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Múlt a múltban. 
A hajdúvárosok érvrendszere 1790-ben,  

az országgyűlési képviseleti jog elnyerésekor 
 

– Nyakas Miklós – 
 

 
 
A nevezetes tollvonás pillanatában – II. József halálakor – mind a magyar ren-
dek, mind a jozephinianus értelmiség előtt sok minden világos lett. Így minde-
nekelőtt az, hogy Magyarországon felülről, a rendek részvétele nélkül nem lehet 
érdemi reformokat végrehajtani, de egyben az is, hogy a nemesi-rendi világkép 
sérülékeny, s nem alkalmas arra, hogy az országot új fejlődési pályákra vezé-
nyelje. Ráadásul a nyugati égboltról felparázslott a francia forradalom fénye, 
amely sok szempontból joggal aggaszthatta a magyar nemesi mozgalom vezetőit, 
s az uralkodó házat egyaránt. Mindent összevéve a politika világa változatos, s 
ugyanakkor reményt keltő volt.1  

A hajdúvárosok számára 1790-ben soha nem látott esély mutatkozott arra, 
hogy a régóta áhított országgyűlési képviseleti jogot elnyerjék, amelyet már 1690 
körül, a Hajdúkerület megalakulásakor célként tűzték ki. Előzményként annyit, 
hogy a városok fegyveres erejük teljében meghívást kaptak a „királyválasztó” 
besztercebányai országgyűlésre, s a Rákóczi-szabadságharc alatt az ónodi és a 
medgyesi gyűlésekre is. Tekintettel arra, hogy a 18. században a városok sorsát 
meghatározó módon érintő rendelkezések készültek és születtek, igyekeztek leg-
alább megfigyelőkkel jelen lenni az országgyűléseken.2 

Ugyanakkor 1790-ben példa nélkül álló módon a magyar köznemesség is haj-
lamosnak mutatkozott a hajdúvárosok igényeit támogatni, amely kettő elegendő-
nek is bizonyult a rendi országgyűléseken való részvételre. 

                                                 
1  Máig legjobb összefoglalása Marczali Henrik: Az 1790/91-diki országgyűlés. Bp., 1907. I–II. 

k. (továbbiakban Marczali, 1907.) Vö. Benda Kálmán: A magyar nemesi mozgalom. 1790–
1792., Magyarország története. 1790–1848. 1. k. Bp. 1980. 

2  Nyakas Miklós: A hajdúvárosok és a Rákóczi-szabadságharc. In. A Hajdúsági Múzeum év-
könyve, 2008. 11. sz. 61–73. és Uő.: Hajdúkerületi statútumok. Hajdúböszörmény, 2003. A 
besztercebányai regalis szövegét közli: Origo et Status Privilegiatorum Oppidorum Hajdoni-
calium ex Legibus, Privilegiis monumentis depromtus. H. n. é. n. (Pest, 1821) Függelék: 61–
62. A levél címzése: „Egregiis Nobilibus et Strenuis Ductoribus, Caesterisque Militibus et 
Inhabitatoribus Oppidorum Hajdonicalium VPérts, Nánás et Polgár Nobis honorandis". Levél-
tári jelzete: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára (továbbiakban MNL 
HBML) Hajdúböszörményi Fióklevéltára (MNL HBmL.) IV. A-502. h. H. ker. vegyes iratok. 
F. VII. No. 44. 
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Múlt a múltban, fogalmaztam tanulmányom címében. Ezzel azt akartam je-
lezni, hogy a hajdúvárosok és a magyar rendek képviselői más-más megfontolá-
sok alapján közelítették meg a kérdést. Megelőlegezve annyit, hogy a magyar 
rendek progresszív képviselői a rendi alkotmány tágításával, az „alkotmány sán-
cai”mögé akarták a hajdúvárosokat tudni s másokat is befogadni, tehát jellegze-
tesen reformkori módon. Ezzel szemben a hajdúvárosok képviselői következete-
sen a sarkalatos nemesi jogokra hivatkozva akarták ugyanezt elérni.3  

Nézzük először a magyar rendek meghatározó képviselőinek az álláspontját. 
A hajdúvárosi követek – Jablonczay Petes János és Nánási Oláh Mihály – a haj-
dúvárosok közgyűléséhez intézett leveleiből tudjuk, hogy amikor a diétán először 
szóba hozták a hajdúvárosok jogait, nem csekély megdöbbenéssel vették tudo-
másul, hogy a „Haza legnagyobb oszlopainak Nemes Hajdú városokról” alig volt 
több tudomásuk, mint az, hogy azok egyáltalán léteznek.4  

