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A BOCSKAI;"SZ'ABADSÁGHJ\RC
~5~t.nelmisoro~at:24.
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}..film felhasználható
azál talános iskolák VII.-,' az ál tá-,'
'lános gimnáziUmok ,Ill., _'atanitóképzók,
ipa,ri-,mezőgazdasági-,

k5zgazdasági'technikuinok,6v6nőképzók
II. osztályában Jrendes ..•
:koruak és dolgozók tagozatában/'a
Bocaka1-szal;>adsághar.cról,szó16
,tana,nyagrész' tani t~sakor ,össze;f'ogla16,' rendszerező,'
ismét.1ési
'
órán. Uf anya~közlő~'illetve
~egyestipusu
6raany~gáulis
szol~
gálhat,
de -a tanár néhány kérdés alapján feltétlenijlszámon
kell"
hogy k,érje a,parasztság
XV J;.i., ~z.-beti
he Lyze t ér-e éa antifeudália
'
harcaira'vonatkozó
ismeret'eket,s
•.•• táimagyarázat
mellett
leper"ge t
a filmet. 'ugyancsak feltétlenül
időt kell biztos:Í. t aní. as
. ,óravégi ös8zefoglalásra.
'
'
A,l talánOs iskolai
vagy kőz ép í.akoIa.í. történelmi
az akkdr-L
ülésen, 'amennyiben ~ XVII.• az .•beli' függetlenségi
haz-c.okka'l, foglal~
-koz nak , leveti thetóa,film
megfelelő IilagY2razrittal~ A film anyaga"
éSkisérő,
szövege erősen hangaú Lyoaza a hajduk,: a,' nép ~C;megek8pe-':
repét.
igy,p6tolja'tankönyveink
hiányosságait,
amelyet elsősorbari
és m_ájdn.em",~izár6~a~o.sanBoc skaá 'szerepét".;ie~eritőség
~1;,emeli 'kí.,
í,

liA
IS-éves háboru"-;Hossiu:hádjár~t1591
..•
160§.térkél> jelmagyará~<' ", :,'
zattal/.'
'~._.
,"~
.,
: ,,',", ,-;-~uda~lfoglalásaután
a török, mint valami. ek hat,o;I.t.:az: .or=
szág testég,e, ',es-azt három részre, s'zaki tottá.
:A H,absbUrgo~_kezéré .., .~, :::~' ,
" -került terüle,teken' a központi hatalom megszilárdul t,- ez as onban - , _ ';~;-.::
nem a fejlpdéat
'szolgál ta, .hanem auIyoe támadást -.j.e'lé~tett-'a ma":' ,:. ':"\',
'gyarság' elten. A .köz.pont.oe tott uralom a katolikus
re akc óra ',tá- '.
maszkodott. A Habsburg közpo'ntositó, hatalom megszilárdülásával'és'
a' kat'olikusreakci6
táinadá~ávai:egy'idejüleg
1591-ben .meg ndul.t ~a
tBrökök támadása is.' A háboru egyfolytában 15 évigtart,ott.
A kép
a hosszu hadj árat :térképét ,ábrázolja.
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2. 'Török 'fegYverek .:',

.t

: ,- ,A-t~r5kök-csákánnyal,'
pisztolyukés
puskatartójuk:is

",
' ,
k~rddal; bUiogánnyalharcioliak,
volt. '
.

'

3~ Magyar fegyverzet
.. -' "A,magyar,fegyverzet:
o

•

•

•

páncéling

•

sisakkal

és kard.

,

_4 •...
9. 'XVI.

alapján- ~y-

száz'adbeli haj dU:-ábrázolás ok egykoru rézmetszetek
'.
. "
, '.
' .
.
-A 15 ,éves báboru folyamán a bécsi udvar nem törekedett
'
./
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.döritőgy5z~1emre • .Báth~ry 'Zsigmond~lemondása után Erdélyt' császári katonaság szállta meg és még jobban pusztitotta, mint a közben
.benyomult török. Báita, császáritáborrlok rémuralma Erdélyt "csen:destt orsz'ággá tette. A török és császári c sapatok támadásai köze- '
. pe t t e a végv ár-L ka t oriának, haj dunak 'min,digkészen kellett állnia
hol védelemr.e,. hol támadásra. A haj duk. eredetileg délszláv marhapásztorok, hajták voltak, akik harcoltak Dózsa seregében, részt.'v:e-ttak.a török elleni küzdelemben, .szolgáltak végv ár-akban , A XVI •
.században a magyar jobbágy:ök, parashtok tömege került a hajduság.
sorába. Az idegen elnyomás' és a feudális rendszer kényszeritette
a hajduságot a 'katonai életre, miután ,megfosztotta. óketaz életlehetóségektól,'otthonaiktól,Nagyrészt
gyalogosok voltak, de lovasok is akadtak köz t t ük , Számuk a XV!, század végén már 20 •.•30- .
ezer ktizött mozgott. Katonai értéküket ~lőször Báthory Istv~n,
Erdély fejedelme ismerte fel, 6 szerv~zte meg őket; száz hajdu
fölé egy hadnagyot, négy~ötszáz fölé egy-.egy kapitányt rendelt.
A15 éves háboru idején a hajduk egy 'része cs áaz ár-L as oldban harcolt a török ellen. A képek a XVI, századbeli, illetve Bocskay
korabeli hajdukatábfázolnák.
..
.
.
ö

