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Élhető város, ez a gondolat, egészen pon-
tosan cél elérése foglalkoztatja mostanában 
Hajdúböszörmény vezetését. Mitől élhető egy 
város? – tettük fel a kérdést Kiss Attila pol-
gármesternek.

A városfejlesztéssel foglalkozó szakembe-
rek rengeteg szempontot vesznek figyelembe 
a kifejezés értelmezésekor, illetve az elismerő 
cím odaítélésekor. Mi, a városfejlesztéssel és 
irányítással gyakorlatban foglalkozó emberek 
általában azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy 
a lehető legjobb életminőséget biztosítsuk az 
itt élőknek. Hajdúböszörmény ideális hely 
ilyen szempontból, hiszen a közszolgáltatá-
sok kielégítő minőségűek, rendelkezünk alap- 
és középfokú köznevelési, szociális, egészség-
ügyi és kulturális intézményekkel, jól fejlődő 
egyetemi kar működik a városban, elérhetősé-
günk kifejezetten jónak mondható. Az elmúlt 
két év statisztikai mutatói alapján az ország 
egyik legbiztonságosabb települése vagyunk, 
nincsenek közlekedési dugók, fél órán belüli 

távolságra kórház, színház és repülőtér talál-
ható többek között.

A célunk, hogy a jelenlegi mutatóink ne 
romoljanak, s hogy vonzóbbá tegyük Böször-
ményt.

Hogyan lehet ezt elérni?

Olyan fejlesztési célokat fogalmaztunk meg, 
amelyek növelik térségi szerepünket, erősítik 
gazdasági önállóságukat és idecsábítják, itt 
tartják a fiatalokat. Olyan programokat indí-
tunk, amelyek növelik a helyi identitástuda-
tunkat, szeretnénk elérni például, hogy minél 
több gyerek Böszörményben legyen középisko-
lás. Sokan azért viszik Debrecenbe gyermekü-
ket, mert azt hiszik, hogy ott jobb középiskolák 
vannak, ez óriási tévedés. A Bocskai Gimnázi-
um a napokban kapott egy olyan országos elis-
merést, amely az iskolában folyó tehetséggon-
dozó munkát értékelte, hazánkban összesen 
38 középiskola, a megyében rajtunk kívül egy 

kapott ilyen magas kitüntetést. A pedagógiai 
hozzáadott érték szerinti középiskolai rang-
sorban a Gimnáziumunk az ország 20. legjobb 
iskolája, előttünk nincs debreceni intézmény. 
Ez azért nem rossz! A Széchenyi Középisko-
la és a Veress is sorra hozza a jó eredménye-
ket, nincs oka senkinek kishitűségre. Ráadá-
sul, az a diák, aki ide jár iskolába, nem uta-
zik fölöslegesen órákat, több ideje marad más 
hasznosabb dolgokra.

Fontos mutató a foglalkoztatás szintje: 
folyamatos tárgyalásban vagyunk befektetők-
kel, akik nálunk akarnak fejleszteni, munka-
helyet teremteni.

A ciklus végére az összes önkormányza-
ti épületet szeretnénk felújítani energetikai-
lag, sok tízmillió forintot megtakarítva ezzel 
évente.

Milyen nyertes pályázatai vannak a város-
nak?

A területi operatív programból eddig 11 
pályázatunk bizonyult sikeresnek, összesen 3,3 
milliárd forint értékben. 667 millió forintból 
fejlesztjük a Nyugati ipari parkot és az odave-
zető utat, az Újvárosi utcát. Több energetikai 
projektünk is lesz, felújítjuk a Szociális Szol-
gáltató Központot és a Polgármesteri Hiva-
talt, illetve a Művelődési Központ színház-
termét, teljesen átépítjük a Napsugár Óvoda 
Weszprémy utcai épületét, bekötjük a Fürdő-
kertet a városi kerékpárút-hálózatba, bővítjük 
az ottani játszóteret és a szálláshelyeket, sza-
badtéri színpadot alakítunk ki, újabb sport-
pályákat, ökoturisztikai bemutatóközpontot 
és a szürkemarha út megyei központját hoz-
zuk létre. A Polgári utcán folytatjuk a csapa-
dékvíz elvezető csatornahálózat építését, bővít-
jük a Bölcsőde eszköz és játéktárát, modern 
háromszintes egészségügyi rendelőt alakítunk 
ki a Petőfi utcán, városi zöldfelületi katasztert 
és fejlesztési tervet készítünk. Felújítjuk a Kál-
vin téri parkot, és a templomkertet a reformá-
tus gyülekezettel, galériát és civil házat alakí-
tunk ki a régi tüdőgondozóban, parkolóhelye-
ket létesítünk, fejlesztjük a Hajdúkerület utcát 
és a környezetét.

Még az idén csoportszobával bővül a Csil-
lagvár Óvoda Hétvezér utcai épülete, illetve 
Startos forrásból elkészül a vágóhíd szomszéd-
ságában a városi húsfeldolgozó üzem.

Ezzel teljes termékpályát biztosítunk: a saját 
földjeinken megtermelt takarmányon hizlal-
juk a Hajdú tanyán a jószágot, majd a vágóhíd 
után a saját feldolgozónkban készterméket állí-
tunk elő. Egészséges, ellenőrzött, jó minőségű 
élelmiszerrel látjuk el konyháinkat.

A General Electric bejelentette, hogy 
eladják a Lighting üzletágat. Ez érinti a 
böszörményi gyárat is?

Sajnos igen, egyelőre csupán telefonon tájé-
koztattak, de azt megerősítették, hogy a helyi 
gyár eladása is napirenden van. Hangsúlyozták, 
hogy szakmai befektetőkkel tárgyalnak, vagy-
is a további foglalkoztatás a cél. Bízom ben-
ne, hogy ez így is lesz, többet ebben a kérdés-
ben nem tudunk tenni. Ez egy multinacioná-
lis nagyvállalat döntése, nekünk az a dolgunk, 
hogy befektetőket keressünk, akik egy esetle-
ges rossz változat esetén minél több dolgozót 
át tudnak venni. Ezért indítottuk el a Nyugati 
Ipari Park fejlesztését, még akkor is, ha a helyi 
kamara vezetőinek ez nem tetszik. Országo-
san is az elsők között készítettük el a Befekte-
tés-ösztönző programunkat. Mi akkor tudunk 
versenyképesek lenni a térségben, ha munka-
helyet hozunk ide. Aktívan közreműködünk 
a volt Tesco helyén kialakítandó logisztikai 
központ előkészítésén, a Külügyminisztérium-
mal folyamatos tárgyalásban vagyunk befek-
tetők felkutatásában. Nagyon nem kívántuk a 
GE körül mára kialakul helyzetet, ugyanak-
kor láttuk a veszélyt, ezért indítottuk említett 
programjainkat és beruházásainkat.

Gyakran megfordul a Debreceni Egye-
tem helyi karán. Miért tartja fontosnak az 
együttműködést?

A kar szerepe meghatározó városunk és tér-
ségünk életében, bár gondolom Tanár Úrnak 
ezt nem kell hangsúlyoznom. Debrecenen 
kívül a megye egyetlen települése, ahol önál-

ló Kar működik, nem is akárhogy. A közel-
gő névváltoztatás is jelzi (Debreceni Egye-
tem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai 
Kar), hogy óriási lépésekkel halad az Intéz-
mény előre. Az Egyetem vezetésével foly-
tatott tárgyalások során mindig kifejtettem, 
hogy várospolitikai jelentőségű számunkra a 
Kar léte, s hogy minden eszközzel támogat-
juk a fejlesztését. Rendkívüli jelentőségűnek 
tartom, hogy a gyógypedagógia szak indításá-
val további fejlesztéseket fogalmazott meg az 
Egyetem, a szociálpedagógia mesterszak pedig 
egy valódi ajándék volt a jubileumát ünneplő 
képzés számara. Dékán Úrral és a helyi veze-
téssel napi kapcsolatban vagyunk, valódi egy-
mást segítő felfogásban dolgozunk.

A főteret lassan belakja a város. Folytató-
dik a fesztiválsorozat?

Hajdúböszörmény közösségi és kulturá-
lis élete múltjához méltó. Városunkban min-
dig is kiemelkedő közösségek működtek, így 
van ez ma is. Legnagyobb rendezvényeink is 
hozzájuk kötődnek, ami azért fontos, mert 
így valós, alulról jövő igények alapján, és nem 
városi parancsra történnek az események. Gyö-
nyörű főterünk kiválóan alkalmas nagyrendez-
vények, fesztiválok lebonyolítására, ezt nem 
csupán mi állítjuk, hanem azok a szerveze-
tek is, akik idehozzák programjaikat. A meg-
szokott eseményeken túl újak is lesznek, s ter-
mészetesen a többi helyszín is beszáll a sorba. 
A lap megjelenése körül túl leszünk a Jam-
boreen, majd következik a Cifraszűr Találko-
zó, a Művésztelep, augusztusban pedig min-
den héten nagyrendezvények: a Hajdúhét, az 
Expo és a Kexx országos rangú programok.  

A Bezermeni Vigasságok mellett új kezdemé-
nyezésként először rendezik meg a Hajdúbö-
szörményi Chili Fesztivált. Sokan nem tud-
jak, de ezek a rendezvények több ezer vendé-
get vonzanak minden évben városunkba, ami 
a szálláshelyek, vendéglátóhelyek forgalmán 
látszik meg.

Ez utóbbiak körében segítjük a teraszok, 
kiülős helyek létesítését, ezzel is vonzóbbá, 
fiatalosabbá téve tereinket.

Néhány éve örömmel jelentette be, hogy 
városi fenntartásba került a Hajdúsági 
Múzeum. Hogyan értékeli az eltelt idősza-
kot?

A Parlament Kulturális Bizottságában majd 
egy évtizedig harcoltunk azért, hogy a Múze-
umok kerüljenek a helyileg illetékes Önkor-
mányzatok kezelésébe. Az időszak bennünket 
igazolt, bár nyilván vannak még megoldan-
dó feladatok, de komoly eredményeket értünk 
el. Folyamatos az állandó kiállítás megújulása, 
izgalmas időszaki kiállításokat láthattunk, a 
kutatómunka pedig kiemelkedő. Több tudo-
mányos konferencia és kiadvány, a jövő generá-
cióinak szóló régésztáborok jellemzik a Múze-
um tevékenységét.

Májusban az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen vettem részt egy kötet bemutatá-
sán, ahol a leendő Rektor is elismerően szólt 
a Múzeum és az Egyetem közötti együttmű-
ködésről. A közeljövő legfontosabb nem szak-
mai célja az épület teljes felújításának elindítá-
sa. Az egykori kerületház sajnos nem a mienk, 
így nem lesz könnyű, de szeretjük a kihíváso-
kat, így beleállunk ebbe is.

Hajdúböszörmény, az élhető város
Varga Gyula beszélget Kiss Attila polgármesterrel
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A Bocskai téri református templom
 
Ezúttal a cikkünk a hajdúk fővárosa két refor-

mátus és a baptista templomának bemutatására
vállalkozik, tekintettel arra, hogy ezek az épü-

letek bekerültek a „Hajdúböszörményi érték-
tár”-ba, mint épített örökség. A hajdúböszörmé-
nyi polgár mindennapjaiban és szakrális idejé-
ben identitást adó, meghatározó szerepet kap-
nak a templomaink, az „itthon vagyunk” meg-
különböztető jelei.

Eredetileg római katolikus templomként a 13. 
század második felében épült, Szent Miklós tisz-
teletére. Így említi a pápai tizedjegyzék, s megne-
vezi Péter nevű papját is. A tatárjárás után  170-
190 lakosú  település volt „Bezermen”, Debre-
cen és Szoboszló mellett a térség jelentős gazda-
sági központja.

A település legősibb temploma a Bocskai tér 
hangsúlyos részén áll, mai egységes megjelené-
sében romantikus-neoromán stílusú, amelyet az 
1880-1882 között alakítottak ki.

A támpillérekkel tagolt, keletelt, egyetlen tér-
ből álló nagyszabású hajóhoz négy karzatfeljá-
ró csatlakozik.

Bejárati ajtajai a keleti végén, a karzatfeljá-
rókban és a torony aljában nyílnak. A hajót hor-
nyokból és ívsorokból összeállított főpárkány és 
övpárkány díszíti.

A monumentális templom terveit Cziegler 
Győző készítette, a kivitelezést Koczka Géza

építőmester végezte. A díszes fakazettás meny-
nyezet Ulrich Ede, a berendezés Csepregi János 
mesterek munkája. Országh Sándor építette a 
három manuálos orgonáját 1882-ben, melyet 
Angster József 1894-ben áthelyezett és 1921-
ben javított.

 A templomot a többi hajdúvároshoz hasonló-
an a 15. században sarokbástyás erődfallal körí-
tették, amelyet a gimnázium építésekor 1864-
ben lebontottak, építőanyagát felhasználták. A 
körítőfal jelentős részét 2005-ben feltárták, a 
2012-es térfelújítás során a körben futó falak 
helyét rekonstruálták azonban a falakhoz tarto-
zó bástya rekonstrukciója elmaradt.

Néhány fontos adatot érdemes megjegyezni::a 
nyugati homlokzat előtti tornya a villámhárító 
hegyéig 58,5 méter magas, a templom falazatának 
hossza 39,5 méter, szélessége 15, falának magas-
sága 13,5 méter, a tetőzet magassága 20 méter.

A tornyot a főpárkány fölött a kalotaszegi tor-
nyokra emlékeztető hegyes csúcsos sisak zárja 
le, amely aranyozott kakasos végződést kapott. 
A toronytest alsó része tömör, zárt kiképzésű, 
kis, lőrésszerű ablakokkal; a toronytest félma-
gasságában három irányban nyílnak a nagyobb 
méretű ablakok. E fölött két-két lőrésszerű ablak 
között mind a négy oldalon óra található.

A templom mennyezetére festett címerre 
vonatkozóan a város jegyzőkönyvében 1791 júni-
us 13-án történt bejegyzésben ezt a határozatot 
olvashatjuk. „A templom mennyezetére nemes 
Böszörmény városa felséges Bocskay fejedelem 
által nemes hajdu városok szabadságaikról és 
jószágaikról adott legfelső donationalis levelen 
levő címer a jövendőbeli maradékoknak emlé-
kezetekre kívánván megfestetni, determinálta-
tott, hogy Tek. Főkapitány Úrnak e Magistrátus 
neve alatt irattasson levél, hogy azon levél által 
a szoboszlói gyűlésre menő deputátus urak a 
specifiált donationális levelet kapitány Úrtól 
köteles gondviselés és visszaszolgáltatás mel-
lett elkérjék és Böszörménybe hozzák”.

