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Háromszázötven esztendővel ezelőtt, 
1666. december 1-jén ismerte el először 
I. Lipót német-római császár és magyar 
király a szabolcsi „öreg” hajdúvárosok, 
Böszörmény, Nánás, Dorog, Hadház, 
Téglás, Polgár és Vámospércs kiváltsága-
it. Ez tulajdonképpen nem volt más, mint 
a korábbi kiváltságok megújítása, ponto-
sabban újra elismerése azoknak a kiváltsá-
goknak, melyeket a hajdúvárosok Bethlen 
Gábort és I. Rákóczi György erdélyi feje-
delmektől, és II. Mátyás és II. Ferdinánd 
magyar királyoktól szereztek, kaptak. 

„Mikor Várad török hold alatt nyögött”

1660 nyarán, hosszú, 45 napos ostrom 
után foglalták el a törökök Nagyváradot. 
Ezzel a foglalással egy újabb, országrésznyi 
terület került török fennhatóság alá. Olyan 
vidék került át IV. Mehmed szultán hatal-
mába, mely eddig még mentes maradt az 
oszmán befolyástól. Ám a Királyhágótól 
nyugatra fekvő vidék megtapasztalhatta a 
török igát. 

Az újonnan kialakított váradi vilájet (tar-
tomány) nem oszlott fel kisebb-nagyobb 
szandzsákbégségekre, hanem egy központ-
ból, Váradról kormányozták a teljes terüle-
tet. Természetesen, mint máshol is, nem-
csak a fővárat hódították meg, hanem más, 
ún. mellékvárakat is, ezzel biztosították be 
a környék békéjét az oszmán-török hódítók. 
Ilyen mellékvár volt a váradi vilájet terü-
let északról dél felé haladva: Szentjobb és 
Sólyomkő, Papmező és Belényes. Váradot 
óriási, körülbelül 2500 fős várőrség védte. 

Legalábbis papíron. A másik négy vár őrsé-
ge nem haladta meg az ötszáz fős létszámot 
sem. A törökök eleve megtervezték, milyen 
és mekkora őrséget állítanak fel az újonnan 
elfoglalt várakban. Ez többek között abból 
is látszik, hogy Szentjobb várának őrségét 
már azelőtt kijelölték 1660 november 4-én, 
mielőtt egyáltalán elfoglalták volna magát 
a várat, 1661. február 14-én!

A vármustra listái így nem valóságos, 
létező, már működő őrségeket sorolnak fel, 
hanem gondosan eltervezett, vágyott várőr-
ségeket sorolnak fel. 

Csaknem kétezer fős váradi várőrséget 
szerettek volna felállítani. Amiatt is gya-
núsak a létszámadatok, mivel 400 gyalogos 
mellett 400 lovas zsoldos, majd ugyancsak 
pontosan négyszáz vízi feladatokat ellátó 
aszab katona és 400 martalóc szerepel ben-
ne. Ezeket egészítik ki 400 janicsárral. A 
harcoló egységek legénysége között kaptak 
helyet az írnokok és a műszakiak is. Még a 
török dzsámik és más vallási épületek sze-
mélyzete is zsoldot kapott, legalábbis a lis-
tákon ez szerepel. 

Azt, hogy ez egy előre eltervezett, ideá-
lis várőrség volt, jól mutatja, hogy kevesebb, 
mint egy esztendővel később, 1661 októ-
beréből fennmaradt egy másik zsoldlista, 
melyen egészen más létszámadatok szere-
pelnek. A tervezett négyszáz portai janicsár 
helyett ekkor mindössze 232 ember szolgált. 
A gyalogos katonák négyszáz fős testülete 
helyett mindössze 150 fő kapott zsoldot. A 
lovasok négyszáz fősre tervezett osztaga 100 
embert számlált. Az aszaboknál sem volt 
jobb a helyzet. Háromszáz vízi szolgálatot 