Tény ugyanakkor, hogy a hajdúvárosok programja rengeteg naivitást tartalma-
zott. A köznemesség széles tömegei ugyanis hallani sem akartak a nemesi jogok 
kiszélesítéséről, már csak adóügyi megfontolások miatt sem. A reformokra hajló 
nemesség vékony rétege is megoszlott. Márpedig a hajdúvárosok vezető rétege er-
re törekedett, s célkitűzéseként ez is maradt egészen 1848-ig. Itt csak utalhatok rá, 
hogy ez az aszinkronitás feszültségeket is okozott a következő évtizedekben.5 

De térjünk vissza a magyar rendekhez! A hajdúvárosok egyik pártfogója volt 
például az a gróf Fekete János, aki mintegy nagyúri passzióként kacérkodott a felvi-
lágosodással. Voltaire régi levelezőtársa, aki a férneyi patriarchától néhány hordó 
ajándék jó borért válaszlevelet is kapott; nem az alkotmányt akarta a nép javára mó-
dosítani, hanem az egyenlőség eszméjétől vezérelve a népet akarta az alkotmányba 
bevinni.6 E gondolatkörbe jól illett a hajdúvárosok országgyűlési képviseleti jogá-
nak támogatása, de az indíttatás homlokegyenest ellenkező, mint a Hajdúkerületé. 

Az egyik legbefolyásosabb támogató Vay József (1750–1821) volt. Róla röviden 
annyit, hogy tanulmányait Sárospatakon végezte, később a Habsburg-ellenes köz-
nemesi mozgalom mérvadó alakjává vált. 1786-tól 1789-ig Szabolcs vármegye alis-
pánja! 1796-tól haláláig a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka.7 
                                                 
3  A hajdúvárosok követi utasítása: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára (a 

továbbiakban MNL HBML) H. nánás levéltára. V. A. 301. a. 7. 196–209. Közölte Rácz István: 
A Hajdúkerület 1790. évi követi utasítása. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 1969–70. [Mó-
dy György és Orosz István közreműködésével szerk. Dankó Imre] Debrecen, 1971. 229–235.) 

4  Jablonczay Petes János és Nánási Oláh Mihály országgyűlési követek jelentése az országgyű-
lésen végzett tevékenységükről. Szoboszló, 1790. márc. 29. MNL HBmL. IV. A 502. b. H.ker. 
közgy. ir. F.4. No. 107. 1791. 

5  Vö. Nyakas Miklós: A hajdúvárosok országgyűlési képviseleti jogának elnyerése 1790–1791 
Hajdúböszörmény, 1992. (Hajdúsági Közlemények 17.) 106. (továbbiakban Nyakas, 1992.) 

6  Morvay Győző: Galántai gróf Fekete János 1741–1803. Bp., 1903.  
 7  Bolvári-Takács Gábor: A Vay-család a társadalmi, politikai közéletben. = Zempléni Múzsa, 

VIII. évfolyam 1. (29.) sz., 2008. tavasz 
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Vay, aki 1790-ben is követ Szabolcs vármegye részéről, közvetlenül az ország-
gyűlés összehívása előtt – névtelenül – megjelent röpiratában a következőképpen 
érvelt. A nemesi alkotmányt bővíteni kellene: ,,A melly Helységeknek tetzik, a 
Vármegyék Gyűléseire, magok elől-járóibul” küldhessenek (képviselőt), akik így 
meggyőződhetnének a nemesség jó akaratáról. Ugyanilyen megfontolásból java-
solta, hogy „nem volna talán helytelen, ha az Országban lévő nagyobb Mező Vá-
rosok, úgy a Jászság, Kúnság, Hajdú Városok követjeiket az Ország-Gyűlésre 
küldjék, hogy ezek által meg-tudhassák felölök ott mi végződik”, hogyan intézik 
ott a dolgokat, s így sérelmeiket is a rendek elébe terjeszthetnék.8 Ennek meg-
volna az a nagyon hasznos következménye is, hogy az országgyűlés után a me-
zővárosi nép és a szomszéd vidék is megtudná a nemesség igazi szándékát, hogy 
az tudniillik az „elkerülhetetlenül kéméllendő föld mívelőket oltalmazni kíván-
va”, s ezután nem lehetne konkolyt hinteni a nemesség és a nép közé. Különösen 
igazuk van a jászoknak, a kunoknak és a hajdúvárosoknak, mert azoknak „Föl-
des Urok nem lévén, nintsen az Ország Gyűlésén Pártfogójok”.9 