"

10. Hajdu-fegyverek,

buzogány, kard
A·hajduk·buzogánnyal,
csákánnyal,

ll. Hajdu diszvértezet
-- ·.··-Bocskai·kopáb61

karddal harcoltak~

Bocskai korából
va16a.hemutatot~hajdu

diszvertezet.

12. Kassa vára
,
,
.....
Belgioj OSG gróf, a kaaaa főkapitány nem a török elleni
harcot tartotta 'feladatánaK, hanema rebellis magyarokfékentartását,~rre
használt'a a hajdukatis. ~16Q4 őaz én vaz éhező, leron-gyolódott hajdusereg már lázongott Kassa alatt.
í,

\ 13. Ká16 .vára
'.
. .".
, '.
,\ . -_.::
~-A-hadsereget vegüf is 'Káló vára fel~irányi t o t tak s 'c'élul.
\. Gyula várának a törÖkt.ól va16visszaévteiét
jelölték nieg.ABerettyó gáz16ihoz érkezve tudták meg
hajduk, hogya'hadjárat'célja nem a 'török 'visszaszoritása, hanem a bihari nagyur, .Boc skad'
István' megtörése.
'.,'

a

.:14. Bocskai képe
Bocskai·lstván Báthory cáaláddal való rokonsága révén korán
nagy szer-ephez jutott az .ország kor-mányzáaában , Mint váradi kap I> "
tány az erdélyi.haderóknek
isó par?-ncsolts Mihály havasalföldi
vajdáyal'való sz öve t s égben Gy~rgyevonála
török ellen ádáz küzdelemben nagy győzelmet ar-ato t.t , s nevét Bur-óp a-az ez-te ünnepel tté
·tett'e.'Basta z-émur-a.lma , Erdély pusztulásafdején
már régen nem
volt Erdéiyben. A fejedelmi hadak vezet~~ét kivették kezébói s
tanácskozás ürügyévél Prágába csalták, ahol fogságba vetették.
i602-' 'telén tért haza Bihar megy'ei birtokára, ahol v i sa zavonu.l.t an
-Óv

r
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.

.
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tilt,' mig Bel,giojos c az eme j nem v e~ettarra.
AbécsJ.. ,udvar sulyos
pénzügyi nehézségeib6~ ugyanis ,a magyar, elsősorbán 'protestáns
főurak nagyhirtokainak elvételévet aka,rtkilábolni. Igy inditottak
pert agazd~g
:rl~cf~házyIstván ellen s a pertől fej"" és főleg j6~
szágvesztést 'remél tek. Illéaházy kimenekül t1engyelorszá'g'Qs. A,,'következel áldozatnak Bce sk aí,t azeme Iték ki S ,a haj duk kardj ával" ',
a~arták megsemmisiteni.
'

15. Bocskai zász14ja.

,
'~
,
,
-- -.:--4-aajdak·azéaban erre nem voltak h3jlanddk: ,felkeref;lték
Bocskait s a földinfut6 magyarjobbágysag
és a nagybirtokos fóur
k6z5ttszövetség
jött létre. ~ocskai zászl'ja alá álltak, hogy kivivják az ország szabadságát. A ,hajduk Bocskai vezetésével a
D16szeg-ÁlmQsd közötti erdőben. r~támadtak ~ császári csapatokra
es azon győzelm~t arattak. A bihari nagyur 4a 'a jQbbágyhajdak
összefogásával 'indult meg a XVII. század elején $oz első szabad;'"
,B~h~.~'
'
.!