A déli falazatban román stílusú maradvá-
nyokat tártak fel,a kis templomot a középkor-
ban többször bővíthették. Késő gótikus stílus-
ban átépítették a 15. században, ekkor egysé-
ges csarnoktemplom jött létre. A szentélyt és az 
északi falat elbontva bővítették a hajót, a falak 
magasságát megemelték és új mérműves abla-
kokat alakítottak ki. (Ezen ablakot a 2005-ös 
renováláskor  jelzésszerűen helyreállították.)

Sekrestye nem épült a templomhoz, a hajó 
déli és északi falát három-három támpillér erő-
sítette. Ekkor a szentélye hálóboltozatos lehetett, 
a többi része síkmennyezetes. Új téglavakolatos 
magasabb lábazatot is kapott ekkor, fedélszéke 
zsindelyes volt, a bejárati kapuja a nyugati fal-
ban volt. A lakosság a 16. században már jelen-
tős részben áttért a református hitre, s használ-
ták e későközépkori csarnoktemplomot, míg-
nem 1763-ban barokk tornyot építettek hozzá. 
Az1790-re már leromlott állagú épületet ismét 
renoválni és nagyobbítani kellett. Ekkor az „új” 
tornyot és a nyugati zárófalat minden jel szerint 
elbontották és az újraépített zárófalakat tám-
pillérekkel támasztották meg. A hajó szenté-
lyét még ekkor megtartották, de hálóboltoza-
tát elbontották, a hajó és a szentély falkoronáját 
pedig ismét megemelték. Boltozat helyett kazet-
tás kiosztású síkmennyezet készült, a hagyo-
mány szerint a mai déli falon elhelyezett címe-
res tábla is ennek lehetett a része.

A csúcsíves ablaknyílásokból szélesebb és 
hosszabb ablakokat, valamint új ablakokat is 
kialakítottak. Ezen építkezés 1791 és 1794 
között zajlott, de az új torony csak 1805-re 
készült el. Ekkor a torony háromszintes, sar-
kain lizénával díszített, második szintjén a hajó 
padlásterébe nyíló ajtóval, körablakokkal és fél-
köríves záródású ablakokkal készült.

Földszintje csehsüveg boltozatos volt, kőke-
retes kapuval; a templom egésze ekkor fehér 
meszelést kaphatott. A késő barokk torony „elle-
nére” továbbra is középkori jellege volt az épü-
letnek. Nyugati széles karzatát kisméretű fél-

köríves ablakokkal világították meg; hajójának 
északi fala elé is épült karzat.

1878-ban a presbitérium elhatározta, hogy 
ismét átépítik az ismét szűkössé vált és reno-
válásra szoruló templomot, amelyhez elsőként 
Sulyán Ferenc építész készített terveket, végül 
a tervpályázat kiírásán Cziegler Győző terve 
nyert. Az átépítést 1880-ban kezdték az átépí-
tést; elbontották a gótikus szentélyt, a hajó fala-
it meghosszabbították és megemelték, a lezárt 
hajóhoz egy bejárati előcsarnokot építettek. 
Elbontották a déli előcsarnokot, az északi lép-
csőházat, a terükből nyíló bejáratokat elfalaz-
ták, átalakították a hajó ablakrendjét.

A tornyot felmagasították, megszüntetve egy-
úttal a késő barokk vakolatarchitektúráját.

Átépítették az új rendszer szerint a támpillé-
reket az új nyílásrendszerhez igazodva; a meg-
emelt ívsoros párkánnyal lezárt homlokzatok-
ra az új ablaknyílásokhoz, az ívsoros főpárkány-
hoz és a pillérekhez igazodó vakolat került. A 
hajó keleti és nyugati oldalára két-két új kar-
zatfeljáró épült.

Három harangja van; az 1367 kg-osat Szlezák 
László öntötte 1938-ban, a 750 kg-os öntetett 
1864-ben Littman Bélánál Pesten, a 389-osat 
pedig a budapesti Harangművek készítette 
1922-ben.

A templomot 1905-ben, 1969-ben és 2005-
ben renoválták, ekkor falkutatás is történt, illet-
ve külső falkutatási és feltárási munkálatokra is 
sor került Juan Cabello és Simon Anna veze-
tésével.

A Kálvin téri református templom

A város lakosságának és területének  növe-
kedése szükségessé tette, hogy a református 
egyház felépítse az akkori Külső téren - most 
Kálvin téren - második monumentális templo-
mát. A Gerster Kálmán tervei szerint és Röszler 

Richárd építész vállalkozó kivitelezésében 
készült késő eklektikus templom 1897-1898-ban 
épült észak-déli tengelyben, az északi homlok-
zat előtti tornyával együtt; az alapkövet e torony 
talapzatában helyezték el ünnepség keretében 
1897 július 18-án. A torony a hajó magasságáig 
négyszögletes, azon felül oktogonális, magassá-
ga 47,7 méter. A rajta levő kakast 1921-ben ara-
nyozták, a farkát ekkor toldották meg. A tég-
lány alaprajzú templomhajó külső méretei: 24,5 
x44,5 méter; déli végén egyenes záródású, olda-
lain és a tornyán elöl egy-egy bejárattal. bolto-
zatos Rabitz-mennyezete díszesen festett, a szó-
szék az orgona alatt helyezkedik el.

A három manuálos késő eklektikus orgo-
náját Angster József építette 1898-ban, 1913-
ban ugyancsak ő újította fel, 1980-ban pedig 
Bordács István modernizálta. Teljes felújításá-
ra 2015-ben került sor. 1788 ülőhely találha-
tó a templomban; illetve három harang lakik 
a toronyban: az 1048 kg-osat Hönig Frigyes 
öntötte 1898-ban Aradon, a 689 és a 278 kg-
os harangokat a budapesti Harangművek készí-
tette 1922-ben. (A 24 mázsás, szintén 1922-ben 
készült nagyharangot a II. világháborúban rek-
virálták.)

A felavatási ünnepséget 1899 november 19-én 
tartották.

A két templomhoz tartozó gyülekezet 1983-
ig egy egyházközségben élt, ekkor önállósodtak.

A város Középkert nevű részében található 
még egy református imaház is, amelyet az 1950-
es években alakítottak ki egy lakóházból, mel-
lette fémállványzatú harangláb áll.

A baptista imaház

Hajdúböszörmény másik, országosan is jelen-
tős protestáns gyülekezete a baptista egyházé.

Ezen legfiatalabb gyökerű egyház megjelené-
se a századvég szociális problémáira és a refor-

mátus egyház megmerevedett szervezeti rend-
jére vezethetők vissza, tagjai is innen kerül-
tek ki. 1887-ben még öt főből állt a gyüleke-
zet, melyet ekkor már Bársony András vezetett, 
bemerítkezésük Derecskén történt. A kezdet-
ben zaklatásokat is megélő gyülekezet létszáma 
1894-ben már 98 tagot számlált; ekkor hívták 
meg prédikátornak Balogh Lajost, aki a ham-
burgi baptista akadémián tanult. Bársony And-
rás háza már kicsinek bizonyult a gyülekezeti 
alkalmak lebonyolítására ezért a 1894-ben elha-
tározták, hogy imaházat fognak építeni.  Bár-
sony eladta a Gyöngyvirág utcai házát és telket 
vett a Bocskai térre néző Hajdúkerület utcá-
ban. A gyülekezet tagjai vállalták, hogy vagyo-
nuk tizedét az imaház építésére fogják adni. Az 
imaház alapkövét 1895. április 3-án tették le 
ünnepélyes keretek között. A kivitelezést Fenesi 
Sándor és Mihalka Lajos nagyváradi baptis-
ta építőmesterek végezték, a padokat Tarsoly 
Gusztáv kisjenői asztalos készítette; az épület 
felavatása mindössze öt hónap múlva október 
13-án történt.

Az épület teremtemplom késő eklektikus - 
neoklasszicista stílusú, belsejében fakarzat fut, 
orgonával és bemerítő medencével is rendelke-
zik. Oldalához lelkészlak és kereszttel díszített 
kapu is csatlakozik, udvarán az élesdi testvér-
gyülekezet emlékműve található 2008-ból.

A gyülekezet országos jelentőségű menház-
zal is rendelkezik Hajdúböszörményben, melyet 
1910-ben építettek; valamint neves énekkart is 
működtet.

Hajdúböszörmény többi; görög katolikus, 
római katolikus és izraelita templomainak 
bemutatására a későbbi lapszámban kerítünk 
sort; tekintettel arra, hogy ezen épületek is a 

„Hajdúböszörményi értéktár”-ba kerültek.

Hőgye Lajos

Egyházi  középületeink – kulturális örökségünk
Protestáns egyházi építészet Hajdúböszörményben

A szerző fotói

A szerző fotói



6 Hajdúsági Tükör 2017. június 24. 2017. június 24. Hajdúsági Tükör 7

Háromszázhúsz esztendővel 
ezelőtt, 1697-ben tört ki a legendás 
hegyaljai kuruc rebellió. Ez az ese-
mény világosan beleillett a kuruc 
felkelések azon szakadatlan lánco-
latába, mely 1670-ben kezdődött el 
a Wesselényi Ferenc nádor vezette, 
Zrínyi Péter horvát bán, Frangepán 
Ferenc és Nádasdy Ferenc országbí-
ró alkotta összeesküvéssel, melyről 
Lippay György esztergomi érsek is 
tudott; folytatódott a felső-magyar-
országi bujdosók 1672-es mozgal-
mával és a protestáns prédikátorok 
gályarabságba hurcolásával a gyász-
évtized folyamán; 1678 után meg-
erősödött a kuruc király, Thököly 
Imre harcainak ideje alatt és a Zrí-
nyi Ilona védelmezte Munkács ost-
romakor; és végül 1703-ban elveze-
tett II. Rákóczi Ferenc erdélyi feje-
delem szabadságharcához. 

Maga a hegyaljai felkelés 1697. 
június 30-án, vasárnap tört ki, 
Sátoraljaújhelyen, a heti vásárban. 

A felkelés táji-történeti keretei 

A felső-magyarországi tizenhá-
rom vármegye, mindenkor határ-
vidéki jellegű, ütköző terület-
nek számított Erdély és a Királyi 
Magyarország közt, mely alaposan 
megszenvedte a kettős, oszmán és 
német elnyomást. 

A mai Hegyalja vidékének 
területe, mindig is a kelet-nyuga-
ti és észak-déli kereskedelmi utak 
metszéspontjában terült el. Kivá-
ló adottságai ma is közismertek a 
szőlőtermesztésre, s így a borke-
reskedelemhez is. Egyáltalán nem 
volt véletlen, hogy hét hegyaljai 
hegyközség jött létre: Patak, Tar-
cal, Tokaj, Mád, Liszka, Tolcsva, 
Tállya. 

Thököly kuruc királyságának, 
a Felső-Magyarországi Fejede-
lemségnek összeomlása után kül-
ső tulajdonosok szerezték meg a 
hegyaljai szőlőket, akik nem lak-
tak ott. Így Octavian Nigrelli kas-
sai várkapitány, Klobusiczky Far-
kas királyi személynök, Barkóczy 
Ferenc Zemplén megye főispánja, 
Gundelfinger János császári élel-
mezési tiszt, s Holló Zsigmond 
szepesi kamarai tanácsos is szerzett 
és vásárolt magának errefelé sző-
lőbirtokokat. Ez mélyen sértette a 
borkereskedelemmel és földműve-
léssel foglalkozó kisebb szőlősgaz-
dákat, nemeseket és polgárembere-
ket egyaránt. 

Féken tartásukra szolgáltak a 
Thököly Imre erdélyi fejedelem 

hadaitól elvett, immár császári 
várak a Hegyalja környékén, így 
Ónod, Tokaj, Sárospatak, Szerencs, 
Kálló, Kassa, Eperjes, Szendrő, 
Ungvár, Ecsed, Munkács, Szat-
már erődítményei is. Ezekkel pró-
bálták a császáriak és a labancok 
megszállni a vidéket, féken tarta-
ni a rebelliseket, megfigyelni a volt 
kurucokat. 

Az sem volt véletlen, hogy a 
hegyaljai kuruc felkelés épp ekkor 
tört ki. 1697 a törökellenes felsza-
badító háború kritikus esztendeje 
volt. Látszólag minden eldőlt már 
korábban. Magyarország szinte 
teljes területe, egy-egy elszigetelt 
török végvár kivételével, felszaba-
dult az oszmán iga alól. Thökö-
ly Imre fejedelem és kurucai 1685 
után, kiszorultak az országból. Már 
Zrínyi Ilona is feladta a kurucok 
utolsó erősségét, Munkácsot, 1688 
januárjában.

Ám az oszmánok hatalma nem 
roppant meg végleg. Az utolsó 
olyan török támadás készülődött, 
melyben személyesen maga az ural-
kodó, II. Musztafa szultán is részt 
vett. Ha sikerül csapataival együtt 
megközelítenie Felső-Magyar-
országot és a Hegyalját, a tizen-
öt esztendős kínkeserves felsza-
badító háború minden eredménye 
elveszhet, Lipót császár számára. 
Az oszmánok szerették volna visz-
szaszerezni egykori magyarorszá-
gi hódításaikat. 

Külpolitikai helyzet: 1696-1697

Sobieski János lengyel király 
1696-ban meghalt. Ő a török-
ellenes Szent Liga szövetségese 
volt, hadakozott Magyarországon 
is, Bécs ostroma után, méghozzá 
nagyon eredményesen. Ő aratta a 
párkányi hatalmas keresztény dia-
dalt, sőt emberei részt vettek Buda 
felszabadításában is. A törökellenes 
felszabadító háború szempontjából 
igen fontos volt, ki lesz az utóda a 
lengyel trónon. 

A jelöltek közül Sobieski király 
fia, Jakub, nagyon hamar kiesett. 
Ő a lengyel köznemesség, vagyis a 
slachta jelöltje lett volna. A Habs-
burgok jelöltje a lengyel uralkodók 
trónjára Erős Ágost, szász király és 
választófejedelem volt. Ám a fran-
ciák pártfogoltjának, Conti herceg-
nek is akadtak hívei Polóniában. A 
tervek szerint többfrontos háború-
ba kellett belekényszeríteni a Habs-
burgokat. 