Tiszta, világos beszéd ez, csak pontosan ellenkező előjelű, mint a hajdúváros-
ok érvrendszere. Vay József a nemesi alkotmány tágításával akarta a mezővárosi 
– így a hajdúvárosi – lakosságot az országgyűlésre beemelni, míg a Hajdúkerület 
a sarkalatos nemesi jogokra való hivatkozással szándékozott ugyanezt elérni. Két 
teljesen külön álláspont ez, amelynek csak a végeredménye esett egybe. De a 
hajdúvárosoknak pillanatnyilag ez volt az érdekes! 

A fentieken túl konkrétan tudjuk, hogy a hajdúvárosok igényeit támogatta Vay 
István, Domokos Lajos bihari alispán, Lónyai László, Pogány Lajos, gróf Sztáray 
Mihály, a Máriássiak és a Lubyak (Szatmár m.).10 Domokosról egészen röviden 
annyit, hogy Debrecenben született, szülővárosában tanult, majd 1748-ban Ut-
rechtben egyetemi hallgató volt; 1770-től szülővárosának főbírája, 1790-ben Bihar 
megye alispánja s országgyűlési követe volt. Követként rókatorkos zöld mentében, 
veres nadrágban és dolmánnyal jelent meg. Nagy pártfogója volt a magyar nyelv 
hivatalos használatának, s az országgyűléshez intézett legfontosabb fölterjesztése-
ket ő fogalmazta meg. Budai Ézsaiás írta halálakor latin epitaphiumát.11  

                                                 
 8  Egy igaz hazafiúnak elmélkedései 1790-dik Esztendőben. A névtelenül megjelent röpirat azo-

nosítása Marczali, 1907. I. k. 306–308. oldalainak alapján vált lehetségessé. 
 9  Sajátos példa a nemesi jogok és az érdekegyesítés egyként való érvényesítésére. 
10  Jablonczay Petes János és Nánási Oláh Mihály követek a Hajdúkerülethez. Buda, 1790. júl. 18. 

MNL HBmL. IV. A. 502. b. H.ker. közgy. ir. F. 2. No. 11. 1790. 
11  Magyar Kurir 1803. II. 48. sz., Zeitschrift von und für Ungarn, zur beförderung der vater-

ländischen geschichte, erdkunde und literatur IV. 1803. 330. l. Nagy Iván Magyarország csa-
ládai III. k. 356. = Hortobágy, 1863. 31. sz., Balogh Ferenc: Magyar Protestáns Egyháztörténe-
ti Irodalom 34. 60., Kazinczy Ferenc: Pályám emlékezete = Figyelő, V. 220. XII. 58. l. XX. 
371. Vasárnapi Ujság 1891. 50. sz. (arcképpel). Vö. Szinnyei József: Magyar írók élete és 
munkái. http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/ 
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A hajdúvárosok igénye ellen volt például a Szepes vármegyei alispán, akinek 
a magatartását – nem is tagadta – a tíz nemes lándzsások felső székének sorsa, 
amely eddig külön önigazgatással bírt, s kisebb vármegyének is nevezték – ag-
gasztotta, joggal, mert ebben benne rejlett egy, a Szepességről leváló tényleges 
törvényhatóság. Ez a veszély csak 1802-ben szűnt meg. Ugyancsak ellenveté-
sekkel élt a Temes megyei és a Csongrád megyei két küldött,12 de az ellenzék 
végeredményben a tiszai két kerület ülésén törpe minoritásban maradt. 

A dunántúli két kerület és a klérus elsősorban azért ellenezte a hajdúvárosok 
képviseleti jogát, mert attól tartott, hogy általuk a protestánsok erősödnek. E két 
kerület a klérussal egyetértésben deputációt rendelt ki a hajdúvárosi igények elbí-
rálására, azon okból – írták haza a küldöttek – „hogy jelen létünkben rázza meg 
Privilégiumainkat”. Kétségbe vonták annak a regálisnak az értékét, amellyel a haj-
dúvárosokat Bethlen Gábor a besztercebányai országgyűlésre meghívta, mondván 
hogy az törvénytelen országgyűlés volt, s jobb, ha ezzel elő sem hozakodnak.13 

A két hajdúkerületi követ figyelemre méltó módon igyekezett az ellenvéle-
ményeket semlegesíteni, s a kedvezőeket erősíteni.  

