő- és hátlapja 

 

                                                 
60  „A Bocskai Korona a magyar forint papírpénz címleteiben jelenik meg. A Hajdúság motívum-

rendszerei jelennek meg végig a címletsorozaton. A fő motívumok: Bocskai István, gyalogos 
hajdú, szürke marha, túzok, református templom, darutánc, delelő ménes, racka juh, Hortobá-
gyi kilenclyukú híd, kerecsensólyom, mangalica, továbbá a teljes címletjegyzéket átkarolja a 
szalma motívum, amely Hajdúnánás védjegye. A tervező Horváth Andrea grafikus művész.” 
Online: http://www.bocskaikorona.hu/ 
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Felmerül a kérdés, miért nem lett országos megemlékezés sem 1906-ban, sem 
2004–2006 között, miért maradt lokális emlékezethely Bocskai mozgalma? 

Kétségtelen, hogy a hajdúk önmagukról alkotott pozitív képe mellett már a 
kortársak számára is erős volt a hajdúkról alkotott negatív kép, amelyről az idé-
zett magyar törvények mellett pontosan tudósítanak a korabeli főúri levelezések 
(pl. magának Bocskainak és Illésházy Istvánnak, az ország későbbi nádorának 
levélváltása) vagy a mezővárosi-városi protocollumok bejegyzései a hajdúk pusz-
tításairól.61 

Több évtizeden át a hajdúkutatások a visszaszorított nemességkutatást helyet-
tesítették (Rácz István, Dankó Imre, Szendrey István munkássága). 

Az évforduló idejére a hajdúkérdésről el sem indultak a történészek új kutatá-
sai, a megítélés így nem tisztulhatott le. Rákóczi országosan elfogadott, megíté-
lésével szemben (Rákóczi emlékbizottság, 2003-tól országos eseménysorozat tá-
mogatással) Bocskairól nem maradt pozitív kép Erdélyben, szerepvállalása a Ma-
gyar Királyságban nem volt egyértelműen pozitív.  

A szerencsi és a korponai országgyűlésen a rendek korlátozták jogkörét, a 
kassai országgyűléseken csak a hajdúk katonai jelenléte tudta biztosítani az ere-
deti korponai pontok visszakerülését az udvarral kötendő békébe. A hajdúk kato-
nai és politikai szerepvállalása nélkül nem lehetett békét kötni, de a rendiségnek 
elege lett a katonai nyomásból, amit jól mutat a Bocskai halála utáni hajdúfelke-
lések sorsa, az 1608. évi országgyűlés irányultsága, s a hajdúk és végváriak ki-
szorítására a politikából. 

Mivel a 18. században is csak a nagy hajdúvárosok kiváltságát, s a hajdúkerü-
letet ismerik el, természetes Kossuth állásfoglalása az 1840-es években: nem tá-
mogatja a hajdúkiváltság visszaadását a kis hajdúvárosoknak. 

Az országos politika a nemzeti érzés, a hagyományápolás miatt karolja fel a 
hajdúhagyományok újjáélesztését, de nem akarta, s akarja a lokális emlékezést 
országos emlékezetté tenni. 

A magyar történetírást viták jellemzik a korszakkal kapcsolatban. Újabban 
különösen Pálffy Géza vetette fel élesen a kérdést: Függetlenségi harc volt-e 
Bocskai mozgalma? Válaszában – amelyet vitacikkekben és a Századok folyóirat 
különszámában, valamint a 16. századi Magyar Királyságról szóló monográfiá-
jának utolsó fejezetében egyaránt kifejtett – az évfordulós konferenciák nyomán 
született tanulmányok tanulságait is felhasználta. 

Pálffy azt a következtetést vonta le, hogy a mozgalom jellege változott 1604 
és 1606 között, de az végső soron nem szabadságharc, hanem polgárháború volt, 

                                                 
61  Bocskai és Illésházy levelezése. Közli Szilágyi Sándor (I.–II.–III. közlés), Illésházy és más fő-

urak levelezése. Közli Szilágyi Sándor = Történelmi Tár, 1878. Online: http://kt.lib.pte.hu/cgi-
bin/kt.cgi?konyvtar/kt04111201/1_0_2_pg_5.html 
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ugyanakkor szerinte Bocskait nem támogatták a Magyar Királyság mérvadó poli-
tikusai, fellépése pedig egyértelműen a török érdekeit szolgálta.62  

Pálffy Géza valamennyi megnyilvánulása a kérdésben 2006 után született, 
ezért nem lehet azt mondani, hogy állásfoglalása befolyásolta – kérdés, hogy 
egyáltalán befolyásolhatta volna-e – a döntésben azokat a politikusokat, akik 
nem kívántak emlékévet szentelni Bocskai tevékenységének. Írásai mégis jól 
tükrözik azt a helyzetet, hogy a magyar történetírás nem folytatott vitát a mozga-
lom jellegéről, tehát arra nem is lehetett hivatkoznia senkinek (a korábbi időszak 
történeti szóhasználatának ú. n. „Habsburg-ellenes küzdelmeire” pedig az adott 
történelmi helyzetben már szinte senki sem akart hagyatkozni.) 

A helyzet paradoxona, hogy országos megemlékezés hiányában a helyi emlé-
kezet szerepe felértékelődött, s az egykor kiváltságolt hajdúhelyek maguk,63 va-
lamint a két leginkább érintett megye (Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg) 
önkormányzata igen erőteljesen felkarolta a megemlékezést, elősegítette a törté-
neti-irodalomtörténeti-néprajzi kutatásokat és sikeresen járult hozzá a Bocskai- 
és hajdú-emlékezet erősödéséhez. Meglehet, hogy ezen közösségeknek az egyre 
sokasodó elemző munkák és forráskiadványok ellenére sincsen minden esetben 
árnyalt képük a hajdúk múltjáról, emlékezetük inkább a dicső hagyomány, a kü-
lönleges jogok erejét idézi, mégis úgy tűnik, ez a hajdú emlékezet büszkeséget, 
tartást, az összetartozás erejét adhatja a kiváltságolt hajdúk utódainak. A hajdú-
kiváltság emlékezetének tehát külön története van, s ahogyan a jelenkor történé-
sei mutatják, ez a történet még nem zárult le, feltehetően hosszú jövője várható.  
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és a magyar királysági rendek sokrétű kapcsolatrendszeréről = Korunk, 2009. március, online: 
http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2009&honap=3; Pálffy Géza: Győztes szabadságharc 
vagy egy sokféle sikert hozó felkelés? A magyar királysági rendek és Bocskai István mozgalma 
(1604–1608). Bp., 2009. 70. Századok Füzetek, 3.; Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habs-
burg Monarchia a 16. században. MTA Történettudományi Intézet, História, Bp., 2010. 564. 

63  A hajdúvárosok helyi újságjainak (Szoboszlón pl. a Szókimondó, amelynek pl. 2006. 8–9. szá-
mát teljesen a Bocskai évfordulónak szentelte, Hajdúböszörményben az 1991 óta működő Sza-
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sek még túl is értékelik azt, pl. Berettyóújfalu, mint városi kiváltságot ünnepli saját 
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hajdúváros Böszörmény. Tanulmányok a hajdúk Böszörménybe telepítésének 400. évfordulójá-
ra. Szerk. Nyakas Miklós, Hajdúböszörmény, 2010. 105–141. 