A franciák elképzelése szerint, 

a Habsburgok hátában, keleten, 
a Balti-tengertől a Balkánig, lét-
re kellett hozni egy olyan szövet-
séget, mely leköti Lipót császár 
katonai erejét, aki emiatt nem tud 
majd Nyugaton küzdeni a franci-
ák ellen. A francia szövetség keleti 
tagjai: Conti herceg, mint lengyel 
uralkodó, s az Erdélyi Fejedelem-
ség, valamint Thököly és a kuru-
cok (Felső-Magyarországi Fejede-
lemség) lettek volna. Contit meg 
is választják, (1697. június) ámde 
túl nagy volt a távolság. A franci-
ák jelöltje Danzignál közelebb nem 
jutott el Lengyelországhoz. 

Ugyanebben a hónapban, 1697 
közepén, kezdődött meg a törökök 
balkáni felvonulása is. Céljuk nem 
lehetett más, mint visszaállítani az 
1682-es magyarországi állapotokat. 

A kurucok és Thököly hadai 
1685 óta, folyamatosan elvesztet-
ték területeiket, kiszorultak a fel-
ső-magyarországi fejedelemségből. 
Szerettek volna visszaszivárogni 
egykori országrészükbe. Ám Thö-
köly Imre fejedelem vezérlete alatt 
ekkorra mindössze már csak alig 
kétezer kuruc katona szolgált, tar-
tott ki hűségesen. A többiek kény-
telen-kelletlen ugyan, de otthagy-
ták őt. 

Nem könnyű egy országot felsza-
badítani

A Habsburgok rengeteg nehéz-
séggel küzdöttek a felszabadító 
háború ezen szakaszában. Először 
is, szövetségesük, Velence súlyos 
tengeri vereséget szenvedett a törö-
köktől, és kilépett a Szent Ligá-
ból. Másodsorban Lengyelország a 
saját királyválasztásával volt elfog-
lalva, Sobieski  János halála után 
csapatai hazatértek királyságukba. 
Harmadrészt, a szintén szövetséges 
Oroszországban, a későbbi Nagy 
Péter cár vette át a hatalmat. Kül-
politikai céljairól, elképzeléseik-
ről ekkor még semmit sem lehe-
tett sejteni. 

Következésképpen úgy látszott, 
a Habsburgok egyedül maradtak, 
kétfrontos harcra vannak kénysze-
rítve. 1697. május 9-én béketárgya-
lásokat kezdtek a Habsburgok és a 
franciák, ennek tétje nem volt más, 
mint a protestáns pfalzi választófe-
jedelemség hovatartozása, melyért 
immár tíz esztendeje csatáztak a 
felek, a Rajna mentén. 

A Habsburgok 1683 óta egyfoly-
tában háborúztak a törökök ellen is. 
(Immár 15. esztendeje!). Kezdet-

ben nem így számoltak, azt hitték, 
egy-két esztendő alatt, valamiféle 
kompromisszumos békével ismét 
lezárják a törökök elleni háborút. 
Szó sem volt akkor arról, hogy egy 
hatalmas, tizenöt éven át folyama-
tosan zajló, véres és kegyetlen konf-
liktust kell megvívniuk, Magyar-
ország teljes felszabadításáig. Pénz-
ügyileg teljes bukás volt az egész 
felszabadító hadjárat. Nem látszott, 
hogy hol a hadakozás vége, mi a 
háború végső célja. A török fenye-
getés még mindig nem szűnt meg 
teljesen. A hadi helyzet is bármikor 
lényegesen megváltozhatott. 

A pénzügyeket az jellemezte, 
hogy rájöttek: a Magyarországon 
hadakozó Habsburg-hadak tel-
jes zsoldját Magyarországról kell 
kisajtolni. Az állandó adó, melyet 
a magyaroktól követeltek:  egy-
millióról négymillióra emelkedett 
meg 1670-1703 között.  Igen ám, 
de a Magyarországon  állomáso-
zó labanc katonaság zsoldja leg-
alább nyolcmillió tallér volt éven-
te. Minden józan számítás szerint, 
így csak a költségek fele állt Lipót 
császár rendelkezésére. A pénzem-
berek véleménye az volt: a Kincstár 
hiányát is Magyarországról kellett 
kipréselni Egyetlen megoldásnak 
azt találták, ha a hiányt a bor és a 
só kereskedelmi, forgalmi adójának 
emeléséből próbálják meg rendezni. 

Béketárgyalások

1697. május 9-én béketárgya-
lásokat kezdtek a Habsburgok és 
a franciák egymással. Le akarták 
zárni az Augsburgi Liga tíz esz-
tendeig tartó háborúját a Rajnánál. 
Ennek tétje nem volt más, mint a 
pfalzi protestáns német választó-
fejedelemség sorsa. A Nagy Szö-
vetség Háborúját már mind a két 
résztvevő fél régen szerette volna 
befejezni. Ezt az is befolyásolta, 
hogy 1697. június 27 -én, a fran-
ciák jelöltje, Conti herceg helyett 
Erős Ágost, a szász választófeje-
delem emelkedett a lengyel trón-
ra. Ugyanekkor, 1697. július 17-én, 
II. Musztafa török szultán megin-
dult Magyarország ellen, hadai élén 
Isztambulból. Egy hónap múlva, 
augusztus 10-én, már Nándorfe-
hérvárra, azaz Belgrádba érkezett 
lovas szpáhijaival és gyalogos jani-
csárjaival. Természetesen hozott 
magával ágyúkat is, ezeknek a neve 
zarbuzán volt.

1697. szeptember 20-án megkö-
tötték a Nagy Szövetség háború-

Borók Imre

„Kiált Patak vára, jajgat Tokaj vára”
Az 1697-es hegyaljai kuruc felkelésről

ját, vagyis az Augsburgi Liga har-
cait, lezáró rijswijki békét. A tár-
gyalások során kiderült, XIV. Lajos 
francia uralkodó nem terjeszthe-
ti ki a hatalmát a Rajna bal part-
ján sorakozó, Német-Római Csá-
szársághoz tartozó kisebb-nagyobb 
német államokra, minden maradt a 
régiben, feleslegesen küzdöttek tíz 
esztendeig. A franciák kénytelenek 
voltak visszavonulni, addig meghó-
dított területeikről is.

A hegyaljai kuruc felkelés kirob-
banásának idején még semmi sem 
dőlt el, leverésének idejére azonban 
már minden teljesen eldőlt.

Végül a nagy francia politikai 
koncepció minden egyes eleme 
összeomlott: Conti, a francia her-
ceg meg sem érkezett Lengyelor-
szágba. Thököly és kuruc bujdo-
sói egyetlen pillanatra sem jutot-
tak komoly szerephez Magyaror-
szágon. A hegyaljai felkelést hama-
rosan leverték, így nem kellett csa-
patokat elvonniuk a déli hadszín-
térről a Habsburgoknak. A török 
hadsereget a Délvidéken, Zentá-
nál 1697. szeptember 11-én, Savo-
yai Jenő herceg vezetésével tönk-
reverték, a század legvéresebb csa-
tájában. Végül rövid polgárhábo-
rú után, Erős Ágost, egykori szász 
választófejedelem lett az új lengyel 
uralkodó. Utóvédharcok, majd az 
1699-es karlócai béke megköté-
se után Magyarország szinte teljes 
területe felszabadult a törökök igá-
ja alól. Csak a Temesköz maradt 
meg török kézen. Ám Karlócánál, 
a béketárgyalásokon hamar kide-
rült, az 1699-es béke megkötése-
kor, a több mint százötven eszten-
dős magyarországi török uralom 
lezárásakor, a rendezés során sem 
Erdély, sem pedig a kurucok nem 
szólhattak bele semmibe sem. 

„Ki a magyar népnek örömest szol-
gált, a maga romlására készen 
lehetett”

1697-ben, az egykori felső-
magyarországi fejedelemség terü-
letén, a törökös irányzat és a Thökö-
ly Imre fejedelembe vetett hit még 
erős volt. A Habsburg-orientáció 
talán nem bizonyult eléggé erősnek. 
A hegyaljai kuruc felkelést gondo-
san előkészítették. A szervezkedés 
már két esztendeje, 1695 óta folya-
matosan zajlott, erősödött, a nagy-
bányai hegyekben. 

A tiszaháti kuruc vezető, Bereg, 
Ugocsa, és Szatmár megyékben 
nem volt más, mint Kiss Albert. 
Ő a Bereg megyei Gersenő nevű 
község szülötte volt. Egykor a helyi 
földesúr, Gerseni László jobbágya-
ként született. Thököly Imre kuruc 
fejedelem harcai alatt, talpas vagy 
gyalogos hadnaggyá emelkedett. 
Nemcsak a labancok és a császá-
riak ellen harcolt, de a törökök és 
tatárok ellen is küzdött. Ha vala-
ki felbérelte, zsoldjába fogadta őt 

és embereit, még arra is hajlandó 
volt, hogy az elszaporodó román 
hegyi rablók ellen is harcba szálljon 
legényei élén. Bujdosótársai ked-
velték őt, ragaszkodnak hozzá. A 
nagybányai hegyekben bujdosott. 
Tavasszal Barkóczy Györgyné haj-
dúinak sikerült elfogni, és bebörtö-
nözni őt. Innen sikeresen megszö-
kött Barkaszra.

A tiszaháti kuruc összeesküvők 
másik vezetője Esze Tamás volt 
(1666-1709), Tarpa szülötte.

A Tiszaháton a szervezkedésnek 
az vetett véget, mikor Károlyi Sán-
dor, Szatmár megye főispánja, még 
a felkelés kirobbanása előtt, mind a 
két kuruc irányítót elfogatta, bör-

tönbe vetette. Emiatt a Tiszahát 
vidékén elmaradt a csatlakozás a 
hegyaljai felkeléshez.

A Hegyalján, a Bodrog-men-
tén, a kuruc felkelés fő szervezője-
ként Tokaji Ferencet ismerték, Ő 
Rákóczi jobbágya, Thököly gyalo-
gos hadnagya volt. Valaha Regé-
cen szolgált, egykor a lerontott vár 
hajdúhadnagya volt. Annak ide-
jén ő őrizte a rab, labanc, római 
katolikus Koháry István bárót. A 
krasznahorkai hegyekben bujdosott. 
Parancsnokukká, ezereskapitánnyá 
választották a kurucok.

A felkelők vezetői közé tartozott 
még Kabai Márton is, egy egyhá-
zából kiközösített református pré-
dikátor, aki Sárospatakon, a nagy 
hírű kollégiumban végzett, 1669-
ben. Gyűlölte a jezsuitákat. Jó toll-
forgató volt. Édes szavú, tüzes lelkű 
férfiúnak jellemezték őt, azt mond-
ták róla, amolyan hajdú-pap. Sem-
mije nem volt a hitén és a hazasze-
retetén kívül. 

Szalontai György lett a hegy-
aljai felkelők harmadik vezetője. 
Ő a Hegyaljához közeli Végardó 
jobbágyfalvának bírája volt. Pata-
ki kuruc, még szőlője is akadt a 
településen. Határozott és erélyes, 
bátor és leleményes ember volt. 

Bóné András (1655-1707) dió-
szegi kuruc vezető volt, Thököly 
Imre erdélyi fejedelem egykori had-
nagya. Biharban bujdosott, őt szán-

ták a tiszántúli kurucok vezérének. 
A szervezkedés szálai messzebb-

re is elnyúltak. Szatmár megyében 
a szervező Karácsonyi János volt, 
immár 1693 óta. Sáros megyében 
a kuruc összeesküvőket Csatári 
János tanító vezette. 

A Hernád vize mentén: Ónódi 
vagy Szikszai Papp János irányítot-
ta az összeesküvő elégedetleneket.

Kisnemesek és szolgálatból elbo-
csátott végváriak mellett az ország 
más csoportjai is szembefordultak a 
labancokkal. A lázadás résztvevői a 
pásztorok, béresek, szolgák, mes-
terlegények, zsellérek, jobbágyok, 
gulyások, kondások, csikósok, job-
bágyok, juhászok, szegénylegények, 

szabadlegények közül kerültek ki. 
Mezővárosi polgáremberek, vásá-
rosok, parasztok, só- és bor keres-
kedők, diákok, fuvarosok, szőlő-
kapások álltak be közéjük. Rájuk 
a felkelés leverése után kíméletlen 
megtorlás, hüvelykszorító, csigáz-
tatás, pörkölés várt, ha egyáltalán 
túlélték a rebelliót. 

A hegyaljai kuruc felkelés részt-
vevői között nemcsak magyar nem-
zetiségűek akadtak. Bőven csatla-
koztak hozzájuk kárpátaljai ruszi-
nok is, akiket ebben a korszakban 
rusznyákoknak neveztek. Őket 
egy Becsa János nevű hadnagy 
vezette. Őt hajdemáknak, vagyis 
hegyi rablónak nevezték az ellen-
séges irományok. Ezek egyik cso-
portját huculok néven emleget-
ték a forrásokban. Oláh (azaz 
román) hegyirablók is csatlakoz-
tak hozzájuk a Partiumból. Szlo-
vákok, vagyis tótok is fölös szám-
ban akadtak közöttük. Lengyelek, 
más néven góralok szintén bele-
keveredtek a zendülésbe. A hegy-
lakók vagy hornyákok, éppen úgy, 
mint a síkvidék lakói, a krajnyikok, 
sok segítséget nyújtottak a felkelés-
hez. Amilyen kevert volt a hegy-
aljai kuruc felkelés nemzetiségileg 
(etnikailag), éppen olyan sokszínű-
nek bizonyult vallásilag is. Mivel 
az erőszakos hittérítés, az ellen-
reformáció, a jezsuiták vezette 
rekatolizáció, őket is sújtotta, nem-

csak reformátusok vettek részt ben-
ne (igaz, ők voltak a legtöbben), de 
még evangélikusok és ortodoxok 
vagy éppen görög katolikusok is 
megfordultak a kurucok közt. 

A labanc zsoldosok és császári 
katonák visszaélései közismertek 
voltak akkoriban az egész Magyar-
országon. Fosztogattak és raboltak. 
Kínozták és gyötörték, verték és 
ütlegelték a szerencsétleneket. Ha 
még szembe is mert szegülni valaki 
velük, azt karóba húzták, sós víz-
zel itatták. Ha mindez nem lett vol-
na még elég az áldozatoknak: meg-
erőszakolták a feleségét, és leányát 
is. A közbiztonság rosszabb volt a 
vidéken, mint a török uralom más-
fél évszázada alatt. A császáriakon 
és a labancokon kívül vérhas, pes-
tis és himlőjárvány pusztított egy-
szerre az országban. 