Egyetlen szimbolikus mozzanatot idézek most fel: 1790. decemberében tisz-
telgő látogatáson voltak Sándor Lipótnál nádornál, s arra kérték, hogy a hajdúvá-
rosokat vegye hathatós pártfogásba. A nagyobb nyomaték kedvéért a Nádor-
huszárok egyenruhájában jelentek meg, s ahogy ezt a hazaiaknak megírták, úgy 
vették észre, hogy ezzel kedvező benyomást keltettek. Röviden annyit, hogy a 
Nádor huszárezredet a Jászkunság állította ki, s a Jászkunság első embere a ná-
dor volt. Ugyanakkor az ezred egyik osztályát a hajdúvárosok adták.14 A finom 
célzás, amely egyszerre utal a történelmi múltra s a jelenleg is viselt katonásko-
dási teherre, érthető és világos, s el is érte célját.  

                                                 
12  Ráadásul Szepes vármegyében ott volt még az ún. kis megye, a lándzsások széke (Sedes su-

perior Nobilium X Lanceatorum Comitatus Seepusiensis). Ez utóbbit 1802-ben egyesítették a 
tulajdonképpeni megyével, de a tizenhárom város beolvasztása csak 1876-ban következett be. 
„Négyen voltak, akik ellenünk szóllottak, Berzeviczi és Szepes V(ár)megyei V(ice)ispány, ez 
is ex eo interesse, hogy azon vármegye a 13 városokat nem akarja el bocsátani, Karász, a 
Csongrád vármegyei V(ic)ispány és a Temes megyei két ablegatusok. De ezek kimutatták, 
hogy dolgainkat nem értik, a'mint publice meg is mondatott nekik. Utollyára Gróff Fekete költ 
fel mellettünk, és olly politicum argumentumokat mondott, hogy arra senki sem felelhetett.” 
Jablonczay Petes János főkapitány és Nánási Oláh Mihály főnótárius a Hajdúkerületnek. Buda, 
1790. júl. 18.” (H ker. közgy. iratok. F. 2. N.ll. 1790.) Közölve: Nyakas, 1992. 47–48. 

13  Jablonczay Petes János főkapitány és Nánási Oláh Mihály főjegyző, országgyűlési követek je-
lentése az 1790/91-es országgyűlésen végzett tevékenységükről. Szoboszló, 1791. márc. 21. 
HBmL H.ker. közgy. ir. F.4. No. 107. 1791. 

14  „Mutattam magunkon az uniformát, és azt mondottam, hogy azt úgy nézze Eő Hertzegsége, 
mint a Palatínale Regementnek uniformáját. Ugy vettük észre, hogy szemlátomást vidámodott 
és ugy botsátott el maga elől.” Jablonczay Petes János és Nánási Oláh Mihály a Hajdúkerület-
nek Pozsony, 1790. dec. 4. (H. ker. közgy. ir. F. 4. No. 30. 1791. 
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A gáncsoskodások ellenére a hajdúvárosok bekerültek a királyi hitlevélbe, 
mégpedig úgy, hogy országgyűlési képviseleti joguk és szabad szólásuk legyen, 
illetve úgy, hogy a hajdúvárosi privilégiumokról külön törvény hozassék. Lipót 
viszont ezt a hitlevelet visszautasította, s nem volt hajlandó mást elfogadni, csak 
III. Károlyét vagy Mária Teréziáét. A rendek, de a hajdúvárosiak is a III. Kár-
olyét látták volna szívesebben, mivel az megerősíti I. Lipót hitlevelét, ebben vi-
szont – írták haza a küldöttek – a hajdúvárosok név szerint benne voltak.15 