ellátó katona helyett mindössze 120 kapott 
fizetést. A tervezett száz martalócból mind-
össze negyven volt hadra fogható. Minden 
török végvárban a tüzéreket becsülték meg a 
legjobban. Ám itt Váradon, a nyolcvan tüzér 
munkáját mindössze 50 embernek kellett 
elvégeznie. Így fordulhatott elő, hogy a szé-
pen megtervezett, kétezer fős őrség helyett 
mindössze 824 védő kapott zsoldot Várad 
várában. Természetesen nem ennyien éltek 
és katonáskodtak a várban, de csak ennyien 
kaptak zsoldot Isztambulból, a Magas Por-
tától, vagyis a szultáni udvarból. 

Szentjobb várában, ez a második zsoldlis-
ta 136 ember helyett 78- at sorol fel! Sólyom-
kő várában 56 katona helyett 48-an szolgál-
tak. Papmező várában 147 védő helyett alig 
százan lettek elhelyezve. Belényes palánkja 
arról nevezetes, hogy egyedül itt tudták fel-
tölteni a tervezett létszámot, 118 főt sorol-
nak fel benne. 

A várakban szolgáló török katonák több 
mint kétharmada nem is török születésű har-
cos, hanem Boszniából és a Balkán-félszi-
getről származó délszláv, rác vagy oláh hara-
mia volt. Minden várban akadt egy-két olyan 
ember is, aki magyar létére szolgálatot vál-
lalt az oszmán végházban. Legtöbbjük vagy 
közönséges martalóc és útikalauz volt, vagy 
pedig valamilyen komoly szaktudással ren-
delkezett (tüzér volt, ács volt, zenész volt, 
stb.) Ilyen mesterembereknél még az iszlám 
vallás felvétele sem volt követelmény! 

A legkisebb várban is akadt török dzsámi 
és épült fürdő, ezeknek a személyzetét Isz-
tambulból, az oszmánok fővárosából helyez-
ték át, sőt onnan is kapták fizetésüket. 

Borók Imre

I . Lipót császár és a hajdúvárosok
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„Kígyót evett a kígyó, hogy sárkány 
lehessen”

II. Rákóczi György erdélyi fejedelem a 
szászfenesi csata után bekövetkezett halála 
1660-ban véget vetett egy évszázados magyar 
ábrándnak. Annak, hogy Magyarország, az 
Erdélyi Fejedelemségre támaszkodva, nem-
zeti összefogással, újraegyesítheti a Magyar 
Királyságot. Rákóczi halála után, még éve-
kig küzdöttek egymással a különböző jelöl-
tek. Hol az oszmánok ültettek egy fejedel-
met Erdély trónjá-
ra, hol a Habsbur-
gok. Ám kivétel nél-
kül mindegyik legfel-
jebb vazallus lehetett. 
Báthory István, Beth-
len Gábor hatalma, 
önállósága nem tér-
hetett már vissza.

Sem Rhédey Ferenc 
vagy Barcsay Ákos 
fejedelem török-
től való függése, sem 
Kemény János fejede-
lem Habsburgokhoz 
való hűsége nem biz-
tosíthatta azt a nyu-
galmat, biztonságot, 
melyet az erdélyiek 
reméltek volna. Török 
és tatár csapatok több-
ször is feldúlták a kin-
cses Erdélyt, rengeteg 
várost és falut feléget-
tek, elpusztítottak. Az 
embereket sem kímél-
ték, kortársi becslések 
szerint legalább száz-
ezer erdélyit török 
fogságba hurcoltak 
el a pusztító török és 
tatár hadak. Ráadá-
sul az erdélyi feje-
delemségre pályázó 
jelöltek gyakran egy-
más ellen is küzdöt-
tek, idegen csapato-
kat bevetve vetélytár-
saik ellen. Ahogy ezt 
egy egykorú erdélyi 
mondás rögzítette is: 

„Kígyót evett a 
kígyó, hogy sárkány 
lehessen, de nem akart 
megszületni a sárkány, 
sehogy sem!”