A Hegyalján három nagy föld-
birtoktömb létezett ekkor: a sáros-
pataki, a regéci, s a tokaji uradalom. 
Itt minden a Rákóczi-családé volt. 
Jobbágyok végezték el a császá-
ri hatóságok számára a nehéz tes-
ti munkákat, robotban: sáncásás és 
palánképítés, fuvarozás, hajóhúzás 
várt rájuk. 

A bécsi császári és labanc uralom 
három istencsapása nem volt más, 
közvélekedés szerint, mint a jezsu-
iták, az idegen zsoldoskatonák, és 
a pióca természetű kamarai tisztek, 
sótisztek rémuralma.

Véres Péter-Pál-napi vásár Újhe-
lyen

Látszólag egy teljesen jelenték-
telen esemény robbantotta ki a szé-
les körű hegyaljai felkelést Magyar-
országon. 1697. június 29-én szom-
baton és másnap, országos vásárt 
tartottak Sátoraljaújhelyen. 30-án, 
vasárnap, a déli mise előtt, császá-
ri német katonák kezdték el foszto-
gatni, vámolni a vásározókat, vevő-
ket és eladókat egyaránt, az újhe-
lyi piacon. A vásár teljes biztonsá-
gáért Wachsmuth (vagy Waxmuth) 
sárospataki labanc hadnagy felelt, 
25-30 katonájával együtt.

Az emberek hosszú ideig tűrték 
a vegzálást, elnézték a nyílt rab-
lást, majd egy adott jelre vissza-
ütöttek. Ez a jeladás egy pisztoly-
lövés volt. Hamar kiderült, a mint-
egy harminc császári katonával leg-
alább félezer kuruc felkelő szállt 
szembe, így a labancok esélytele-
nek voltak. A kurucok közül két-
százan lovaskatonák voltak, három-
százan gyalogos vitézek, más néven 
talpasok. 

A kurucok rohamának nem bírt 
ellenállni maga Waxmuth hadnagy 
sem, gúnynevén a veres német, ő is 
meghalt. Embereit egy szálig lemé-
szárolták, nem akadt számukra sem 
irgalom, sem kegyelem. Áldozatul 
esett a felkelők haragjának, minden 
német plundrát viselő, vagy paró-
kás, magyarul nem tudó ember is. 

Fotó: Internet
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mivel Thökölyt, egykori gyámját 
és mostohaapját kifejezetten nem 
kedvelte, emiatt sem léphetett fel 
a kuruc király nevében. Így semmi 
csodálkoznivaló sincs azon, ami-
ért inkább Bécsbe sietett, igazolni, 
semmi köze sincsen a felkeléshez. 
Ám a labancok felrótták neki, hogy 
a kurucok nem nyúltak a Sárospa-
takon és Tokajban felhalmozott 
Rákóczi-javakhoz, semmi sem tűnt 
el a kezük között a kincsekből. 

Körleveleket írtak a felkelők a 
hajdúvárosokhoz, az üzenetek-
ben segítséget s támogatást kér-
tek tőlük. Ám a hajdúkat egyfor-
mán fenyegették: a török hadak és 
a tatár portyák, éppen úgy, mint a 
császári zsoldosok és a vármegyék 
labanc nemessége is. A Tiszántúlra: 
Tiszaeszlár és Tiszadob, Tiszalök 
és Tiszaladány környékére is indul-
tak rebellisektől megbízottak segé-
lyért. 

Sőt még a Hernád völgyét: 
Gönc, Ruszka, Vizsoly vidékét, az 
ottani elégedetleneket szintén csat-
lakozásra szólították fel a hegyaljai 
kuruc felkelők. Ezekkel az üzene-
tekkel szerették volna fellázítani a 
távolabb eső területeket is. 

A törökökhöz fűzött reménye-
ikről, szándékaikról, kapcsola-
taikról csakis ellenséges, bécsi és 
labanc, velencei forrásokból érte-
sülhetett az utókor. Ezek szándé-
kosan is torzítottak. Az a hír jár-
ta szerteszét az országban: Thö-
köly Imrét és katonáit, nem keve-
sebb, mint 3000 kuruc bujdosó vár-
ja már. Addig is, hírek terjedtek el 
mindenfelé arról: a törökök és a 
tatárok hatalmas hadereje immár 
Magyarország határán várja, hogy 
harcolhassanak a császári csapatok 
és a labancok ellen. A felkelés híre 

futótűzként terjedt el az országban, 
mindenki erről beszélt mindenhol. 

Ezzel kapcsolatban olyan alap-
kérdéseken vitatkoznak egymással 
a magyar történészek, mint:

- Mekkora szerepe volt Thökö-
ly Imrének és a törökországi kuruc 
emigrációnak a felkelés megszer-
vezésében?

- Volt-e közvetlen összeköttetés 
a felkelők és a Török Porta között?

A kapcsolattartást az is nagyban 
megkönnyítette, hogy Thököly volt 
tisztjei közül többen szolgáltak a 
még meglévő török várakban. 

A kuruc rebelliseknek első dol-
ga volt, Patak és Tokaj elfoglalása 
után, követeket küldeni a törökhöz. 

Jenei Szabó Mihály hajda-
ni tokaji szőlőbirtokos, Zemp-
lén megyei nemesember, egyko-
ri kuruc kapitány volt a hegyaljai 
kuruc felkelők követe a Fényes Por-
tához. Őt később emiatt a császá-
ri német hatóságok teljes vagyonel-
kobzásra ítélték. Ezek a kapcsolat-

tartók, követek azonban már csak 
a felkelés bukása után érkezhettek 
vissza a Hegyaljára.

Arra is akadt gondjuk a hegy-
aljaiaknak, hogy katonai fegyel-
müket megszilárdítsák, megszer-
vezzék a seregüket. Tizedeseket és 
zászlótartókat választottak, had-
nagyokról és kapitányokról dön-
töttek, dobosokat és kornétásokat 
neveztek ki. 

Labanc ellenintézkedések 

Az Udvari Haditanács nem 
maradhatott közömbös, amint 
meghallotta a híreket a kuruc fel-
kelők sikereiről, cselekedniük kel-
lett azonnal. A Hegyaljára császári 
katonaságot vezényeltek. Számbeli 
túlsúly kialakítása volt a fő céljuk. 

Ám azzal is tisztában voltak 
Bécsben: a hegyaljai labanc csapat-
összevonás nem zavarhatta meg a 
törökök elleni védekezést. Elvég-
re mégiscsak mellékhadszíntérről 
volt szó! Az igazán lényeges dolgok 
a Délvidéken dőltek el! Oda kel-
lett minden épkézláb katona első-
sorban! A császári csapatoknak, a 
Szent Liga törökellenes labanc har-
cosainak minden áron meg kel-
lett akadályozniuk, hogy Thökö-
ly és kuruc katonái vagy a törö-
kök betörhessenek Felső-Magyar-
országra.

Lipót császár tanácsadói, kény-
szerhelyzetükben még arra is haj-
landóak voltak, hogy kegyelmi 
pátenseket nyújtsanak a magukat 
megadó kuruc felkelőknek, bűn-
bocsánatot hirdettek a lázadóknak. 
Ezzel a leiratokkal az volt a céljuk, 
hogy megbontsák és meggyengít-
sék a hegyaljai rebellisek összetar-
tását, zavart keltsenek a soraikban. 
Az is ezt a céljukat szolgálta, hogy 
ezer tallér vérdíjat kínáltak a fel-
kelés vezetőinek fejéért. Bevetették 
ellenük a megfélelmítés s fenyege-
tés, a megvesztegetés és ígérgetés 
fegyverét is, méghozzá egyszerre.

Nem bízták pusztán árulókra, 
megingókra a kuruc rebellió leveré-
sét. Császári csapatokat is a küldtek 
a Hegyaljára. Három lovas- és egy 

gyalogos ezredet fordítottak vissza 
a Délvidékre vezető útjukról, azzal 
a paranccsal, hogy a legnagyobb 
kíméletlenséggel, minél gyorsab-
ban vessenek véget a hegyaljai láza-
dásnak. A bevetett labanc és csá-
szári csapatok legfőbb parancsno-
ka: Charles de Vaudemont lotarin-
giai tábornok, kegyetlen és ember-
telen katona volt. 

(Pontosan olyan lelkiismeret-
len zsoldoskatona volt ő, I. Lipót 
császár szolgálatában, mint koráb-
ban  Cobb Farkas tábornok, Car-
lo Strassoldo főkapitány, vagy 
Johann Sporck, Paris Spankau 
báró, Caprara generális, Antonio 
Caraffa gróf, akik véres betűkkel 
írták be a nevüket Magyarország 
históriájába.)

A császári csapatok között, 
melyet a hegyaljai kuruc felkelők 
ellen bevetettek, háromezer bran-
denburgi porosz katonát közvetle-
nül Vaudemont tábornok parancs-
noksága alá helyeztek a Hadita-
nácsban. Segítette őket még két-
ezer dán zsoldoskatona is, akiknek 
a parancsnokuk Tromp tábornok 
volt. A Bassompierre – lovasezre-
det is odarendelték, ennek vezetője 
nem volt más, mint Adam Ritschan 
tábornok. Mihályi Pál deák labanc 
huszárezrede azt a feladatot kapta, 
hogy akadályozza meg portyáival 
a felkelés szélesebb körű elterjedé-
sét. Ők ehelyett inkább a Hegyalja 
nyomorult falvait, kisvárosait fosz-
togatták. 

Egy, legalább kétezer 
zsoldoskatonából álló erdélyi csa-
patot is riasztottak. Ennek parancs-
noka a kegyetlenségéről hírhedt 
Rabutin tábornok volt. Neki azt 
a feladatot adták,  függessze fel 
a Thököly kurucai elleni erdé-
lyi vigyázást, hagyja abba a por-
ció összegyűjtését, a kvártélyozást 
és az előfogatok megszerzését, ne 
törődjön többé az exekúcióval és az 
adókivetéssel, inkább minden ere-
jével azon legyen, hogy megakadá-
lyozza a hegyaljai felkelők és Thö-
köly kurucainak kapcsolattartását. 

A kurucok nyilvánvaló ellensé-
gei voltak a hadbiztosok és a har-
mincadosok, a sótisztek és a kama-
rai tisztségviselők, az élelmezési 
biztosok. Holló Zsigmond szepe-
si kamarai tanácsososról, Thavonat 
bányagrófról széles körben ismert 
volt, hogy I. Lipót császár bizalmát 
élvezik. Klobusiczky Gáspár mun-
kácsi harmincadost, Sigerus And-
rás sótisztet sem véletlenül vádol-
ták labanc kapcsolatokkal az elége-
detlenek. Guguel Pongrác szatmá-
ri labanc alezredest, várkapitányt és 
Jantó János tiszttartót szintén szé-
les körben gyűlölték a felkelők. Ám 
ezeknek a férfiaknak egyetlen haj-
száluk sem görbült meg a Hegy-
alján. 

A környező császári várak labanc 
helyőrségeit szintén riasztották, így 
Eger, Szatmár, Szendrő, Várad és 

Köztük volt egy labanc nemesúr is, 
Vécsey Sándor, akit szintén lelőt-
tek a kurucok. Többen is akad-
tak még halottak. Ilyen személy 
volt Nagy János: Zemplén megye 
aljegyzője. Apja maga is szolgabíró 
volt. Ő se élte túl az országos vásárt. 
Sennyey Ferenc báró szintén elha-
lálozott Újhelyen. Zatureczky Ist-
ván megyei esküdt volt. Feladatai 
közé tartozott a porció behajtása a 
megyében, ám neki sikerült meg-
szöknie a kurucok bosszúja elől. 

Meskó Jakab, aki a jogügyek 
igazgatójaként szolgált, arról volt 
ismert: az adósai ellen hamis vád-
iratokat fabrikált. Nagy üdvrivalgás 
támadt ellenségei közt, mikor kide-
rült, ő is fogságba esett. A vásá-
rosokkal megszaporodott kuru-
cok azonnal kibontották a felke-
lés zászlaját, Thökölyre eskették fel 
a népet. Bár a császári és labanc 
hatóságok, vármegyei hivatalok 
sejthettek valamit a zendülés elő-

készületeiről, a kirobbanó felke-
lés hevessége mégis nagyon meg-
rémítette őket, szinte teljesen meg 
is bénultak. Ekkora népharagra 
nem lehettek felkészülve. Előbb 
csak kisebb rebelliónak vélték a tör-
ténteket, melynek leveréséhez ele-
gendőnek ítéltek Zemplén várme-
gye hatósági embereit, majd a fel-
kelés méreteiről, szervezettségéről 
értesülve országos riadót rendeltek 
el. Mindennél fontosabb volt szá-
mukra az: a hegyaljai felkelők ne 
teremthessenek közvetlen kapcso-
latot Thököly kurucaival.

Kuruc dicsőség: Tokaj bevétele 

A sikeres vásári rajtaütés után a 
hegyaljai felkelés megállíthatatla-
nul terjedt tovább. Megindultak a 
kurucok a két legfontosabb, császá-
ri kézen lévő hegyaljai vár, Tokaj 
és Sárospatak ellen. A két erő-
dítményben nem kevesebb, mint 

kétszáz-kétszáz császári s labanc 
katona védekezett. Ellenük össze-
sen mintegy 4000 fegyveres felke-
lő indult meg.  

Elsőként, immár másnap, júni-
us elsején, hétfőn, éjfél és hajnali 
egy óra között Tokaj ellen indul-
tak a kurucok. Vezetőjük Tokaji 
Ferenc ezereskapitány volt. Leg-
alább ötszázan támadták meg 
a német helyőrséget. Sószállító 
tutajokon haladtak lefelé a Tiszán. 
Noha mindent megpróbáltak, csak 
a harmadik támadásuk bizonyult 
sikeresnek. Ekkor már belülről 
szintén segítette őket lajtorjákkal 
Bajusz Gáspár, a tokaji magyar vár-
őrség kapitánya is. Ő egyformán jól 
értett a bajvíváshoz, a hadi forté-
lyokhoz, mindenféle puskához és 
ágyúhoz, de még a lovasportyák-
hoz is. Nagyapja szerezte meg a 
családjuk számára a nemesi rangot 
és a címeres levelet. Bajusz Gás-
pár gazdasága virágzott, Tokajban 

birtoka volt, valamint szép kúriája 
a szőlőhegyen. A városban lakott, 
egy derekas kőházban. Mindenki 
ragadványnevén ismerte őt a kuru-
cok közül, mint Hatnyak-Bajusz 
kapitányt. Az ő parancsára verték 
le ekkorr a belül tanyázó magyar 
cselédek a lakatokat a kapukról.