16. Vezéri

diszcsákány puskaszerkezettel
és gyöngyházver~tü pisz'f.\ly. " -- -,
",
'
Vezéri .diszesákány ,:_puska~zerkezettel 6s gyöngyházveretf!
pisztoly a Bocskai szabadságharc idej,éből.
17,'Bocskai a megyék utjánesatlakozásrahivja
fel aJaazáját, né~
pét, szerető -vitéz -elilbe:Feke~.
','
,"
": -- -, ' -- ----- -Kez.et~eD-a-sza~adsághari
ügyét csak a jo_b~gyság karolta
fel. A hajduk esapatamellett
a kat0nák "javarészeafféle
K6rlJsTiszavidék! magyar volt" ~ ahogy az egykori krénikás irta. BQeskai'
-'ol5~::a;~tör'6kikhizva16, viszonyt rendezte; ,t.Udta.~ ,hogy-kétarevonal~n egyszerre nem f'olytathat eredményes harcot. '4szultán Erdély
f'ejed.l~éTá tet~e, ami~ kés5bb sz~nteiitett az e~~dly~ országgyB- '
lás •. K~s,sár61 bocsátotta ki Boc skaf elsÓ ,felhivását amagyarol"szági'nemességhez,'melyben
esatlakozásra. hivta'fel minden hazája
ésnem:zele szereté embert a ..magyar szabadság ,és a' protestáns" vallás~Tédel~~re.
"-'
p

-

-

,
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18. Bocskai

a harctéren. '
',','- - --A felkelt-naaer5-!hajduk,
j0bbág1ok~ nemesek! 1604 őszet51
1605 tavaszáig nagy sikereket ,rtél, BélgiOjesoés
Basta had'ire""
je pedig'a tél,folyamánfelmorzsol6dot,t.Bo0skaihadereje
a fel ....
vidéki b4nyavárosokat is megh6ditotta~ ezzel az ország felső ré~
szé~ megszereztét a fe!kel~k.
1'.

A hadj ára; t érkápe

'-,
,
" - - -.l-la&aj álN!t -térképe világosa.n mutatja, hogy a Kassár6! kiindu.lt csapatok a Tvczal, a Hernád, a Sajó-l1ima és a Tisza I;Ilelltén haladtak előre ,majd ~ Dunántt11~n vetettét meg lábukatg igy
a l!absburgllagyarország nagy rés.zét -f'e Laz abad tott,ák /l:6()5 'szére!.
"
í.

20" Bocskai Istv;lrtlIagyar0rszág ésErdély
választott fejedelme
- _. -.- - -A,'s-16$) -áp:rilisá~a.a,-SZ8l"eRGS9ra- Gsszeiilt- el"szággyiilés-Eocs-,

kai t Erdély fejedelmé"
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Magyar,orazág fejedelmév4

választotta'"
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21 ~ .Bocskai ·'fej ede].mibu.zoganya
~.···)3O:<iika.I-.:r
eJ.edel,Pt~ b \iZ agány át a nagys zebeni Br-uch enthal
muz eumban :Q~.~ik.,
22.B6cskai

fejedelmi

koronáj~

. ..'

..~~"~QG.,.~~ái
;t~J~de:l.em koronája •
. .

23•. Aran·yás,émékaXVII~
századb6l
..
. . -.
· .,~.... ~·~aiiy~s~,éJ?me'--Tpénz/Bocskai. korából~ Az egyik oldal felira-"
· ta: BErC~k_~i
;I~tván I,stenkegyelmébólMagyar'ország
és Erdély. fejedelmeés ,~s:Z;.é.k.ely~kgrófja,
a másik oldal felirata:
Édes a' hazáért
.meghaln.i 1.6.-.5.

24'.

Bocskai·felhivása
és kiáltványa
a felkelés' okaír6l
•.....
,~!
'E!-~~:r~ijc8r::0i~S:~'ággyülé's
.boc aat ot.t a ,ki' a -r-endek megrázó
erej Ü ki;~ltv;~pyá~,. m.E;!lyben
'Bocskai ésva nemesség most már .köZÖSEn
kifej tették :~~+.kelés~J,rokát, célj át. ).,z ."ExetisatiGnes :ei pro,~atancio".egy~.Q~U pé.:td;~.nyán~kegyi.k lapj 8,. A·szerencsi
oz-azággyűTés
\ és aS;!~Jl~:Q;~.<!~_~.gha.:rclt.a.1;o!lái
sikerei
ln,~Pl.áll tak meg a seregek az .
· or-ez ég nyuga..1:ti'~~tárán_~l'- hanem bee aap tak az örökös t art ományokta·
is/nagybtin~Illelték
.Bocska tekintély~t.
í,