Végül Apafi 
Mihályt nevezték ki 
az oszmánok Erdély 
fejedelmévé.

Csakhogy miféle hatalom volt a kezé-
ben? Hiszen odaveszett Nagyvárad, éppen 
úgy, mint Lugos és Karánsebes vára is. A 
török egy új vilájetet, tartományt alakított 
ki magának, Erdély testéből. A váradi pasák 
egészen a Királyhágóig adóztatták az egy-
kori fejedelemségi területeket. S még örül-
hettek a kolozsváriak, a fejedelmi székvá-
ros lakói, ha nekik nem kellett adózniuk a 
váradi pasának. A pasának ugyan nem fizet-
tek, ámde a török adó összege, melyet addig 
is behajtottak Erdélyből, megtízszereződött. 
Olyan vazallusi függésbe kényszerült a feje-
delemség, mint addig Havasalföld és Moldva. 

I. Lipót, mint magyar király

Különös alakja történelmünknek I. Lipót 
magyar király, aki 1658 és 1705 között ural-
kodott. Nála hosszabb ideig, csak Zsigmond 
és Ferenc József ültek a trónon. Lipót ural-
kodása, ez a kétnemzedéknyi eltelt idő dön-
tő változásokat hozott Magyarország törté-
netében. Elegendő, ha csak arra gondolunk, 
hogy az ő regnálása alatt űzték ki Magyaror-
szágról, több mint százötven év után a törö-
köket. Tizenöt esztendős, folyamatos felsza-

badító háború során, csapatai a Mohács előtti 
Magyarország szinte teljes területét felszaba-
dították. 1526 óta, vagyis a független magyar 
Királyság veszte óta először, újraegyesítette a 
különvált országrészeket. 

Ám mégsem nevezzük őt Felszabadítónak, 
vagy éppen Újraegyesítőnek, ahogy szeren-
csésebb uralkodótársait. Hiszen nem ural-
kodni akart Magyarországon, hanem leigáz-
ni, uralma alá hajtani. A török uralom alól 
felszabadított országot meghódított terület-
ként kezelte. Ausztria európai nagyhatalom 
lett. Megerősödött az abszolutizmus. Köz-
pontosította a birodalmat, a magyarokat is a 
birodalom részeként kezelte. 

Lipót 1640-ben született, másodszülött 
fiúként. Apja, III. Ferdinánd egyházi pályá-
ra szánta őt. Gondos nevelést kapott, kitű-
nő tanárai voltak. Sokat kellett tanulnia, bár 
nem nagyon szerette, kevés kedve volt hoz-
zá. Mint sok Habsburg, valódi nyelvtehetség 
volt: anyanyelve, a német mellé hamar meg-
tanult latinul és olaszul, spanyolul is, ám a 
francia nyelvet nem kedvelte, sőt azt sem tűr-
te el később, hogy udvarában ezen a nyelven 
beszéljenek. Nem volt benne semmilyen nem-
zeti érzés, saját magát internacionális, nem-

zetek feletti uralkodó-
nak tartotta. 

A klasszikuso-
kat kiválóan ismerte, 
tájékozott volt a tör-
ténelmet és az irodal-
mat illetően. A ter-
mészettudományok 
közül leginkább a 
csillagászat érdekel-
te őt. Ugyanakkor 
babonás volt. Hitt az 
aranycsinálásban és 
az alkímiában, a cso-
dákban és a jóslásban. 
Ezt a szédelgők és a 
kalandorok gyakran 
ki is használták ám. 

Ami még ennél is 
jobban vonzotta, az 
nem volt más, mint 
a zene. Tehetséges 
muzsikusnak számí-
tott, sok hangsze-
ren játszott, még a 
zeneszerzés terén is 
sikeresnek bizonyult, 
nem egy műve aratott 
megérdemelt sikert 
zenész körökben. 

Napirendje előre 
meghatározott volt, 
szabályos. Minden 
tevékenységét az elő-
írt időben végezte el. 
Könnyen felfortyant, 
de nehezen bocsá-
tott meg. Ellenfelei 
nyárspolgárnak tar-
tották, olyan kishiva-
talnoknak, aki vélet-
lenül lett uralkodó. 