Tokaj kuruc bevételekor áldoza-
tul esett a felkelők határtalan dühé-
nek, a Hegyalján széles körben 
gyűlölt Badiny János is, a sárospa-
taki uradalom jószágkormányzója, 
aki különben a kis Rákóczi Ferenc 
egyik nevelője volt, a későbbi erdé-
lyi fejedelem gyermekkorában. 

A hegyaljai felkelők fogsá-
gába esett Tokaj ostroma idején 
Tiszinszky János harmincados és 
Kotolinszky Móric császári tiszt, 
éppen úgy, mint Günther György 
tokaji labanc sóhivatalnok. Egyi-
küket sem végezték ki a magyar 
rebellisek. 

Sárospatak szintúgy a felkelők 
elsődleges célpontjai közé tar-
tozott

Tokaj elfoglalásával párhuza-
mosan, itt szintén éjjel egy óra 
tájban támadtak a kuruc portyá-
zók. Legalább százötvenen voltak, 
parancsnokuk Szalontai György 
volt, a végardói bíró. Egy rosszul 
befalazott, kirohanásokra terve-
zett kapun keresztül törtek be a 
várba. Sárospatakon is akadtak a 
kuruc ostromnak áldozatai. Töb-
bek között, Belussy Ferenc, a város 
jezsuita rendfőnöke és Vitézy János 
császári harmincados is azok között 
volt, akik nem élték túl az ostromot. 
Patakról kollégiumi diákok is csat-
lakoztak a felkelőkhöz, mint példá-
ul Bálpataki Mihály tette. 

Amint elérték a célt, a két fon-
tos császári vár megvételét, már-
is azon törték a fejüket, hogyan 
szélesíthetnék ki az eddigi, helyi 
jelentőségű parasztfelkelést orszá-
gos horderejű és méretű szabadság-
harccá. Ennek érdekében küldték el 
azonnal Isztambulba, Majtényi Ist-
ván nemesurat, a Zemplén megyei 
Mihályiból. Ő hétszilvafás nemes-
emberként, fogságban is volt már a 
labancoknál, kuruc híre miatt. Őt 
irányították követként a törökök-
höz és Thökölyhez, a felkelés kirob-
banásának és eredményeinek híré-
vel. Addig is, míg reményeik sze-
rint Thököly és kurucai meg nem 
érkeznek a Hegyaljára, megpró-
bálták felvenni a kapcsolatot a kör-
nyék legnagyobb és leginkább tisz-
telt birtokosával, a fiatal Rákóczi 
Ferenccel. Azt szerették volna, ha 
az élükre áll. Igen ám, de a mind-
össze 27 esztendős fiatalember elbi-
zonytalanodott. 

Nem túl régen nősült, feleségül 
vette Sarolta Amália német her-
cegnőt. A kuruc felkelés tervei-
ről semmit se tudott. Taszította őt 
a kurucok törökbarátsága is. Sőt, 
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kat, akik Sárospatakra vonultak 
vissza, Kövér Ferenc vezette visz-
sza a pataki várba. 

Kuruc dobszó Harangod pusztá-
ja felett 

A kurucok nem nyugodhattak 
bele a vereségbe, mivel nagyon jól 
tudták, ha nem sikerül kiterjeszteni 
a hegyaljai felkelés törzsterületét, el 
fognak veszni. Éppen emiatt, keve-
sebb, mint egy héttel az első, Bőcs 
melletti vereség után, újra nyílt csa-
tát vállaltak a labancokkal szemben 
a harangodi mezőn. Ekkor Thö-
köly Imre erdélyi fejedelem hívei 
nem kevesebb, mint kéttucat kuruc 
zászló alatt küzdöttek. A második 
harangodi csatában ellenfeleik közé 
Glöckersperg ezredes szendrői vár-
őrsége és Mihályi Pál deák labanc 
huszárjai tartoztak. 

A küzdelem ismét a kuruc lova-
sok heves rohamával indult meg, de 
ez megint sikertelen volt, a labanc 
csapatok egy cseppet sem inogtak 
meg. A harc során nem kevesebb, 
mint négyszáz kuruc veszett oda, 
sok paraszt s jobbágy akadt köztük, 
ámde rengeteg volt a halott harc-
edzett thökölyánus bujdosó is. A 
császáriak vesztesége mindössze 42 
fő volt. A második harangodi csa-
ta hevességét jól jelzi az is, hogy a 
kuruc vezetők közül itt lelte halálát 
Kövér Ferenc és Huszár Mihály is, 
akárcsak Kerekes András, a tolcsvai 
bíró (aki a gyalogosokat irányítot-
ta). A csata vége nem volt más, 
mint kegyetlen mészárlás. Egy 
eredményt mégis sikerült elérniük 
áldozatukkal a felkelő kurucok-
nak. A két harangod-pusztai csata 
veszteségei miatt Ritschan tábor-
nok lemondott eredeti szándékáról, 
arról, hogy személyesen irányítsa 
Tokaj és Sárospatak ostromát. 

Összegezve: Az első harangodi 
összecsapás lefékezte, a második 
harangodi csata megállította, véde-
kezésbe szorította a lázadókat, a 
hegyaljai kurucokat. A kuruc csa-
patok kezéből kicsúszott a kezde-
ményezés. A magyar felkelők elszi-
getelődtek. 

A harangodi csatározások után 
mind a kurucok, mind a labancok 
új célokat tűztek ki maguk elé. A 
Habsburg-udvar elsődleges cél-
ja immár az volt, hogy végzete-
sen megbontsa a felkelők egységét. 
A vármegyék nemessége a kuru-
cok sikertelensége láttán, teljes 
létszámban a rebellisek ellen for-
dult. Így és ekkor vált az erede-
tileg országos méretű szabadság-
harcnak indult felkelés, mindösz-
sze helyi jelentőségű parasztláza-
dássá. A labancok új célja egyértel-
mű volt: szerették volna visszasze-
rezni a kurucok kezén lévő várakat, 
Tokajt és Sárospatakot. A kuru-
cok jól tudták, csak akkor érhetik 
el a céljaikat, ha a felkelés terüle-
tét, hatósugarát sikerül kiterjesz-

teniük. Elsődleges céljuk a hajdú-
városok bevonása volt. Ám a haj-
dúvárosok ellenségesek maradtak 
velük szemben. 

Tokaj megpróbáltatása, Sárospa-
tak szerencsétlensége 

1697. július 17-én, szerdán 
Vaudemont császári tábornok ost-
rom alá fogta a kuruc felkelők fő 
fészkét, Tokaj várát. Seregét 900 
császári lovas zsoldoskatona és 
labanc gyalogosok alkották. A 
vár magyar helyőrségének létszá-
ma megközelítette a háromszáz 
embert. Ők gyalogosan küzdöttek. 
Melléjük zárkóztak be a harangodi 
csatából megmenekült kuruc lova-
sok. 

A heves, többnapos ágyúzás elle-
nére, csak július 20-án, szombaton 
tudtak a császáriak csapatai betörni 
a várba. Magát a fellegvárat, három 
kemény roham után tudták csak 
elfoglalni a labancok. A harcok 
hevességét jól mutatta az is: a sok 
halott német zsoldoskatona mellett 
meghalt Schlick kapitány, a zsoldo-
sok irányítója, vele együtt két csá-
szári hadnagy s két labanc zász-
lótartó is. Sőt a legfőbb irányítók 
közül súlyosan megsebesült maga 
Mihályi Pál deák, a labanc lovas-
ság parancsnoka, és Glöckersperg 
császári ezredes is, a szendrői vár-
őrség parancsnoka. 

A kuruc felkelők közül sokan 
el tudtak menekülni, a vár Tisza 
felé eső oldalán, ámde Rakamaz-
nál a hegyaljaiak hajdúkba bot-
lottak bele. Az ellenségeik elől itt 

kettéváltak a kurucok. Egy részük 
dél felé fordult, más részük észak 
felé, ők a gömöri hegyekbe vették 
be magukat. 

Kabai Márton református tisz-
teletes az utolsó utáni pillanatig 
kitartott a fellegvárban, nem volt 
hajlandó elmenekülni. Őt egyene-
sen Vaudemont tábornok elé rán-
gatták. Amikor a labancok vezé-
re kínhalállal fenyegette a protes-
táns prédikátort, nem ijedt meg, 
csak ennyit válaszolt neki: 

„Édes és dicső dolog a hazáért 
meghalni!” 

Tokaj elfoglalása után a laban-
cok következő feladata nem lehe-
tett más, mint Sárospatak megszer-
zése, visszafoglalása a felkelőktől. 
A várat ezer gyalogos és négyszáz 

kuruc lovas védelmezte. Sárospatak 
labanc bevétele is elhúzódott, júli-
us 21-23 közt tartott, vasárnaptól 
keddig. Itt is heves harcok zajlottak 
le. Két napig egyfolytában ágyúz-
ták a várat a labancok, majd Sza-
lontai János, a végardói bíró öccse, 
a felkelés egyik legfontosabb veze-
tője, a kuruc lovasok élén kirohant, 
hogy felvegye a küzdelmet a betör-
ni vágyó császáriakkal. Ám a vál-
lalkozás balul ütött ki, annál is 
inkább, mert a lovasroham során 
Szalontai maga is elesett. Ezt látva, 
a kuruc könnyűlovasok feladták a 
harcot, inkább menekülni kezdtek, 
és a Bodrog-hídon keresztülvág-
tatva a Bodrogközben húzták meg 
magukat. Itt határozták el, hogy 
portyázó harcmodorra térnek át. 

Csak a magára hagyott gyalog-
ság maradt fenn a várban, főként 

parasztkatonák és jobbágyok. 
Ezeknek a vezetőjének még a neve 
sem maradt fenn, minden bizony-
nyal egy kuruc hadnagy lehetett. A 
labancok a kora hajnali kitörés után 
csak délután 15-16 óra tájban mer-
tek bevonulni a várba. A védekező 
gyalogosokat kímélet nélkül, egy 
szálig lekaszabolták. 

Kegyetlen megtorlás sújtotta az 
elfogottakat

A bosszúállás természetesen 
nem maradhatott el a várak bevé-
tele után. Tíz felkelő kurucot rög-
tön karóba húztak. Hét kuruc láza-
dót máris felakasztottak. Összesen 
negyven magyar rebellist végeztek 
ki, a várak bevétele után azonnal, 
minden bírósági eljárás nélkül. 

A véres bosszú során lefejezés 
járt a nemesembereknek, innen 
tudjuk meg az iratokból, hogy 
legalább félszáz nemes vett részt a 
felkelésben. Így végezte be életét 
Somlyai Szabó István tokaji, vala-
mint Csobádi György és Aranyosi 
István sárospataki, koldusszegény 
uraság. A megtorlás része volt töb-
bek között az is, hogy a nemese-
ket birtokelkobzással büntették. Az 
év folyamán legalább húsz-huszon-
öt kisnemesi birtok és szőlő cserélt 
gazdát, került új kézbe a Hegyalján. 

A parasztok közül akasztással 
bűnhődött meg tetteiért Tomán 
György és Késcsináló János. A 
jobbágy származású felkelők közül 
karóba húzással lakolt meg a fel-
kelésben való részvételéért, Botos 
János és Késmíves Tóbiás, Sáros-
patakon. A császári udvar bosszú-
hadjárata a császári harmincadosok 
által vette kezdetét. Kiss Pál toka-
ji harmincados mellett főleg Dan-
ka Balázs ónodi kommandáns és 
Trencsényi Ferenc bihari harmin-
cados intézkedett, ők ítélték el az 
elfogott parasztokat és jobbágyo-
kat a két várban. 

Megpróbálták a magyar elége-
detleneket visszariasztani a láza-
dókhoz való csatlakozástól. Leg-
főbb céljuk az volt, hogy megosz-
szák a kurucokat, ellentétet szítva 
közöttük. Kegyelmi pátenst bocsá-
tottak ki a magukat megadó kuruc 
felkelők számára, bűnbocsánatot 
hirdettek a lázadóknak. Ugyanak-
kor arra is volt gondjuk, hogy ezer 
tallér vérdíjat tűzzenek ki a lázadás 
vezetőinek fejére. 

Patak és Tokaj elvesztése azt 
eredményezte, hogy a kuruc moz-
galom elveszítette területi bázisát. 

Amiatt, hogy a kurucok újabb 
térnyerését megakadályozhassák, 
a labancok kordonokat állítottak 
fel az utak mentén, megakadályo-
zandó a felkelők szabad mozgását, 
menekülését, kitörését a Hegy-
aljáról. Tarcal, Kassa, Gálszécs, 
Terebes, Sátoraljaújhely, Sárospa-
tak, Gönc, Boldogkőváralja város-
ai mentén körbezárták a területet, 

Kálló erődítményeinek katonasá-
gát is. 

Még a már teljesen elavult neme-
si felkelést is fegyverbe szólították, 
ez jól megmutatta, mekkora páni-
kot okozott a hegyaljai kuruc fel-
kelés váratlan kirobbanása a csá-
száriaknak, a labancoknak.

A kurucokat leverő labancok és 
császáriak parancsnokai olyan fon-
tos, országos hírű nemesemberek 
voltak, mint Koháry István bánya-
vidéki főkapitány, Pálffy János 
generális, pozsonyi főispán, Zichy 
István győri generális, Charles 
Vaudemont altábornagy, Bercsé-
nyi Miklós főhadbiztos, Károlyi 
Sándor szatmári főispán. 

A felkelés kiterjesztésének kísér-
lete: Csaták a harangodi pusztán

A mai Miskolctól mindössze 
20 kilométernyire feküdt Haran-
god pusztája, vagy mezeje, a Tak-
ta-folyó völgyében. Ez volt a hely-
színe két nagyobb, nyíltszíni össze-
csapásnak is a hegyaljai felkelés 
idején. Stratégiai jelentőségű volt 
ez a hely, mivel erről a területről 
lehetett kisebb-nagyobb fegyveres 
lovasportyákat küldeni mindenfelé, 
északra és délre, kelet felé és nyu-
gatra. Ez volt az első olyan terület, 
a Hegyalja vidékétől nyugatra, ahol 
nagyobb seregek is megütközhet-
tek egymással. 