25, A esászáriak
békefeltételei'
'.
.
'B,6q,s~,a.r·:n:e:m·'·:.~z·:e.gyéni·
d í.c aöaége t hajszolta,
hanem az egész
· m!:lgyars.ágsiemPQp.tj ~it 'k.épvise+.1ie.,J:,emondotta :török kiUzés,ér61
és az or'sz~g ,terü,leténekfelszabadi
tásáról , hogy megmenthes~ea'
megmaradt 'a..gyaror,széÍget. Békét kö~ött mí.nd ca' két ellenséggel
s
.ó~et .egymc3.ss~lismegb~kftet:te ..• lA kép .a ..császáriak
bé kef'e Ltételei.r~l kész·ült
;másol'at./
.
'.
- ". ~. .. .
-.
",

,"

"',

.
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-26,! hajduk Bocskái t·6l kapott közös eimer.e
.(.-,~·~~p~~~~glii.a.r:c"·:s.ikerét·:';Éf~so~·Qii~in
·,ahajdtl,knak köszönhe tte •
. :1}.o.c.ák~i
:v.i~l.Mos:~n,,~Jfejézte ;.:~.z~,,~ogy·:~·;b"ajduk.és 'snemesség e gyolJ!ásrav~n~kqt'a,lv~~',:~ f'e LkeLéaben JD,i.n.dvégiga hajduk j átazQt-ták
.a döntő sz.er"~;pet.\ap!H3,.~ ~ellené.re, :hogy.v~gül .a vezetés az uralkod6
'.o8z.t41y kezébeker~1"t .• ::~ocska'i;i.~~5 de.cemberében-kiadott
levelében a h~jduk,ata,pa~~szti,
·nem pemes:l,.'~llapotp6.!~ az országosne
... ·
meáaégbe em.elte. :'L••telepedésükkelközö~aégi
filnl'ormányzatba kerfi}.- .
tek, a nemesaég nem ~gyes .személynek," a .közösségnek sz·6lt. J. k~p··
a hajdliltl30eskai
tófJ~apott·kpzÖscim~~ét,ábrázolja.
.
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27. A vi té3ek rendelése

116_$!

.....

. ".

-,vi:-t~zelé~~eRdelés e ~,.l.ege16t erüle tkij
ta a haj dukna~.·
'.
- .-. --,I!."

,28~ Ke~p~~.1!~oc.sk.a.i.t61ká.pott

.-

-

·l\e~~ly1D.~zsoBenedek

cimer7
.'
Bo~skal.t61 kapott

'~2. Bocskal.

átadj a' az adományievelet
- ',- .....
·A·hajduk·:aemeas,éget .é.s-földet
hUséget :fogadtak.
.
.

'

'..

.....

. . .
elölé's Qt biz t osi t ot-

eimere.

egy haj dunak' :

-kaptakéscserébe

filg7veres

""'";

30, Hajdllterepitések.
.
. .' -BGe'8kái-a-aajdukat

'.
Bihar észaJti ~ész~n,~~bb~yire
.. '. ,.. 4 .-'

,'.

a maga
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birtokán telepitette
le" 5zal(;m tátdl kezdve Böszörményig; Ká16'f Dorog' Nán$s,' Hadh4z, Vámos, Féres" Sima, Vid határában és' Szobosz .•.
l~n.-

;n.! HadduDÖSz5rmény,települése
- -- ~H~jG.ubesz0rmény.településének

raj za 1782 hb~l valt1.
,

.\

32~ ~.béesibéke

oklevelének utols6 lapja
,. - _. - -16$é. ~szeptenibep-2~-án.~,egy,-évi -tárgyalás
után. létrejött
.'
a bécsi béke, mely az országfliggetleI}.ségétés
szabadságát ért eé ....
're).m~ket. orvosolta,
a protest,;tnsok vall~sgyakerlatl1t
bí.ztea í.tc't t a.
~s elisIIlerte'az
önálló erdélyi fejedelemséget.,
A kép til bécsi ,béke ,
oklevelének utolsó lapját ábrázolj a; ,
.
3J. Bocskai Istvánsz0bra
_
' ... - ,-- Boeskai-,IstvM -kösve t tésével 1606 november-ében a törökkel'
is békétk:iit ott'ek 2Q é'vre. A s,zabadságharo eredményeit a két bé~
kekötés biztositotta
és 'egyben. irányt mutatQtt'a későbbi Habsburg
eL'Lenes tüggetlens~gi'
har cok számára. -.
,

í,

']4.

A

hajd'uböszörményi "HajduságiMuzeum"
'~"'~A-Raj aliseszepméRyi - 'Haj dusági -M:ltlzewnban"
készült a 'fe 1.Y-~'"
telek egy része. Néhány kép a budapeslilölílyTiis
Kálm6,n gimnázium
g,.ti~tQ,m~nyéból való', .....
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Készült

a :rels6oktatási
.
felelős

Jegyzetellá,tó
Vállalatnál,
vezető: Haitte;r.Imre
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