Jellemének másik 
fontos része mély val-
lásossága volt, hitbuz-
galma valóban példás-
nak számított. Ám 
felekezeti, hitbeli kér-
désekben római kato-

likus hite miatt soha semmilyen megegye-
zésre, kompromisszumra nem volt hajlandó. 
Minden más vallással szemben hihetetlenül 
elfogult volt. Az ellenreformáció legnagyobb 
híve volt a birodalomban. Mindig inkább pap 
volt, semmint uralkodó. 

Lipót magánéletét az egyszerűség fejezte 
ki. Ennek ellenére, vagy éppen emiatt, mindig 
többet költött az udvartartás, mint ameny-
nyi a bevétele volt. A költségvetésben min-
dig is hihetetlen zűrzavar és lelkiismeretlen-
ség uralkodott. Lipót állandó pénzszűkében 
szenvedett. A korrupció miatt a császár sze-
gény maradt, csak a tisztviselői gazdagodtak 
meg. Talán ez is motiválta a rengeteg vagyon-

Fotó: Internet
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elkobzást, melyet az ellene lázadókkal szem-
ben alkalmazott. 

Jelleme természetesen változott, nagy a 
különbség az ifjú és az érett férfiú, no meg a 
korán elaggott uralkodó között. Emberisme-
rete azonban nem volt valami fényes, ha egy-
szer valakit megkedvelt, tűzön-vízen keresz-
tül kitartott mellette, Föltétlenül bízott ben-
nük, ragaszkodott hozzájuk görcsösen. Poli-
tikusai és diplomatái általában harmad-
negyedrangúak voltak. Képesség és jellem 
terén nem mindig makulátlanok. Előkelő 
állásukat nem mindig hálták meg neki, mint 
ahogy Lobkowitz és Kollonich sem. 

Hadvezérei és katonatisztjei terén azonban 
határozottan szerencséje volt. Olyan kiváló 
katonák voltak a főparancsnokai, mint Mon-
tecuccoli és Savoyai Jenő herceg, Lotharingiai 
Károly és Bádeni Lajos őrgróf. Ámde a kisebb 
parancsnokok és tábornokok között is renge-
teg jó katona volt: 

Souches, Spankau, Spork, Strassoldo, 
Schultz, Caprara, Caraffa, Cobb, Veterani 
Vaudemont. Ezek közül nem egy a magyar 
történelemben is híres, sőt hírhedt lett. Igaz, 
ezek a külföldi kíméletlen és erőszakos kalan-
dorok és elvtelen zsoldoskatonák, hitvány sőt 
elbizakodott szerencsekatonák, inkább önké-
nyeskedéseik és kegyetlenkedéseik, a pénz-
sóvárságuk miatt lettek nevezetesek, mint 
bátorságukról. Lipót ódzkodott az önálló 
döntésektől, irtózott a gyors, váratlan hatá-
rozatoktól.

A vasvári béke következményei 

Az 1664. augusztus 10-én, húsz esztendő-
re megkötött vasvári béke minden magyart 
felháborított, pártállástól vagy vallási meg-

győződéstől függetlenül. Valóban országos 
felháborodást okozott. 

Hiszen augusztus 1-jén, Montecuccoli és 
csapatai, Szentgotthárd határában hétórás, 
kemény küzdelem árán hatalmas győzelmet 
arattak Köprülü Ahmed nagyvezír csapatain. 

Minden remény megvolt rá, hogy a foly-
tatódó szövetséges hadjárat során visszasze-
rezhetik az addig elveszített Érsekújvárt és 
Nagyváradot is. Ehhez képest váratlanul, 
alig tíz nappal később, megkötötték a békét. 
A császári diplomácia nem aknázta ki telje-
sen a lehetőségeket. Csak azt szerették volna, 
hogy minél hamarabb békét köthessenek. Így 
találkoztak a szultán és a császár érdekei. A 
békeszerződés húsz esztendőre kötettett meg. 

