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A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
TÖRTÉNÉSZ TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKRÓL 

Székesfehérvár 1972-ben ünnepli 
fennállásának 1000 éves évfordulóját. 
A városi tanács végrehajtó bizottsága 
évek óta következetes, minden lényeges 
vonatkozásra kiterjedő munkát végez 
annak érdekében, hogy a millenáris ün
nepségeiket méltó módon rendezzék 
meg. Ez év május 13-án és 14-én a fen
tiek jegyében tartották meg, az Alba 
Regia Napok eseménysorozatának ré
szeként, azt a történész tudományos 
ülésszakot, amelynek feladata — a kö
zépkori Alba Civitas, majd Alba Regia 
után — a törökkori Istolni Beograd tör
ténetének vizsgálata volt. 

Köztudott, hogy a helytörténet tudo
mányos műfaja honi történetírásunkban 
reneszánszát éli. Okkal remélhetjük, 
hogy a fehérvári tanácskozás e szem
pontból is gyümölcsöző lesz, hiszen egy
részt az ország különböző részeiből ér
keztek jeles tudósok, tehetséges fiatal 
kutatók és érdeklődők, másrészt az elő
adásokból szerkesztett kötet hamarosan 
megjelenik. 

Az ülésszakot Gubics István, a városi 
tanács végrehajtó bizottságának elnök
helyettese nyitotta meg, majd Hazai 
György, a berlini Humboldt Egyetem 
docense emelkedett szólásra. Felolvasta 
azt a levelet, amelyben az elnöklésre 
felkért Fekete Lajos professzor közölte, 
hogy betegsége miatt távolmaradásra 
kényszerül s egyben megható kedves
séggel kívánt eredményes munkálato
kat. Alig néhány nap múltán Fekete 
Lajos haláláról értesültünk. Azzal a b'i-
zonyosággal hajtok fejet emléke előtt, 
hogy „nőttön nő tiszta fénye, amint 
időben s térben távozik". 

Az elnöklés Hazai György tiszte lett. 

Aligha volna helyes a kiadásnak, 
vagyis a tanulmányok végleges megfor
málásának elébe vágva kísérelni meg 
az értékelést, minélfogva csupán a 
nagyvonalakban való ismertetést tartom 
feladatomnak. 

Ifj. Horváth János a királyi tanác-' 
ülésezésének módjáról (székvitel)1 és a 
vérszerződésről bizonyította a török 
eredetet. Előbbit a török népeknél, első
sorban a XIV. századi kipcsakoknál fel
lelhető párhuzamok alapján, utóbbit 
végigkísérve számos színeváltozásán, 
egészen a XVI. századi magánéletig és 
a Kádár Kata c. népballada egy válto
zatáig: „Vérem a véreddel egy patak
ban folyjon!". 

Mándoki István főként a besenyők és 
kunok általános történetét ismertette. 
A továbbiakban felsorolta Fejér megyei 
településeiket, szólt a besenyő kiváltsá
gokról, elemezte nyelvi szórványemlé
keiket és megemlékezett a sokat vitatott 
Attila-kincsről (Nagyszentmiklósi kincs) 
csakúgy, mint a legfontosabb megyei 
kun településről, Hantosszékről. Érdek
lődésre tarthat számot az az új — és 
vélhetőleg kun — nyelvi lelet, aminek 
megfejtésével a fiatal kutató még nem 
végzett. 

Hazai György Jaksics Demeter 1486. 
vagy 1487„ évi (az utóbbi a valószínűbb) 
követjárását ismertette, elsősorban tö-

1 Freisingi Ottó írja a magyarokról: „Ki
rályok udvarában úgy gyűlnek össze, hogy 
előkelőik közül ki-ki viszi magával a székét, 
és nem mulasztanák el, hogy államuk hely
zetéről tanácskozzanak." (Szöveggyűjtemény 
Magyarország történetének tanulmányozásá
hoz, I. rész. Budapest, Tankönyvkiadó, 1964. 
366. o.) Vesd össze még: Rogerius: Siralmas 
ének a tatárjárásról. (Uo. 371—373. o.) 
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rök kémjelentések alapján. Jaksics De
meter szerb főnemesi család sarja. Apja, 
Jaksa vajda Brankovics György szerb 
despota hadvezére volt. Szendrő eleste 
(1459. június 20.) után Demeter, fivé
rével és Brankovics Vukkal együtt Ma
gyarországra menekült a török elől. A 
Jaksicsok Mátyás hűséges emberei közé 
tartoztak, még a Vitéz-féle összeeskü
vés idején is. Ezért nem lehet véletlen, 
hogy amikor Mátyás a két tűz közé 
kerülés elhárítására követet küldött a 
törökhöz, választása a török ügyekben 
jártas Jaksics Demeterre esett. Jaksics 
eleget tett küldetésének, a portán nagy 
szívélyességgel fogadták — a szultán is 
békét akart a Szíriában és Egyiptomban 
kitört lázadások miatt —, de sohasem 
érkezett vissza: a szendrői hídon Ghasi 
Musztafa személyi bosszújának áldozata 
lett. Az adott történelmi konstelláció 
'miatt az ügyet diplomáciai úton elsimí
tották.2 

Érdeklődéssel várjuk Hazai György 
előadásának megjelenését, hogy azt 
egybevetve korábbi publikációjával,3 

megállapíthassuk: milyen új mozzana
tokat tartalmaz. 