Az első harangodi csata a mezőn, 
1697. július 6-án, szombaton zajlott 
le, a kurucok és a labancok közt. A 
kurucok 11 zászló alatt harcoltak, 
mintegy nyolcszáz főnyi erővel ren-
delkeztek. A kuruc lovaskatonák a 
csatarend jobb és bal oldalát foglal-
ták el, míg a kuruc talpasok közé-
pen kaptak helyet. A felkelés veze-
tői közül Tokaji Ferenc biztosan 
részt vett a csatározásban. Kuruc 
részről ő vezette az egész sereget. 
Az alparancsnoka nem volt más, 
mint Kövér Ferenc. Ő egykor jómó-
dúnak számító középbirtokos volt. 
Már a kurucok első, 1672-es por-
tyáiban is részt vett. Eddigre már 
teljesen elszegényedett a bujdosó 
nemesúr. A lovasságot egy Huszár 
Mihály nevű felkelő irányítása alá 
rendelték. Vezetésük alatt egy-
aránt szolgáltak gyakorlott huszá-
rok, Thököly régi lovaskatonái, és 
frissen beállott, gyakorlatlan, had-
hoz nem értő jobbágyok és parasz-
tok is. Ők leginkább csak botokkal 
és fejszékkel voltak felfegyverkezve. 

Velük szemben vonultak fel 
Adam Ritschan tábornok parancs-
noksága alatt a labancok. Köztük 
az egri vár magyar legénysége, az 
ónódi vár helyőrsége, Glöckersperg 
ezredes szendrői végvárának vár-
őrsége. A lovas zsoldoskatonákat 
Mihályi Pál deák lovasezredéből és 
egy rác lovasdandárból toborozták 
össze. A labancok néhány ágyúval 
is rendelkeztek. 

A labancok jelentős mennyiségi 

és minőségi fölényben voltak akár 
létszámban, akár pedig felszerelés-
ben. Haderőnemeik között mind a 
gyalogság, mind a lovasság, éppen 
úgy ahogy a tüzérség is jelentős 
szerepet játszott. 

A labanc gyalogság: gyalogez-
redekben szolgált, ezek egyenként 
2500 főt számláltak. Fő fegyverük 
a muskéta volt (keréklakatos és 
kanócos változatban egyaránt). A 
szuronyokat ebben az időben még 
csak a labancok használták a csa-
tákban. Puskacsőbe tűzték, ekkor 
azonban nem lehetett tüzelni a 
puskával. A kurucok Szent Péter 
késének gúnyolták ezeket a hadi-
szerszámokat. 

A harcok során, egy-két kilós 
kézigránátokat is bevetettek a 
császáriak, ezeket fekete lőpor-
ral töltötték meg. Üvegből s vas-
ból, bádogból és bronzból készül-
tek. A labanc kardok egyszerűek 
voltak, tömegtermelésben gyár-
tották őket. Szúrásra és vágásra is 
alkalmasak voltak. 

A labanc lovasság három egy-
ségből állt. 

A nehézlovasok (más néven 
a kürasszírok): testpáncélzattal 
rendelkeztek, Karddal és pisz-
tollyal támadtak. Ők voltak a 
vasasnémetek. Egy ezredben 900-
1000 fő szolgált zsoldért. 

A dragonyosok egyfajta lova-
sított gyalogosok voltak. Csatába 
lovon mentek, de az ütközetben 
gyalogosan harcoltak. Fegyverze-
tük: kard és karabély volt. Ez utób-
bi hossza legalább egy méter volt, 

s a vállukról lógott le külön szíjon. 
Egy labanc ezredhez 800 drago-
nyos tartozott.

 A labanc huszárok fő fegyvere 
a szablya és hegyestőr volt, ámde 
pisztolyukra és karabélyukra is szá-
míthattak. Egy lovasezredhez 600-
700 huszár tartozott.

Az ágyúk űrmérete aszerint vál-
tozott, hogy ostromágyúként, vagy 
mezei tüzérségként vetették-e be.

A kurucok legjellegzetesebb 
fegyver az ívelt pengéjű szablya 
volt. Fokélre fenték ezt a könnyű-
lovassági fegyvert. Csak vágásra 
való volt. A hegyestőröket erede-
tileg a török könnyűlovasság ellen 
használták, sodronyingek ellen. 

Szúrásra való fegyver volt. Ekko-
riban már elavultnak számított, a 
labancok elleni harcokban. A pal-
losokból két külön típust ismertek: 
lóra valót, vagy vállra vethetőt. A 
buzogány ekkor már inkább mél-
tóságjelvény, mint ütőfegyver. Ala-
csonyabb rangú tisztek buzogányai 
vasból vagy rézből, magasabb ran-
gú tiszteké ezüstből vagy aranyból 
készültek. Figyelmeztető eszköz is 
volt egyben. A csákányfokos gya-
kori kuruc fegyver volt, feje madár-
csőr alakú, másik vége pedig lapos. 
A balta nem számított előkelő fegy-
vernek, de sokoldalúan lehetett fel-
használni. A topor egy különleges 
kuruc fegyver volt, melyben egy 
rövid csövű puskát és egy baltát 
vagy fokost dolgoztak egybe. 

A kurucok még kopjákat is hasz-
náltak. Ez egy szálfegyver volt. Kb. 
4 méter hosszú volt, acéltüskével a 

végén. Csak kényszerűségből hasz-
nálták a lovasok, elavult fegyver-
nek számított. 

Íjakat és nyilakat még mindig 
használtak a korszakban a huszá-
rok, főképpen, ha a törökök ellen 
küzdöttek. Kézi lőfegyvereik is 
akadtak, muskétákat és karabélyo-
kat is használtak a kurucok, Olyan 
fegyverrel is rendelkeztek, mint a 
polhák (lengyel puska) és a tüfenk 
(török puska), a csintapuska (hosszú 
csövű vadászfegyver) és stucz (rövid 
csövű önvédelmi fegyver), flinta és 
mordály. Pisztolyaik keréklakatos 
elsütő szerkezettel ellátott lőfegy-
verek voltak, franciakovás gyújtó-
szerkezetű lövőszerszámokat ekko-
riban még nem használtak a kuruc 
felkelők. A magyarok már nem 
használtak harcaik során pajzso-
kat, csak a törökök ragaszkodtak 
elavult védőfegyvereikhez és pán-
célzatukhoz a korszakban. 

Lószerszámaikra mindig külö-
nösen figyeltek a magyarok. Nye-
reg és kantárzat, nyakló és zab-
la, szügyelő és hasló, minden csa-
ta előtt gondosan el lett igazítva, 
hiszen a lovasok élete függött ezek-
től. A kuruc lovaskatonák egyaránt 
használtak török és tatár, német és 
magyar típusú nyerget. Bársony-
ból, de akár oroszlán- vagy tigris-
bőrből készült nyeregtakaró (más 
néven cafrang) volt minden por-
tyázó álmainak netovábbja. Ken-
gyelekből is többféle típusút hasz-
náltak a kurucok: török és magyar 
fajtájút egyaránt. 

A labanc létszámfölény ellené-
re, a harangodi csata mégis heves 
kuruc rohamokkal kezdődött meg. 
A labanc lovasokat sikerült is meg-
ingatniuk, ők teljesen meg is futa-
modtak. Ekkor Ritscan, a tapasz-
talt katona, nem esett kétségbe, 
hanem a császáriak jobbszárnyá-
ról a kuruc lovasok ellen küldött 
400-500 huszárt, Pál deák ezredé-
ből. A kuruc lovasok mindkét olda-
lon hátrább szorultak a csatame-
zőn. Elkeseredett küzdelem után, 
a kuruc lovasság megfutamodott, 
nem bírták ki a császáriak nyomá-
sát. Ekkor már a talpasok sem tart-
hatták magukat, ők is elhagyták a 
csatateret. 

A kuruc veszteségek közé leg-
alább 354 halott gyalogos került be, 
akiket a labancok lemészároltak. A 
császáriak veszteségei meghaladták 
a száz katonát. Velük együtt 62 ló is 
elpusztult. A labanc lovasok közül 
Mihályi Pál deák ezredéből sokan, 
a csata után a Hegyaljára rontottak, 
az olcsó préda reményében. Ezek a 
részeg zsoldosok voltak azok, kik 
1697. július. 16.-án, kedden Tarcalt, 
Mádot s Tállyát felprédálták és fel-
égették, mindenükből kiforgatták 
vétlen lakóit. 

A kuruc menekültek zömé-
vel együtt Tokaji Ferenc szintén 
Tokajban húzta meg magát, épp-
úgy, mint Huszár Mihály is. Azo-
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kon. Útvonaluk Nagyszőlősön és 
Tiszaújlakon keresztül vezetett. 
A kurucok új célja nem lehetett 
más, mint az áttörés Máramaros 
megyébe. Ez minimális veszteség 
árán sikerült is nekik. Fő ellensé-
gük nem a német és a labanc kato-
naság volt immár, hanem a neme-
si vármegye hatóságai. Legfőbb 
parancsnokuk nem volt más, mint 
az elesett Szalontai János testvé-
re, Szalontai György. Labanc erők 
fenyegették útjukon őket: Pálffy 
János huszársága, hajdúvárosiak, 
valamint Szatmár megyei nemesi 
felkelők próbálták meg feltartóz-
tatni a kurucokat. 1697. október 
6-án, délben Munkácsról Bereg-
szászra érkeztek. Másnap, október 
hetedikén, Tiszakereszttúrnál csa-
tározásba keveredtek az őket üldö-
ző császáriakkal. Hét kuruc halott 
árán törtek át a tiszai réven. Később 
Máramaros megye határán, Reme-
tefalunál ismét csetepaté tört ki. Az 
üldöző labanc erők főként Szamos 
vármegyei nemesi felkelőkből áll-
tak, de még erdélyi, marosszéki és 
aranyosszéki hadak is felvonultak 
a megállításukra. Ezek is a mene-
külő kuruc felkelők ellen harcoltak. 

A kuruc visszavonulás ragyo-
gó fegyvertény volt. Céljukat, az 
országból való kibujdosást elér-
ték, mert 1697. október 20-25-
e környékén Moldvába érkeztek 
meg a zendülők. Thököly főkapi-
tánya, egy Csányi János nevű buj-
dosó kuruc tiszt, hegyaljai felkelő 
jobbágy vezette társait Moldvába. 
Körülbelül 500 fő gyűrt le minden 
nehézséget. 

Helyettese, egy Kecskeméti 
Nagy István nevű bujdosó kuruc 
tiszt, hegyaljai felkelő vezette el 
menekülttársait Havasalföldre. 
November. 23-a után két helyre 
telepedtek le: Nándorfehérváron, 
ahol Petróczy István irányította 
őket, és Temesváron, ahol Szap-
panos István lett a parancsnokuk. 

A felkelés megtorlása

Az 1697-es hegyaljai felkelés 
vezetői közül, mint említettem, 
Szalontai János, a kirohanás során 
minden bizonnyal elesett. A rebel-
lisek irányítói közül Kabai Márton, 
a református prédikátor, még Tokaj 
ostromakor került fogsága. Őt is, 
akárcsak vezértársát, Tokaji Feren-
cet, Bécsbe hurcolták el a laban-
cok. Tokaji Ferenc ezereskapitány 
élete végéig börtönben ült, 1709-
ben szabadította meg fogságából 
a halál. Kabai Márton protestáns 
tiszteletest, 1715-ben Bécsben, 18 
esztendős vasban letöltött rabság 
után engedték szabadon. Miu-
tán senki sem törődött vele, még 
ugyanabban az esztendőben meg-
halt, mindenki által elfeledve, a 
császárvárosban. Neuper György, 
a foglárja, gyakran elsikkasztot-
ta még az 1 forintos napidíját is, 

melyet a császáriak utaltak ki nél-
külöző családjának. Kiss Albert és 
Esze Tamás is csak Károlyi Sán-
dornak köszönhették az életüket, 
mivel fogságba vetésük miatt kima-
radtak a megtorlásból. 

A hegyaljai felkelés leverése után 
megteltek zendülőkkel Magyaror-
szág börtönei.

Tömlöcökben pedig nem volt 
hiány. A nagyváradi vár pincéi, az 
egri vár kazamatái, a szegedi erős-
ség bástyái, s a budai vár mind 
megteltek olyan volt hegyaljai fel-
kelőkkel, akik részt vettek a sza-
badságküzdelemben. Szkhárossy 
Sámuel tokaji jegyző, Giczey 
Zsigmond sárospataki nemesem-
ber, Borsy Pál tállyai felkelő nemes, 
s Zemplényi György mind-mind 
megismerték a várbörtönöket. Daj-
ka Pál nemesembert Váradra hur-
colták el vasbaverve. Dávid István 
Tiszadadán rejtőzött, rokonainál. 
Lovas György mezőzombori job-
bágy, Hadady János, tokaji nemes-
ember, Szőcs Jakab tolcsvai polgár 
pedig a hajdúvárosokban bujdos-
tak. Mindannyian vagyonelkobzá-
son estek át, csak ezután térhettek 
vissza az otthonaikba. 

A hegyaljai zendülés utóélete 

A hegyaljai felkelés sorsa tulaj-
donképpen nem a helyszínen, 
hanem onnan több száz kilomé-
terre délre, 1697. szeptember 11-én 
dőlt el, a zentai összecsapás során. 
Ekkor ütközött meg egymással a 
Savoyai Jenő herceg vezette csá-
szári és labanc ármádia, és a II. 
Musztafa török szultán vezette osz-
mán haderő. A magyar huszárok 
egy részét Vak Bottyán, a későb-
bi kuruc generális vezette a zen-
tai csatában. Ők azt a feladatot 
kapták, hogy akadályozzák meg a 
török könnyűlovasság, valamint a 
tatárok hadmozdulatait. 

A császári csapatokat 51 gyalog-
zászlóalj és 112 lovasszázad alkotta, 
60 löveggel. Összlétszámuk mint-
egy negyvenezer fő volt. A törö-
kök létszámát, szokás szerint, túl-
becsülték, 150 ezerre tették, noha 
talán csak a felük, 75000 fő harcolt. 

A törökök hatalmas veresé-
get szenvedtek. Húszezer török 
halott feküdt a Tisza-parton. Köz-
tük volt a nagyvezír, az anatóliai 
és a ruméliai beglerbég, de a jani-
csár aga is. Több ezer hadifoglyot 
ejtettek, valamint rengeteg sebe-
sült feküdt a véráztatta csatamezőn. 

A törökökkel szövetséges kuru-
cok vezére, Thököly Imre volt erdé-
lyi fejedelem, csak az éj beálltá-
val tudott átúszni a folyón, s így 
megmenekülni az őt halálra kere-
ső labancok elől. A csata méreté-
hez és jelentőségéhez képest a csá-
száriak vesztesége nem volt valami 
jelentős: 699 halottat és 1934 sebe-
sültet vesztettek. Rajtuk kívül 3533 
ló is elpusztult. A labanc könnyűlo-

vasok Temesvárig üldözték a mene-
külő törököket. 