A megegyezés lényege röviden összefog-
lalható: Mind a két fél megtartja azt, ami 
éppen a kezében van. Így maradt Érsekújvár 
és Nagyvárad török kézen. Zrínyiújvár lerom-
bolása érvényben maradt, éppen úgy, mint a 
Bihar megyei Székelyhídé is. Mind a török, 
mind a német katonaság kivonul Erdélyből. 
Lipótra visszaszállt a két vármegye: Szabolcs 
és Szatmár. A török birtokában maradt Lugos, 
Karánsebes, Jenő. Ezzel szemben, Érsekúj-
vártól nem túl messze felépülhetett egy új 
királyi végvár: Lipótvár, melyben csak és 
kizárólag német őrég tanyázhatott. 

Lipót a vasvári békekötés után így meg-
szabadulhatott a francia segélyhadaktól, és 
a protestáns Brandenburg kéretlen szövet-
ségétől is. Nyugalmat óhajtott, mivel háza-
sodni készült. 

A vasvári békét a magyarok közt a leg-
nagyobb felháborodás fogadta. Tiltakoztak 
ellene az ország legmagasabb méltóságai is, 
többek között Zrínyi Miklós, a költő és had-
vezér, ez idő tájt a horvát bán; öccse, Zrínyi 

Péter későbbi utóda a tisztségben; Wesselé-
nyi Ferenc gróf, a nádor; Lippay György, az 
esztergomi érsek; Nádasdy Ferenc gróf, az 
országbíró; Frangepán Ferenc gróf. Magyar-
ország közvéleményei is velük értett egyet, és 
nem az uralkodójával.

 A vasvári béke következtében két új 
török tartomány épült ki, olyan területek-
kel, melyek eddig még nem szenvedték meg 
a török megszállást. Érsekújvár vilájete (tar-
tománya) szinte teljesen kettévágta a kirá-
lyi Magyarországot. Még a kapcsolattartás is 
jócskán megnehezült, sokkal nagyobbat kel-
lett kerülni az oszmán portyák miatt, mint 
addig. Számos egyházi és világi birtok is az 
oszmánok hatalmába került. 

Minek volt köszönhető ez az országos fel-
háborodás? 

Szerepet játszhattak a tiltakozásban és az 
elutasításban a következő tényezők: 
• A békét a magyarok feje felett kötötték 

meg.
• Meg sem kérdezték a magyarokat, mi a 

véleményük róla.
• A törökök, vereséget szenvedtek a csa-

tamezőn, de győzelmet arattak a diplo-
máciában.

• A magyarok úgy érezték: két, velük szem-
ben ellenséges hatalom osztozkodott az 
ő bőrükre.

• Lipót így már nem lehetett a törökelle-
nes felszabadító háború egyetlen vezére, 
legfeljebb egy nemezközi koalíció egyik 
láncszeme.

• Az ország úgy érezhette, húsz eszten-
dővel meghosszabbodik Magyarország 
török bekebelezése. 

• Az ország felszabadítása, újraegyesítése 
szinte reménytelen messzeségbe tolódott. 
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• Egészen nyíltan szét lett választva a 
német-római császár és a magyar király 
érdeke, holott ugyanaz a személy töltötte 
be mind a két méltóságot. 

• A rendek országos sérelmei s a nemzet 
jövőjéért való aggodalmuk, a vármegyék 
tiltakozásai és a magán kárvallások min-
den dühe összegződött, és a vasvári békét, 
s Lipótot okolták ezekért. 

• Külföldön, egész Európában is megütköz-
tek a gyors békekötésen. Meghunyászko-
dásnak értékelték a török előtt. Így mond-
ták: „a Török Porta legjobb barátja a bécsi 
udvar”. Ezt természetellenesnek és egész-
ségtelennek vélték. 