Gedai István, Hegyi Klára és Horváth 
Anna előadásai — jellegük miatt — az 
írásbeli közlés révén válnak igazán 
megközelíthetővé és hasznosíthatóvá 
Gedai tanulmánya (Székesfehérvár kö
zép- és törökkori pénzleletei) sokkal 
többet ad, mint amennyit a címe ígér. 
Horváth Anna „Istolni Beograd gazda
ságtörténeti kérdései" c. előadása dön
tően a mukáták adataira épült, s a gaz
dasági élet tendenciáit a török politikai 
berendezéssel szerves összefüggésben 
vizsgálta. í t t említhető Nagy Lajos elő
adása a székesfehérvári rácokról, akiket 

2 Általánosan ismert tény, hogy ez a kö
vetjárás irodalomtörténet-írásunk figyelmét 
is magára vonta, mivel Gergely éneke Jak
sics Demeter veszedelméről (az esemény 
„nagy csuda", valódi ,,lőtt dolog" a kortár
sak szemében) legkorábbról fennmaradt lírai 
jellegű világi énekünk, továbbá mivel Bran
kovics Vuk mellett Jaksic Mitar a szerb tör
téneti énekek legkedveltebb hősei közé tar
tozott. Ez utóbbi miatt életének és „vesze
delmének" mind pontosabb ismerete éppúgy 
internacionalista kötelezettség is, mint Hu
nyadi János, a két Zrínyi Miklós, Zrínyi Pé
ter, Frangepán Ferenc és mások esetében. 

(Lásd mind erre Gerézdi Rábán: A ma
gyar világi líra kezdetei. Budapest, Akadé
miai Kiadó. 1962. 38—59. 0.) 

3 Hazai György: A Topkapu Szeráj Múze
um levéltárának magyar vonatkozású török 
iratai. Levéltári közlemények, 1955. 

a szerző nemcsak településtörténeti 
szempontból vizsgált, hanem tárgyalta 
sokrétű gazdasági szerepüket is. 

Sinkovics István professzor a tőle 
megszokott magas színvonalon és ala
possággal ismertette Székesfehérvár 
XVI. század eleji életét, míg Tayyib 
Gökbilgin a már Pécsről ismert kon
cepcióját bontotta ki. 

Rázsó Gyula hadtörténész előadásá
nak középpontjában a város 16ÖÍ. évi 
császári ostroma állott. Referátuma az 
alábbi kérdések részletesebb kifejtését 
tartalmazta : 

A Buda—Esztergom—Székesfehérvár 
várháromszög jelentősége a hadtörténe
lemben a híres Mantova—Peschiara— 
Verona—Legnano várnégyszöghöz, vala
mint a Vauban megerősített francia 
brabanti vonalhoz fogható. _A császári 
hadseregek támadásai jobbára e vár
háromszög, illetőleg valamelyik tagja 
ellen irányultak. Buda eleste vagy visz-
szavétele a másik két erdődítmény sor
sát is megpecsételte. 

Székesfehérvár fontosságát bizonyítja, 
hogy megszerzése, illetve megtartása a 
15 éves háború egyik leglényegesebb 
hadászati kérdése volt (1593, 1599, 1601 
és 1602). A 15 éves háború történetére 
mindmáig nem fordítottak kellő figyel
met, sem nálunk, sem Ausztriában, ho
lott nagyszámú használható (kiadott és 
kiadatlan) forrás áll rendelkezésre egy
felől, másfelől pedig éppen ez az idő
szak a történetírásunkban napjainkig 
fellelhető kuruc hagyományok egyik 
táptalaja. Azt a tényt, hogy a háború 
eredménye elmaradt a várakozástól, 
nem egyszerűen a császári udvar tehe
tetlensége vagy magyargyűlölete ma
gyarázza, hanem — jóval inkább — a 
korszak nyugat-európai hadügyének si
ralmas állapota. A császári hadsereg 
elsősorban harcászati, a török viszont 
főként hadászati feladatok ellátására 
volt alkalmas: a hadtörténelem utoljára 
nyújt lehetőséget két más modellű, de 
közel azonos harcértékű haderő össze
hasonlítására. 