A császáriak hadizsákmánya is 
rendkívüli volt: hét lófarkas vezé-
ri zászlót (boncsokot), 423 más 
török lobogót, 80 ágyút zsákmá-
nyoltak. Övék lett a szultán kardja 
és a birodalmi nagypecsét, Kilenc-
ezer kocsi, több ezer ló és marha, 
rengeteg lőszer és élelmiszer került 
hozzájuk harácsként. 

Ez a csata egyszer s mindenkor-
ra eldöntötte Magyarország sorsát. 
A török békeajánlat már 1698 leg-
elején megérkezett. Az elhúzódó 
tárgyalásokat végül 1699. január 
26-án, a karlócai békekötés zárta le. 
Ebben kimondták: Magyarország 
teljes területe, a Temesköz kivéte-
lével, visszavonhatatlanul felszaba-
dul az oszmán iga alól. A törökök-
höz menekült kurucok közül sokan 
hazatértek a kihirdetett amnesz-
tia hírére. Volt thökölyánus tisz-
tek és katonák élnek a lehető-
séggel, többek között Bay Lász-
ló ezereskapitány, Munkács egy-
kori parancsnoka; Csáky Lász-
ló; Komlóssy Sándor; Sarmasághy 
Ádám; Szentiványi Sándor is. 

A Rákóczi-szabadságharc sike-
rei felé

Ám már alig két esztendő múl-
va, a labancok túlkapásai miatt, II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem főúri 
összeesküvést szervezett. 1701. 
április 18-án Rákóczit és Bercsé-
nyi Miklóst letartóztatták a csá-
száriak. Mindössze fél esztendő-
vel később, november 8-án sikerült 
a fejedelemnek megszöknie bécs-
újhelyi börtönéből, s elmenekülnie 
Lengyelországba.1703-ban rávet-
ték őt a hozzá érkezett bujdosók: 
álljon a kurucok élére. Még május 
21-én, kibontották az új felkelés 
zászlóit. Hiába szenvedtek veresé-
get június 7-én Dolhánál a kurucok 
Károlyi Sándortól, szatmári főis-
pánjától, a tiszabecsi kuruc győ-
zelem, a Tiszán való sikeres átke-
lés, mindent eldöntött. A felkelés 
országos szabadságmozgalommá 
erősödött. Ehhez már a Hajdúke-
rület városai is csatlakoztak, még-
hozzá 1703 augusztusának elején. 

Az újabb kuruc felkelés hírére 
érkeztek haza törökországi kuruc 
menekültek. Az ő parancsnokuk 
Nyúzó Mihály volt. Bajusz Gás-
pár szintén hazatért még ugyan-
ebben az esztendőben Törökhon-
ból, Temesvárról, szűkebb hazájá-
ba, Tokajba. A város lakói megvá-
lasztották Hatnyak-Bajuszt Tokaj 
várkapitányának. Elaggván, fia vet-
te át szerepét a kuruc hadseregben. 
Kezdetben, az 1680-as évek köze-
pén, 4000-5000 főnyi kuruc tar-
tott ki Thököly mellett, s követ-
te őt az emigrációba. Ez a létszám 
1694-re már ezer fő alá csökkent. 
A karlócai békekötés kizárta Thö-
kölyt és törökországi híveit a meg-

hirdetett amnesztiából. Ekkor már 
csak 712 lova kuruc és 526 gyalo-
gos talpas állt a kuruc király ren-
delkezésére. A karlócai béke után 
1238 kurucot Dobrudzsába tele-
pítettek le a törökök, (ők voltak a 
hegyaljai zendülők), míg a koráb-
bi emigránsok inkább Havasal-
földre kerültek. 1704-ben mint-
egy ötszáz törökországi, egyko-
ri hegyaljai kuruc felkelő érkezett 
haza Orlay Miklós ezredes vezeté-
sével. Az utolsó hegyaljai bujdosók 
akkor indultak haza, mikor 1703-
ban a fejedelem anyja, Zrínyi Ilona, 
majd alig két esztendő múlva, II. 
Rákóczi Ferenc mostohaapja, Thö-
köly Imre fejedelem meghalt Niko-
médiában, 1705-ben. 

A hegyaljai lázadás korabeli és 
későbbi értékelése

A felkelők vereségének okai 
közt már a kortársak is megemlí-
tették, hogy Thököly gyalogos – és 
lovashadainak csatlakozása elma-
radt. Szerintük az sem volt helyes, 
hogy kizárólag a törökök had-
mozdulataiban bízhattak a láza-
dók. Úgy vélték, nagyon hiányzott 
egy tekintélyesebb kuruc vezér a 
Hegyalján. A paraszti zendülők és 
a nemesi elégedetlenek összefogá-
sa is elmaradt. Kiviláglott: paraszt-
felkelőkkel lehetetlen győzni a csá-
száriak és a labancok hadai ellen. 

A későbbi kutatók úgy véleked-
tek: A hegyaljai kuruc felkelés egy-
szerre volt utolsó zöngéje a Thökö-
ly-mozgalomnak valamint első csí-
rája a Rákóczi-szabadságharcnakA 
kuruc királlyal kapcsolatban a 
későbbi korok történészei és kuta-
tói meg is jegyezték: Thököly Imre 
fejedelem, a 70-es, 80-as évek füg-
getlenségi harcának hőse, még tud-
ta lelkesíteni a kurucokat, ámde a 
90-es esztendők török hűbéres 
emigránsa mögött már nem állt 
elegendő erő. 

Kárpáthy-Kravjánszky Mór 
történész 1935-ös megállapítása 
mind a mai napig is teljesen helyt-
álló még: Ha a francia külpoliti-
kai koncepció, azaz a hegyalja fel-
kelés sikeres, összeomlott volna a 
tizenöt esztendős magyarországi 
felszabadító háború minden ered-
ménye. A hegyaljai felkelés célja 
igazságos volt: megszabadulni a 
már szinte elviselhetetlen adózás-
tól és a durva katonai visszaélések-
től. Ám nem ismerhették fel: har-
cuk a török hódoltság visszaállítását 
és továbbélését szolgálja mindössze. 

A települések körül felállítottak 
egy olyan sűrű szemű hálót, vagy 
vonalat melyet senki sem léphetett 
át ellenőrizetlenül. 

Visszavonulás és menekülés 

A várak, Tokaj és Sárospa-
tak elvesztésével a hegyaljai 
kuruc felkelés első szakasza véget 
ért. Egyensúlyi helyzet jött lét-
re. A kurucok már nem, a laban-
cok még nem voltak olyan erősek, 
hogy ellenfeleiket végleg legyőz-
hessék. A menekülő kurucok előtt 
bandaharcok álltak, ezek ideje alatt 
lovasportyákkal nyugtalanították a 
labancokat és Lipót császár kato-
náit.

1697. július 23-tól, keddtől új 
szakaszba lépett a hegyaljai kuru-
cok felkelése, megkezdődtek az 
utóvédharcok. A császár kato-
nai parancsnokai olyan magabiz-
tosakká váltak, hogy megenged-
ték a brandenburgi porosz segéd-
csapatoknak, hogy meginduljanak 
Savoyai Jenő herceg délvidéki tábo-
ra felé, a törökök ellen harcolni. 

A kurucok jó részének azonban 
még sikerült elmenekülni, a várak 
védelmének összeomlása előtt. 
Erdőkben-hegyekben, mocsarak-
ban-lápokon, barlangokban rejtőz-
tek el a bujdosó zendülők.

Tudták, hogy a Hegyalja vidé-
ke kegyetlen megtorlást fog elszen-
vedni, mindenütt nyüzsögtek a 
labancok és a császáriak. Ezért kel-
lett elhagyniuk a kurucoknak a fel-
kelés törzsterületét. Nem szándé-
koztak eredeti céljaikról lemondani, 
más vidékeken kerestek a maguk 
számára menedéket. 

A sárospataki lovasság mene-
külési útvonala a Bodrogközön 
keresztül vezetett. Először a leány-
vári Tisza-parton adtak lovaiknak 
kisebb pihenőt. Ők déli irány-
ba menekültek. Külön balszeren-
cséjükre, irányítójuk, Szalontai 
János, még a sárospataki kiroha-
nás elején elesett. Éppen emiatt, 
igen nagy szerencsének számított, 
hogy Nagykállónál egyesülhettek 
más kuruc zendülőkkel. 

Azok, kikhez csatlakozhattak, 
nem voltak mások, mint a tokaji 
várból kitört lázadó lovasok. Őket 
a tokaji vár magyar legényeinek 
egykori kapitánya, Bajusz Gáspár 
vezette. Szalontai János életben 
maradt kuruc lovasaival a menekü-
lő felkelők létszáma immár megha-
ladta a tíz századot is. Labanc üldö-
zőiket sikerült tévútra csalogatni-
uk. A császári várakat, megerősí-
tett helyeket lehetőleg elkerülték. 
Legalább öt-hatszáz lovas alkotta a 
kuruc menetoszlopot, s haladt lap-
pangva, portyázva, dél felé. Útvo-
naluk érintette Nagykálló és Dió-
szeg, Kismarja és Nagyszalonta 
települését is, mielőtt megérkez-
tek volna a temesvári török pasához. 
A vén Hatnyak-Bajusz ismét kivá-

ló portyázónak bizonyult. Mind-
össze alig tíz nap alatt, hátasai-
kat nyilván a végsőkig elcsigázva, 
kizsigerelve, megérkeztek kisze-
melt menedékhelyükre. Azt is fel-
jegyezték róluk: nemhogy egyet-
len embert, de egyetlen egy pari-
pájukat sem vesztették el tíznapos, 
majdnem ötszáz kilométeres mene-
telésükön. Ahhoz, hogy eredmé-
nyüket igazán értékelhessük, tud-
nunk kell, hogy a hátaslovak napi 
átlagos menetsebessége nem halad-
ja meg a 25 km-t. Vágtázva ez a 
távolság elérheti akár még a dup-
láját is. Napi ötven kilométernél 
nagyobb sebességet csakis váltott, 
pihent hátaslovakkal lehet elér-
ni, olyanokkal, amik semmilyen 
poggyászt sem visznek a hátukon. 
Márpedig Bajusz Gáspár kapi-
tány emberei tokaji labanc túszo-
kat is hurcoltak magukkal. Ám a 
Hatnyak-Bajusz mesteri módon 
vezette a visszavonulást. Az egész 
császári haderő és a teljes labanc 
ármádia sem tudta megakadályoz-
ni, hogy véghez ne vigyék vakme-
rő tervüket. Igazi lovasbravúrt haj-
tottak végre ezek a kuruc zendülők. 
A temesvári török pasa hatalma 
alatt itt tanyáztak, 1696 eleje óta, a 
thökölyánus kuruc emigráció tagjai 
közül: Szappanos Mihály kapitány 
és vele negyven lovas kuruc, vala-
mint Szabó Gáspár gyalogkapitány 
és 36 kuruc talpasa. Ők fogadták 
az érkező rebelliseket.

Tokaji Ferenc ezereskapitány és 
emberei sorsa 

Akadtak olyan kuruc harcosok 
is, főképpen Tokajból, akik nem 
dél felé vették az irányt, a várak 
eleste után, hanem, hogy meg-
osszák az üldöző labanc kopó-
kat, inkább egyenesen észak felé 
menekültek el. Maguk után csalo-
gatták a császári fogdmegeket. Az 
ő úticéljuk nem volt más, mint a 
szalánc-regéci hegyek vadregényes 
vidéke. Ez terület annak az Eper-
jestől Tokajig tartó hegységrend-
szernek volt a legészakibb nyúlvá-
nya, mely délen a Hegyalja vidé-
kével végződött. Ez az akkor még 
érintetlen ősvadon, Kassa város-
ától keletre terült el. Ember nem 
járta szakadékai, kegyetlen, szűk 
meredélyei, sűrű, fekete bozótosai, 
titokzatos üregei tökéletes menedé-
ket nyújtottak a bujdosó kurucok 
számára. Ide maga Tokaji Ferenc 
ezereskapitány, az egész felke-
lés legfőbb irányítója vezette el a 
benne bízókat. Nemcsak menekül-
ni akartak ők a labancok elől, de az 
volt a szándékuk ezzel a hadmoz-
dulattal, hogy a felső-magyarorszá-
gi vármegyékre is kiterjesszék a fel-
kelést, csatlakozásra bírják az itteni, 
kurucokkal rokonszenvező lakoso-
kat. Ilyeténformán ismét országos 
jelentőségűvé tették volna a bujdo-
sók felkelését. 

Ám erre már nem maradt ele-
gendő idejük és erejük. Amint 
megérkeztek, a rend felbomlott 
a menekülők között. A szabad-
ság szabadossággá vált, a bátorság 
duhajkodássá, a lendület féltékeny-
séggé változott. Nézeteltéréseikből 
összeszólalkozások, a szóváltásaik-
ból veszekedések keletkeztek köz-
tük. Meglazult a fegyelem, a szer-
vezett katonai alakulatból szer-
vezetlen paraszti tömeggé váltak 
Tokaji Ferenc emberei. Nem volt 
már olyan erő, mely összetarthat-
ta volna őket. 

Ellenük egyformán hatásosnak 
bizonyult a megfélelmítés eszkö-
ze és a császáriak fenyegetései is. 
A labancok legfontosabb fegyvere 
mégis a megvesztegetés és ígérge-
tés volt. 

S ha mindez nem lett volna 
még elegendő bajnak, beférkő-
zött soraikba egy császári labanc 
ügynök is: bizonyos Putnoki Kis 
Péter áruló nemes úr, akinek a 
Tokaji Ferenc ezereskapitány fejé-
re kitűzött ezer forintos vérdíj fel-
emlegetésével, sikerült megbonta-
nia a rebellis menekültek és bujdo-
só kurucok egységét. A hajdúvá-
rosiak és megyei nemesek elhagy-
ták Tokajit, s egy nagyobb létszá-
mú kuruc csapat letette a fegyvert 
a labancok előtt. Meghasonlásuk 
belső villongásokat, majd szaka-
dást idézett elő, ez végül áruláshoz 
vezetett. A 66, magát megadó egy-
kori kuruc első dolga volt elárulni 
Tokaji Ferenc rejtekhelyét az üldö-
ző labancoknak. A fentebb említett 
erőegyensúly akkor bomlott meg 
végleg a kurucok és a labancok erői 
között, mikor Tokaji Ferencet 1697. 
augusztus 5-én, hétfőn elfogták. 