Most pedig nézzük a hajdúvárosok érvelését! 
Budára összehívott országgyűlésre Jablonczay Petes János főkapitány és Ná-

nási Oláh Mihály főjegyző számára az 1790. május 17-én, a Szoboszlón tartott 
kerületi közgyűlésben fogalmazták meg a követendő követi utasítást. El kell ér-
niük, hogy a diétán teljes joggal és szavazattal vegyenek részt. Ennek érdekében 
már az országgyűlés kezdete előtt Budán legyenek, s „kicsinytől fogván nagyig” 
keressék fel a vármegyék követeit és a szabad királyi városokét is. Érvelésük erősí-
tésére vigyék magukkal a hajdúkra vonatkozó kiváltságleveleket és a körül-
ményeknek megfelelően szerkesszenek belőle kívánságaikat alátámasztó munkát, 
minden szükséges bizonyítékokkal. Világosítsák meg a hajdúszabadság eredetét, 
az adó alá való vetésük törvénytelen voltát. Tiltakozzanak a kamarai alá vetés el-
len, amely egyértelműen a nemesi szabadság megsértése. Ebből következik az is, 
hogy érjék el a harmincad- és vármentességet. Tiltakozzanak a katonaállítás terhes 
volta ellen is, hiszen – így a követi utasítás – a hajdúk nemesek módjára csak a 
személyes nemesi felkeléssel tartoznak. Tegyék szóvá, hogy a közelmúltban 
szolgabírói pálca alá vetették őket, s érjék el, hogy garanciát kapjanak arra; ez 
nem ismétlődhet meg. Igyekezzenek tisztázni, hogy mely kormányhatóság alá 
tartoznak, s fejtsék ki nézetüket a pusztabirtokokkal kapcsolatban is.16  

A nagyobb nyomaték kedvéért a Hajdúkerület Böszörményben újabb közgyű-
lést tartott, amelyen a rendek számára emlékiratot szerkesztettek, s végered-
ményben ezt terjesztették be az országgyűlés rendes irományai közé is. Amíg a 
követi utasítás belső használatra készült, s ezért hangneme lényegesen kemé-
nyebb, addig az emlékirat diplomatikusabb, noha a lényegi követeléseken nem 
változtattak.17 A hangnem módosítása teljesen érthető, hiszen így joggal számít-
hattak a diéta árnyaltabb véleményének megnyerésére. Ebben felsorolták a haj-
dúk érdemeit, s azt a méltatlan bánásmódot, amelyben részük volt. Pedig „Jó em-
lékezetű eleink olly mostoha időben éltek, mellyekben alig múlt el egyik Háború, 

                                                 
15  Nyakas, 1992.  
16  MNL HBmL H. nánás levéltára. V. A. 301.a.7. 196–209. Közölte Rácz István: A Hajdúkerület 

1790. évi követi utasítása. A debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 1969–70. [Módy György és 
Orosz István közreműködésével szerk. Dankó Imre] Debrecen, 1971. 229–235.) 

17  Naponként való jegyzései az 1790-dik ... esztendőben rendelts... 1791-dik esztendőben ... 
béfejezett magyar országgyűlésének. Buda, 1791. 11–23. 
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amidőn a’ másik mindjárt következett és így szüntelen a’ Kard markolallyán kel-
lett kezeiket tartani...”. Ezért nem is marad más hátra, mint „Sérelmünk orvoslá-
sára való Bizodalmunkat ... egyedül az Ország egyben gyülekezett Statusaihoz és 
Rendeiben helyheztettük” írták. Okként elsősorban a hajdúk katonai érdemeit so-
rolták fel s Bocskai kiváltságlevelét, utalva Böszörmény hajdújogára is.18 Gya-
korlatilag felsoroltak minden olyan oklevelet, amelyek megtalálhatóak voltak a 
hajdúvárosok levéltárában, s amelyeket később összeszerkesztve kiadtak az Ori-
go et Status ... kezdetű hajdúkerületi emlékiratban. Rendkívül fontosnak tartották 
felsorolni a hajdúvárosok által viselt katonai tehervállalásokat, illetve a hajdúvá-
rosok fegyveres részvételét Szegedinácz Péró zendülésének leverésében, illetve 
részvételüket az örökösödési háborúkban. A katonai részvétel hangoztatása, a 
nemesi jog és a haza fegyveres védelme, a nemesi felkelés összefüggésében volt 
fontos. Mintegy alapgondolata volt az irománynak az a tétel, hogy „a Hajdúk 
ezenn Pogány ellenség ellen a’ Keresztényeknek, nevezetessen e’ Nemes Magyar 
Hazának, annak a’ Részének, a’hol laknak, ellent-álló Kő falai vóltanak..” A tö-
rök ezért a hajdúkat nem is tudta hódoltatni.  