Természetesen azt senki sem láthatta még 
előre, hogy a török uralom elleni felszabadí-
tó háború nem kevesebb, mint tizenöt eszten-
deig tart majd. (1683-1699). Azt sem lehetett 
előre tudni, hogy a Német-Római Császárság 
egyedül nem, csak széles európai összefogás-
sal tudja kiverni Magyarországról az Oszmán 
Birodalmat. Ebben a Szent Szövetségnek elke-
resztelt alkalmi törökellenes konföderációban, 
mások mellett olyan hatalmak is részt vettek 
a Habsburgokon kívül, mint Velence és Len-
gyelország, Oroszország. 

„Eb a török, kutya a német, s ezek ketten 
elemésztenek minket” 

Így fogalmazták meg a hajdúk véleményü-
ket, az eseményeket látva. A szabolcsi „öreg” 
hajdúvárosok az 1660-as Szejdi-járás után 
elsősorban arra törekedtek, hogy addig meg-
szerzett kiváltságaikat másokkal is elismer-
tessék. Jól jellemezte a megváltozott körülmé-
nyeket, hogy a Szejdi-járás után csak három 
esztendő múlva,1663-ban hajtottak fel szar-
vasmarhákat, Pozsony piacaira. Amikor erre 
rákérdeztek, azt felelték, hogy a „török félelme” 
miatt nem mertek a régi, megszokott útvona-
lon haladni, csak nagy kitérővel. 

Első feladatuk az újjáépítés volt, a dúlás 
okozta anyagi károk megszüntetése. Házaik, 
kertjeik mentek tönkre a törökök és tatárok 
portyái miatt. Ezeknek az újjáépítésével, újra-
telepítésével szinte egyszerre végezték el erő-
dítéseik felépítését is. Sőt, még arra is akadt 
gondjuk, erejük, szándékuk, akaratuk, hogy 
református hitüket gyakorolhassák. Templo-
maikat és istenházaikat, sőt még iskoláikat is 
újraalapították a hajdúvárosiak. Embervesz-
teségeik pótlása sem volt könnyebb feladat. 
Ámde szívós, makacs következetességükkel 
ezt is sikerült megoldaniuk, főként a Hódolt-
ságból a hajdúvárosokba szökött jobbágyné-
pek révén. A zavaros helyzetben a vasvári béke 
megkötése hozott valamennyi stabilitást. 

 Ebben a békeszerződésben rögzítet-
ték azt is, hogy Szabolcs és Szatmár megyét 
az Erdélyi Fejedelemségtől ismét megszerzi a 
Magyar Királyság uralkodója, I. Lipót. 

 Az a három hatalomtól való egyfor-
ma távolságtartás, mely addig jellemezte a 
hajdúvárosiakat, megszűnt. Hiszen az Erdé-
lyi Fejedelemség ereje végletesen megcsappant. 
Ráadásul Várad elestével, az oszmán hata-
lom fenyegetése sokkal közelebb került, jóval 
fenyegetőbb volt, mint addig. A törökök a vas-
vári béke 1664-es aláírásával sem tettek le arról 
a szándékukról, hogy közvetlenül hódoltas-
sák a böszörményi és más hajdúvárosok lakó-
it. Böszörménynek, éppen úgy mint a többi 
hajdútelepülésnek állandóan figyelnie kellett, 
nem közelednek-e török portyák. Ez hírszer-

zési és hírtovábbítási riadólánc alkalmazását 
tette szükségessé. Természetesen a hajdúvá-
rosok népe is részt vett a magyar királyság-
beliek török elleni portyázásában. Ez a török 
fenyegetés hozta közelebb egymáshoz a  sza-
bolcsi, „öreg” hajdúvárosokat, és tette szüksé-
gessé a Hajdúkerület megalakítását is. 

Mindemellett a Magyar Királyságban, de 
az Erdélyi Fejedelemségben is, még mindig 
komolyan számoltak a hajdúvárosok kato-
nai erejével, tapasztalatával. A hajdúvárosok-
hoz legközelebb a kassai főkapitányság feküdt. 
Ezen keresztül tartottak kapcsolatot egymás-
sal. 