Gvadányi Sándor szendrői 
várkapitány, gróf és tábornok, és 
Szecsey Gergely kapitány, régi 
labanc tiszt fogta el Méránál, sebe-
sülten a kuruc ezereskapitányt. 
Egy Lóczy András nevű felke-
lő vezette nyomra őket, s jelentet-
te, hol van Tokaji Ferenc rejtekhe-
lye a szalánc-regéci hegyekben. Ő 
volt az, akit a kurucok követként a 
labancok elé küldtek, hogy megbe-
széljék megadásuk feltételeit. Nem 
magától cselekedett így, hanem egy 
Emődy nevű nemesember megbí-
zásából. Ők árulták el Tokajit, 66 
kuruc felkelőtársukkal együtt. 

A császáriak közül Octavian 
Nigrelli kassai várkapitányhoz for-
dultak az árulók, ő segített nekik. A 
labancok közül Gömör vármegye 
tisztviselői, és az egri püspök, meg 
báró Andrássy György, a gömöri 
főispán támogatta őket elhatározá-
sukban. Szecsey Gergely és And-
rássy György vitte fel katonai kísé-
rettel Bécsbe Tokaji Ferencet, örö-
kös fogságba. Ők kapták meg az 
1000 tallér jutalmat Lipót császár-
tól. 

Az 1697-es hegyaljai kuruc fel-
kelésnek volt ereje ahhoz, hogy az 

augusztusi válságot kiheverje, de 
ahhoz nem, hogy el is kerülje azt. 

Az abaúji és ugocsai lázadók 

A hegyaljai kuruc felkelés újabb, 
immár harmadik szakasza 1697. 
augusztus végén, szeptember ele-
jén vette kezdetét, Tokaji Ferenc 
elfogatása után. Minden várako-
zás ellenére újabb kuruc fellendü-
lés zajlott le. Északra tolódott fel 
a felkelés súlypont, Abaúj megyé-
be, Kassa környékére. Nem keve-
sebb, mint háromnegyed esztende-
ig tartották még magukat szívósan.

Tokaji Ferenc belső, bizal-
mas hadnagya, Bakos Gergely, az 

„ezüstorrú ember”, elmenekült a 
csapdából, három-négyszáz kuruc 
katonájával együtt. Portyázó had-
viselésre tértek át, állandó moz-
gásban voltak. Gömör és Kishont, 
Abaúj és Torna megyék voltak por-
tyázásaik színterei. Bakos Gergely 
a felkelők egyik legelszántabb vezé-
re volt. Régi kuruc tisztként tartot-
ták őt számon. Orrhegyét labanc 
kard vágta le egy csatában, Thökö-
ly Imre fejedelem zászlaja alatt har-
colva. Egy ezüst kupakkal fedte el 
csonkaságát, ettől hangja recsegős 
lett, akár a trombitaszó. Szőlőka-
pásokból, kurtanemesekből, kóbor 
végvári vitézekből szervezte meg a 
csapatát a gömöri erdőkben. Gubás, 
hátibőrös legényei voltak. Fustély 
és balta volt minden fegyverük. 
Vállukon ócska mordályt hordtak. 
A még mindig veletartó, bujdo-
só, nyűtt dolmányos, hétszilvafás 
kurtanemesek oldalán kard lógott. 
Szatmári jobbágyok és felsőbá-
nyai arany- és rézbányászok egy-
aránt támogatták a kuruc rebellise-
ket. A szalánci ütközetben teljesen 
szétverte az ellene vezényelt Abaúj 
megyei nemesi felkelőket. Ellenfe-
lei között egyaránt akadtak császári 
fogdmegek és megyei poroszlók is. 

1698 tavaszán – noha teli volt 
sebekkel az „ezüstorrú Bakos”, 
ahogy a körözvényekben nevezték 
őt, még mindig szabad volt, s tar-
totta magát. Többször is súlyosan 
megsebesült, nem kevesebb, mint 
három golyót hordott már a testé-
ben. Nem sokkal később, Gömör 
vármegye alispánja őt is elfogta, 
Szintén ezer Lipót-tallért kapott 
érte. Kassára szállították Nigrelli 
várparancsnokhoz a félholt embert, 
aki azonnal tömlöcbe vetette. Sen-
ki sem hallott többé róla. 

Bakos Gergely fogságba esése 
után a még mindig kitartó hegyaljai 
kuruc felkelők új menekülési útvo-
nalat választottak maguknak. Hét 
zászló alatt vagy 300 kuruc zendü-
lő menekült el a szalánci hegyek-
ből. Benei Nagy János, Vékás Ist-
ván, Enderidi István vezette őket. 
Mivel nem fordulhattak sem észak-
ra, vagy nyugatnak, éppúgy, mint 
délnek se, az egyetlen még szabad 
irányba, kelet felé tartottak lovai-
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Nagy Antal Hajdúböszörményben szüle-
tett. Édesapja cipészmester volt, de mellette 
gazdálkodott is, ámbár a földeket bérelték, 
ez később sok nehézségeket okozott. Édes-
apja 1901-ben született, édesanyja pedig 
1914-ben. Ő maga 1947-ben született kései 
gyerekként, de még későbbi gyerekként egy 
öccse is lett a családban. A családot támo-
gatta a keresztmama, aki egyben nagynéni 
is volt. Ők nagyon jól gazdálkodtak a föld-
jeiken, de a Tsz-esítés folytán elvesztették 
a földjeiket. Antal a nyolc osztály elvégzé-
se után Tiszavasváriba ment tanulni, ahol 
mezőgazdasági gépszerelő szakon végzett. 
Az iskola elvégzése után Debrecenben dol-
gozott egy évet a mezőgazdaságban, majd 
kötelező katonai szolgálatát töltötte két évig 
1967-1969-ig. 

A hazatérés után feleségül vette Debrece-
ni Máriát, akitől három gyermeke született, 
két f iú és egy lány. A későbbiek folyamán 
levelező tagozaton érettségizett a Bocskai 
István Gimnáziumban. 

A néptánccal történő találkozás az álta-
lános iskolában Ecsedi Gáborhoz köthető, 
aki if júsági együttest vezetett egy tanévig. 
A továbbiakban a Bocskai Néptánc Együttes 
tagja lett, amelynek akkor Bársony András 
volt a vezetője és Rab Péter volt az asszisz-
tense. Bársony Andráshoz kötődik egyéb-
ként a hortobágyi pásztortáncok betanítá-
sa is, amely a későbbiek során az együttes 
egyik fő számává vált. Nagy Antal a katona-
ság után 1971-től az együttesnél dolgozott, 
közben a néptáncoktatói képesítést is meg-
szerezte. Oktatói voltak többek között Var-
ga Gyula, Béres András és Kardos László.

1972 után Bársony András átadta a veze-
tést Rab Péternek, aki azonban nem vállal-
ta a táncegyüttes vezetését, és így mint leg-
jobb táncos, 1973-ban átvette az együttes 

vezetését. Nagyon sok nehézséggel kellett 
szembenéznie, ennek az egyik oka az után-
pótlás hiánya volt, tudniillik a korábbi kor-
szakban nem fordítottak elegendő figyelmet 
a f iatalok képzésére. A másik oka pedig az 
volt, hogy az idősebbek közül nagyon sokan 
abbahagyták a táncolást. 

Nagy Antal vezette a néptáncegyüttest, ő 
oktatta a koreografált táncokat és különbö-
ző tanfolyamra küldte az utánpótlás bázis 
vezetőit. Ebben nagy segítségére volt Vasz-
kó Antalné, majd később felesége Debre-
ceni Mária. A későbbiekben kialakult egy 
rendszer, amely alapján a hetedik-nyolca-
dik osztályosokat Marika vezette, az alsó 
tagozatot pedig Juhász Katalin és mellet-
tük Fehér Katalin dolgozott asszisztensként. 
Nagyon sokat jelentett a zene és tánc meg-
újításában a repertoár bővítése, amelyben 
elsősorban zenei részről Kapusi Kálmánné, 
Ruha Margit és Gargya Anikó vettek részt. 

Sajnos ezekben az években a közművelő-
dés nehéz helyzetbe került – különböző cso-
portok harcoltak egymással a meglévő for-
rásokért – ennek ellenére az együttes ezek-

ben a nehéz években is működött tovább. 
A későbbi években, amikor már sikeresebb 
volt a közművelődés f inanszírozása, a város 
jobban tudta támogatni az együttes műkö-
dését is. Ennek eredménye volt, hogy 1976-
ban Erdélyben Nagyváradon is fel tudott 
lépni az együttes, nagy sikert aratva mind 
a táncosoknak, mind a nézőknek. 

1980-ban Mónus Imre igazgatósága ide-
jén már beérett a közös munka gyümölcse: 
sikeresen működött a táncegyüttes, mellette 
pedig az if júsági csoportok. Az aranyminő-
sítés megszerzése után Európa több orszá-
gában is nagy sikerrel vendégszerepeltek 
(Dánia Finnország, Olaszország, Bulgária 
stb.). 1987-ben befejezte a néptánc együt-
tes vezetését és úgy érzi, hogy teljes mun-
kát végzett. A tánc az életében a vőfély sze-
repek alkalmával tovább élt.

A református egyházba gyakorlatilag én 
beleszülettem. A nagynéném, aki egyben a 
keresztanyám is volt vasárnaponként mindig 
elvitt a templomba. Ezek után, természe-
tesen, a szocialista korban is megőriztem a 
vallási életemet, keresztyén voltam mindig 

a Kálvin téri gyülekezet tagjaként dolgoz-
tam, hol hívőként, hol presbiterként. Fur-
csa érzés volt megélni, hogy a rendszervál-
tás előtt a hívők száma folyamatosan csök-
kent, utána hirtelen növekedett, majd mos-
tanában megint csökkent. (Fekete Károly 
beszédében az elmúlt héten emlegette, hogy 

vannak úgynevezett alvó keresztények, akik 
nem járnak templomba, csak születéskor és 
a halálkor.) (A szerző megjegyzése.)

Ha visszapillantok erre a hetven évre 
mondta Táncos Nagy Antal mindez csak 
egy pillantás volt. Sajnos feleségem elhunyt, 
de elégedetten élek, gyönyörű családom és 

unokáim vannak, akikkel nap, mint nap 
tartom a kapcsolatot és – mellette ott van 
a szőlőm, ahová gyakran járok, elborozga-
tunk a barátokkal és jó közösségben élek. 

Varga Gyula

„Táncos” Nagy Antal
Fotó: Szabó Miklós

Fotó: Szabó Miklós

Fotó: Szabó Miklós
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A hír, hogy Elsa Matilainennek, a magyarok és a 
hajdúböszörményiek hűséges barátjának lelke 2016. 
szeptember 9-én égi Urához költözött, nagy szo-
morúsággal tölti be szívünket. Tudtuk, hogy mos-
tanában sokat betegeskedett, mégis élt bennünk a 
remény és a gondolat, hogy Elsának még sokáig 
közöttünk kell lennie … 

Őbenne olyan nagyszerű személyiséget ismer-
tünk meg, akinek a szíve mindig a finn-magyar 
barátságért dobogott. Ezt éreztük személyes talál-
kozásainkkor, az otthonában vagy böszörményi 
barátainál, éreztük az üdvözlő leveleiben, megnyi-
latkozásaiban, mosolyaiban, kedvességében, írásai-
ban, a magyar irodalomhoz fűződő kapcsolatában, 
aki szívbemarkoló gyönyörűséggel írt Magyaror-
szágról szóló élményeiről.

„ A horizonton a síkság és az ég találkoztak egy-
mással. A lenyugvó nap az eget izzó színekbe öltöz-
tette. A távolban valami magányos fa vagy kis erdő-
ség rajzolódott ki feketén a színes ég alján. Mire 
megérkeztünk, már sötétedett. A frissen szántott 
föld erős illata fogadott. Ránk szállt a sötétség. Az 
égre néztem – teljesen sötét volt. Hirtelenjében fel-
gyúlt az első csillag, aztán egyik csillag a másik után, 

míg az égbolt megtelt ragyogó fényekkel. Mind-
ez gyorsan történt – az egész világmindenség igé-
zően széppé vált.

Megtanultam az életben, hogy minden vég vala-
mi újnak a kezdete. Amikor az életbeli fő felada-
tom véget értével bezártam magam mögött az isko-
la ajtaját, arra gondoltam, hogy valahol megnyílik 
előttem egy másik ajtó. Így is lett, és az ajtó mögött 
ott várt Magyarország. Tudni akartam, milyen az a 
nemzet, amely ebben a szép országban él. Az iro-
dalom egy nemzet lelkének tükre. Első feladat volt 
nekikezdeni a magyar nyelv tanulásának.

Most, a világ egységesülésekor, mikor a nagy 
nyelvek mindenütt meghódítják az élet különböző 
területeit, a saját nyelv és kultúra fejlesztése rendkí-
vül fontos a kis népeknek. Úgy gondolom, hogy mi 
finnek és magyarok támogathatjuk egymást ebben a 
dologban. Szerintem most időszerűek Veres Péter-
nek az alábbi szavai, amelyekkel az Én nem mehe-
tek el innen című versét zárja:

»ide kell hoznunk a nagyvilágot,
ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami 

nemes és amit érdemes«.”
Elsa személye igazi emberi példa előttünk! A 

legjobb és legnagyszerűbb példa arra, hogyan kell 
cselekvő barátként szeretni, tisztelni embertársa-
inkat, példa ahhoz, hogyan éljünk a talentumunk-
kal, hogyan tiszteljük más népek fiait, egy másik 
nép nyelvét, zenéjét, hogyan éljük hétköznapjain-
kat, ünnepeinket, hogyan örüljünk a természet cso-
dáinak és az élet minden percének. Gyakran meg-
könnyezte, ha egy szép magyar népdalt énekelt vagy 
énekeltek neki.

Mosolya, kedvessége, asszonyi bája, ízes magyar 
kiejtése, megragadó hangja, mindannyiunk számá-
ra feledhetetlen marad, akik ismertük, szerettük és 
tiszteltük Őt. 

Hatalmas űr maradt utána. A gyász óráiban, 
napjaiban még fel sem tudjuk fogni, hogy mekko-
ra a közös veszteségünk. Élete, munkássága adjon 
útmutatót és célt számunkra, hogy a magyar-finn, 
a finn-magyar barátság „addig éljen, míg e Földön 
szív dobog”.

Lelke nyugodjon békében égi Ura áldott szere-
tetében! Földi sírjának nyugalma pedig adjon meg-
fáradt teste számára békés pihenést, melyre képze-
letben mi is elhelyezzük a tisztelet, a megbecsülés, 
a barátság és a szeretet virágait. 

Balla Zoltán

Elsa Matilainen nekrológja
(1925 – 2016)

Bíró Eszter és Lukács Gábor képeiből

Fotó: Nagy Gyula
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