Az emlékirat részletezve utal a Bocskai-szabadságharcban betöltött szerepük-
re, utal a bécsi békére, s mindebből a következőket szűrte le: „mi is mindenkor 
eleget tettünk Nemessi Jussaink és Szabadságinkhoz kapcsolt ... kötelességnek, 
melly a ... Marsnak mezejére való kiállásban és az utolsó tsepp vérig megkiván-
tató Vitézkedésben” állott, s áll ma is. 

Megmutatták „a’ mi Eleink ... a Haza és Nemzet, a’ nemessi és Haza Tör-
vénnyei helyre állításokban annyi Vér özönöket tettek”, amelynek eredménye 
máig ható.  

A két követ 1790. június 2-ról keltezve írt először haza. Közölték, hogy Budán, 
a Rudas fürdő mellett találtak nagy nehezen szállásra, igaz csak „jóféle” debreceni 
szalonnáért és tekintélyes summáért.19 Az országgyűlés egyébként hivatalosan 
1790. június tizedikén nyílt meg. A követek hamarosan – utasításuknak megfelelő-
en – Budán ki is nyomtatták emlékiratukat ötszáz példányban, s azt a követek kö-
zött szétosztották. Ebben igyekeztek előadni a nemes hajdúvárosok eredetét, sza-
badságait, a „Király és a Haza mellett tett gyakor ízbeli véres érdemeiket”.20 

Végeredményben az országgyűlésen két törvénycikk született, amely a hajdú-
városokra vonatkozott. Az 1790. évi 25. törvénycikk a szabad királyi és bányavá-
rosok jogairól, valamint arról szól, hogy a jászok és kunok és a hat hajdúváros 

                                                 
18  Uo. 
19  Jablonczay Petes János és Nánási Oláh Mihály követek a Hajdúkerületnek – Buda, 1970. júl. 

13. (II. ker. közgy. ir. F.2. No. 10. 1790.) 
20  Jablonczay Petes János főkapitány és Nánási Oláh Mihály főnótárius, országgyűlési követek 

jelentése az 1790/91-i országgyűlésen végzett tevékenységükről. Szoboszló, 1791. márc. 29. H. 
ker. közgy. ir. F.4. No. 107. 1791. Közölve Nyakas, 1992. 
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kerülete szabadságaikban megtartandók. Ebbe a törvénycikkben található az a ki-
tétel, hogy a hat hajdúvárost, illetőleg a királyi ügyigazgatóságnak a maga törvé-
nyes útján megállapítandó joga az 1715. évi 95, törvénycikk értelmében megma-
radjon, úgy azonban, hogy azok csak a tényleg törvényesen terhelő kötelezettségek 
legyenek. Ennek kiemelése a Corpus Juris integritása szempontjából volt fontos. A 
hajdúvárosok felügyeleti fóruma a Kamara helyett a Helytartótanács lett.21 

Az 1790/29. törvénycikk intézkedik arról, hogy a jászok és a kunok, illetve a 
hat hajdúváros az országgyűlésre két üléssel és szavazattal bíró követet küldhes-
sen. S valóban! A hajdúvárosok ezután rendszeresen részt vettek a magyar or-
szággyűléseken.  

Itt egészen röviden még arról ejtsünk szót, ahogyan a hajdúvárosok viszo-
nyultak a hasonló jogokat kérő jászkun küldöttekhez, illetve a jogaikat ugyan-
csak kereső bihari egykori hajdúvárosokhoz.  

A Jászkunság esélye legalább olyan súlyú volt, mint a Hajdúkerületé, a Jász-
kunság törekvéseit a két tiszai kerület ugyancsak támogatta. Ennek ellenére igen 
lekicsinylő módon írtak róluk, úgy hallották, hogy azok csak „jöttment” jobbá-
gyokból állanak, s kellő nagyvonalúsággal úgy fogalmaztak, hogy a Jászkunság 
igénye a hajdúvárosok ügye tárgyalásával a „mi köpenyünk alatt” átment.22 Ha 
lehet, még nagyobb malíciával emlegették a bihari kishajdúvárosok igényét. Ez-
zel kapcsolatban anyagi ellátásukra is panaszkodtak, mert amíg ők gyalogosan 
immár harmadik pár csizmájukat nyövik, addig a múltkor az a csúfság esett meg 
velük, hogy a bihariak deputációja kocsin robogott el mellettük. S ráadásul ne-
vetve szóltak oda, hogy „gyalog mérik a budai vár fokát”.23 

A bihari hajdúvárosokkal olyan értelemben is meggyűlt a bajuk, mert otthon-
ról intrikák indultak ellenük, amelyek kérdésessé tették azt, hogy a hajdúvárosok 
mely rétegének az érdekében tevékenykednek. Ugyanis nyilvánvaló bizalmatlan-
ságból mintegy ellenőrző követséget küldtek utánuk. A vád és viszontvád mind-
két részről az volt, hogy feleslegesen költik a nemes városok pénzét.  