Épp emiatt, két kényszerhelyzetbe került 
résztvevő kötött egyességet 1666. december 
1-jén. Lipótnak királynak szüksége volt a haj-
dúvárosiakra a Tiszántúlon. Hiszen csak így 
gátolhatta meg, hogy a török apránként be ne 
hódoltassa még őket is. Velük támogatókat 
szerzett magának, ahelyett, hogy ellensége-
ivé tette volna őket. Kényszerhelyzetben volt, 
hiszen a vasvári béke után, minden magyar 
támogatójára szüksége volt. 

A hajdúknak szintén szükségük volt Lipótra, 
hiszen ők igazán tisztában lehettek vele, hogy 
mennyit is ér a Szejdi-járás pusztításai után az 
ő katonai erejük. Kényszerhelyzetben voltak 
ők is, hiszen addigi, jól kiegyensúlyozott éle-
tüket, a megváltozott hatalmi helyzet miatt, 
már nem folytathatták volna tovább ugyanúgy. 
Kiváltságaikat csak úgy őrizhették meg, ha 
minden politikai és katonai hatalommal elis-
mertették, mely őket fenyegethette. Annál is 
inkább szükségük volt erre, hiszen Szabolcs 
vármegye már 1666-ban adó fizetésre, porció 
lerovására próbálta meg őket szorítani. 

„Szabadságunk nem csak addig tartott, 
míg a kard oldalunkról le oldatott”

A kuruc mozgalom létrejötte, harcai igen-
csak szorult helyzetbe hozta a hajdúvárosok 

lakóit. Ahelyett, hogy támaszkodhattak volna 
az új hatalomra, védekezniük kellett a kuru-
cok adóztatási kísérletei ellen. Amelyik hata-
lom birtokolta Böszörményt, az birtokolta a 
hajdúvárosokat is. Az addig három hatalom 
(a törökök, a magyar királyságbeliek, az erdé-
lyiek) mellé immár felsorakoztak a kurucok is. 
Ráadásul a hajdúvárosok területe is hadszín-
térré változott. 

Többször előfordult, hogy a kurucok, vagy 
éppen a labancok szétdúlták, felgyújtották, 
megadóztatták, felprédálták, megostromol-
ták a hajdúvárosokat. 

Már 1672-ben, a korai kuruc mozgalom 
vezérei, Petrőczy István, Szuhay Mátyás, 
Szepessy Pál hódoltatták a hajdúvárosokat. 
Visszacsapásképpen, később Barkóczy Ist-
ván kállói kapitány térítette vissza a hajdúkat 
Habsburg-hűségre. 

1675-ben a kurucok Böszörmény alatt 
vereséget szenvedtek a labancoktól. Annál is 
inkább így volt ez, mivel Cobb császári gene-
rális alaposan megerősíttette Böszörményt, 
árokkal és földbástyákkal látta el. 

Thököly Imre és kurucai megpróbálták a 
maguk oldalára állítani a hajdúvárosokat, így 
Böszörményt is. Ám mást, többet nem kínál-
hattak nekik, mint addigi kiváltságaik elisme-
rését. A hajdúvárosiak emiatt inkább közöm-
bösen vagy éppen ellenségesen viselkedtek. 
Mindig az éppen erősebbnek vélt hatalom mel-
lé álltak. Semmiféleképpen sem bizonyultak 
odaadó kuruc híveknek! 1677-ben még vissza 
is verték Böszörmény alatt Thökölyék támadá-
sát. Néhány esztendő múlva, 1681-ben azon-
ban már nem bírták ezt megcselekedni, ekkor 
a kuruc király és csapatai elfoglalták Böször-
ményt. 

Amint megtehették, a hajdúvárosiak 1687-
ben, ismét megerősíttették Lipót császárral, 
magyar királlyal korábban megszerzett kivált-
ságaikat, jogaikat. 

Fotó: Internet