Az első időszakban ugyanis megfogalmazódott, hogy tevékenységükkel a bi-
hariak érdekét is előmozdítják, akik „hajdú nevet akarnak maguknak öltöztetni.” 
Erre kifejtették, hogy követeikkel semmi kapcsolatot nem tartanak, mert azok 
soha bele nem mentek a diplomába, most sem fognak menni, azokról nem szólott 
sohasem az ország törvénye: „Mert más Derecske, más Szoboszló és a többiek”.24  

                                                 
21  A felügyeleti szerv kijelölése a hajdúvárosok részéről ugyancsak nagy siker volt.  
22  Jablonczay Petes János és Nánási Oláh Mihály követek a Hajdúkerülethez. Buda, 1790. júl. 18. 

HBmL. IV. A. 502. b. H.ker. közgy. ir. F. 2. No. l 1. 1790. 
23  Jablonczay PetesJános és Nánási Oláh Mihály követek a Hajdúkerülethez. Buda, 1790. júl. 13. 

HBmL. IV. A. 502. b. H.ker közgy. ir. F.2. No. 10. 1790. 
24  Jablonczay Petes János és Nánási Oláh Mihály követek a Hajdúkerületnek Buda, 1970. júl. 13. 

(H. ker. közgy. ir. F.2. No. 10. 1790.) Közölve Nyakas, 1992. 43–46.  
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Ezzel összefüggésben a másik vád akként szólt, hogy működésükkel vala-
mennyi hajdúvárosi lakos számára kiváltságokat akarnak szerezni, s ezt bizonyí-
taná az általuk használt „residentes” szó. Erre azt válaszolták, hogy „mi senki 
másnak a követjei nem vagyunk, hanem egyedül a Sessionatus hajdúknak.” Ép-
pen ezért a telketlen lakosok érdekében nem tesznek semmit. Egyébként – nem 
csekély szemrehányással említették – hogy az otthoniaknak hiányos a latin tudá-
suk, mert a „residentes” nem jelenthet mást, csak a telketlen lakosokat, míg a 
„degentes” szó csak a sessionatusokat, azaz a hajdútelekkel rendelkezőket.25 

E számunkra sem érdektelen latin értelmezési vita után röviden még két do-
logról kell szót ejtenünk.  

Hogyan cselekedtek a Jászkunok? Röviden annyit, hogy minden hajdúvárosi 
lekicsinylés ellenére helyzetük jobb volt a Hajdúkerületnél. Részint azért, mert 
lélekszámuk, területi kiterjedésük nagyobb, s ezért a köznemesség számára meg-
nyerésük fontosabb is volt. S ne feledjük, hogy a redemptióval világosabb társa-
dalmi tagozódást tudtak teremteni, mint a hajdúvárosok, ahol a rendi előjelek 
mentén a társadalmi bajok súlyosbodása– éppen most kezdődött el. S ne feled-
jük, a Jászkunság élén a nádor állott, s erre az időre tehető a Habsburg-ház nádort 
is adó, nemzeti kérdésék iránt fogékony ágának elkülönülése. Ugyanakkor a 
Jászkunság vallásilag megosztottabb, a Kunság inkább református, a Jászság vi-
szont katolikus.  

Egyébként a Jászkunság kérése kísértetiesen olyasforma, mint a hajdúváros-
oké. A történeti érvelés hasonló, s mélyen a 13. századról indít. A Német Lovag-
rendnek történő eladást illetően, a történteken nagyvonalúan átsiklottak, s azt a 
kincstár szorult helyzetével magyarázták. Nagy nyomatékkal emelték viszont ki 
az 1717-es és az 1738-a török háborúban való szerepüket. Különösen hivatkoz-
tak az örökösödési háborúban való részvétükre, hiszen a Nádor-huszárezred há-
rom osztályát valóban ők adták. Akárcsak a hajdúvárosok, ők is szerepet tulajdo-
nítottak a Péró-féle zendülés felszámolásának.26 

Végezetül így érveltek: A „Hazában, hogy ... több Századoktól fogvást, mind 
köz-dólgoknak és Királyi szólgálatoknak el-intézésére, mind a Polgári, és Bosz-
szú-álló Törvényeknek ki-szólgáltatására, rendes érvényes Magistrátussal, és Ha-
talommal” bírunk”, azaz a Jászkunság közigazgatása teljes mértékben megfelel a 
kor követelményének.27 További fontos érv, hogy az „Ország nádor Ifpánnyát 

                                                 
25  Uo. „Mi erre nézve ugy tartyuk, hogy mi senkinek másnak követei nem vagyunk, hanem egyedül 

a Sessionatus Hajdúknak és igy ezért Követségünknek nem is lehetnek czéllya az Inquilinusok 
és hogy ezeket nem akartuk érteni meg bizonyítja ez a szó hogy residentes, ők pedig tsak 
degentes.” 

26  Részletesen kifejtve latinul Origo et Status i. m. emlékiratban. Magyar fordításban Nyakas 
Miklós: Hajdúkerületi statútumok. Hajdúböszörmény, 2003. 258–334.  

27  Nyakas, 1992. 14–16. 
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Fö-Biránknak, és Fö-Ifpányúnknak elismernénk, Nemes Vármegyék módjára 
(Tábla Biráink-is lévén) tartanánk, minden Írásbeli- készítéseinket, s ... hiteles 
Petsétünk alatt, valamint a' Közigazgatáshoz, és Igazsághoz tartózó dolgokban, 
úgy fzintén a' Sáfárkodást illető állapotokban is á' Királyi Hely-Tartó Tanáttsal, 
és Törvényes felsőbb Hellyekkel folytatnánk,és gyakorlanánk”. A Kerület tehát a 
nemesi megyék mintájára is felkészült a közigazgatásra, az adminisztrációra. 

Felhozták azt is, hogy az ország közepén fekszenek, ezért méltányos, hogy 
követeiket „a Tekintetes Státusok közzé fogadják be. Ülésük mindjárt a nemesi 
„vármegyék után legyen”, megelőzvén a királyi városokat. A hajdúvárosoknak 
ugyanilyen kérésük legyen. 

Egészen röviden a hajdúvárosiak nyelvezetéről, stílusáról, amely a legjobb táb-
labírói hagyományokat idézi. Az írásuk képes, hasonlatokban gazdag. Érzékelhe-
tően hatott rájuk az a kálvinista prédikátori nyelvhasználat, amelynek talán leg-
erősebb példája Erdély bukásakor Medgyessi Pál lehetett. Az apokalipszis (János 
Jelenésekről) képi világa Medgyessinél a „jaj”-ban és Jeremiás siralmaiban ma-
nifesztálódott, míg a hajdúvárosok követi utasítása „sebeket” emleget.28  

Általában elmondhatjuk, hogy ez a nyelvezet a magyar nyelv különös értéke, 
amelynek kiformálódásban feltétlenül számításba kell vennünk, a debreceni kol-
légiumban iskolázott, jogtudó hajdúvárosi értelmiség tollforgatását. 

Végezetül teljesen bizonyos, hogy az országos megítélésük a képviseleti jog 
elnyerésével jelentősen javult, s így Fényes Elek osztályozása szerint is megfelel-
tek egy teljes jogállású szabad kerület követelményeinek.29 Az eredmény hosszú 
távú hatása például abban is megmutatkozott, hogy 1876-ban, az ország közigaz-
gatásának teljes átszervezésekor a hajdúvárosok kerülete lett az a szilárd mag, 
amely Hajdú vármegyét adta. Pedig voltak ellenkező elképzelések is.30 

 
 

                                                 
28  Medgyesi Pál: Erdély romlásának okairól Anno 1657. die 2-a Septembris Sárospatakon pré-

dikállotta Medgyesi Pál. http://mek.oszk.hu/06000/06066/html/gmmedgyesi0002.html 
29  Nyakas Miklós: A Hajdúkerület kialakulásának néhány problémája In. Hajdúsági Múzeum Év-

könyve III. Hajdúböszörmény, 1977. 31–61. 
30  Nyakas Miklós: Hajdú vármegye megszervezése 1876/77-ben In. Déri Múzeum Évkönyve, 

LXII. 1981. (1983). Debrecen, 227–241. és Uő.: Hajdú vármegye létrejötte = Hajdúsági Köz-
lemények, 11. Hajdúböszörmény 1983. 98. 2. térkép  



 

 

 
 