Az 1601. év hadászati fő feladata 
Székesfehérvár bevétele volt. A császári 
sereget részint kényszerből, részint az 
ellenség megosztása végett három részre 
osztották. Mielőtt a mintegy 18 000 főt 
számláló fősereg — Mercoeur vezeté-
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sével — szeptember 9-én megkezdte 
volna a város ostromát, a francia had
vezér elhireszrbelte, hogy Buda ellen 
készül és Russwurmot — a lovasság 
egy részével — egészen Zsámbékig 
küldte. Ennek a hadicselnek a sikere, 
Mercoeur ostromtechnikai ismeretei és 
Russwurm vakmerősége eredményez
ték, hogy már szeptember 20-án visz-
szafoglalták a várat. (Mohamed budai 
pasa és Hasszán, a nagyvezér helyet
tese azonnal megindult a vár vissza
vételére, de az október 9-e és 24-e kö
zötti harcok után eredmény nélkül vo
nultak vissza.) A harcok végső szaka
szában — tisztázatlan körülmények kö
zött — szinte az egész város leégett, s 
részben ez okozta, hogy 1602. augusz
tus 29-én ismét török kézre került. 

A felszabadító háború idejére a csá
száriak javára tolódtak el az erőviszo
nyok. Hadseregük ekkorra képessé vált 
hadászati feladatok megoldására, min
denekelőtt az ellátás jobb megszerve
zése következtében. Ehhez járult, hogy 
Nyugat-Európában a XVII. század fo
lyamán a harcászat is jelentékenyen 
fejlődött. Mindezzel szemben a török 
hadsereg — végső soron az oszmán bi
rodalom megkövült gazdasági és társa
dalmi struktúrája miatt — fejlődéskép
telennek bizonyult, ezért törvényszerű 
volt, hogy nem tudott ellenállni a szö
vetséges haderő csapásainak: 

AZ ORSZÁGOS LÉGVÉDELMI PA
RANCSNOKSÁG nagy érdeklődéssel 
kísért tájékoztatón válaszolt a fegyveres 
erők lapszerkesztőinek és vezető mun
katársainak a hozzá eljuttatott kérdé
sekre. A mindenre kiterjedő, szívélyes 
légkörben lezajlott tájékoztató során a 
lapok munkatársai megismerkedtek a 
honi légvédelmi haderőnem jelenlegi 
problémáival és mindennapi életével. 

A tájékoztató és konzultáció után a 
lapok munkatársai felkeresték az OLP 
egyik alárendelt alakulatát, ahol jól si
került bemutatón vettek részt. 

LENIN SZÜLETÉSÉNEK KÖZELGŐ 
100. ÉVFORDULÓJA alkalmából a 
szovjet hadtörténészek június 18—19-én 
nemzetközi hadtörténész konferenciát 
rendeztek Moszkvában. A tanácskozá
son a magyar hadtörténészek képvise-

A művészettörténeti előadások közül 
ifj. Fehér Gézáé keltette a legnagyobb 
érdeklődést. Törökországi kutatásairól 
számolt be, színes vetített képek elem
zése formájában. Nyomatékkal felhívta 
a figyelmet arra, hogy a magyarországi 
várak és magyar történelmi események 
török ábrázolásainak összegyűjtése 
szükséges és sürgős feladat. 

Hazai György munkatanulmánya kü
lönleges élményt nyújtott. A „Tarih-i 
Ungurus" az első török nyelvű magyar 
történet, amelyet egy latinul tudó török 
tolmács Székesfehérvárott írt 1528 és 
1543 között, saját bevallása szerint egy, 
valószínűleg azonban több magyar kró
nika ismeretében. A kéziratot Vámbéry 
1850-ben vette meg és Budenz József 
már 1861-ben sürgette kiadását. A 
„Tarih-i Ungurus", ha megkésve is, 
nemsokára a történészek rendelkezé
sére áll. 

A következő évek tudományos ülés
szakai bizonyára az ez évinél is job
ban töltenék be hivatásukat, ha a ren
dezők jobb propagandával, nagyobb 
számú érdeklődő részvételét biztosíta
nák. Ez azonban nem csökkenti a ta
nácskozás értékét, még kevésbé Kralo-
vánszky Alán figyelmes és emlékezetes 
szervezői tevékenységét. 

T. Varga György 

létében Otta István vezérőrnagy és ö l -
vedi Ignác alezredes elvtársak vettek 
részt. 

A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSA
SÁG 50 ÉVES ÉVFORDULÓJA tiszte
letére a Hadtörténelmi Intézet és Mú
zeum, a Magyar Bélyeggyűjtők Orszá
gos Szövetsége és a Magyar Néphadse
reg 1. számú Bélyeggyűjtő Köre július 
19. és 26. között nagyszabású bélyeg
kiállítást rendezett az Országos Had
történeti Múzeumiban. A kiállítást kö
zel tízezren tekintették meg. 

ÖRY KÁROLY, a Hadtörténelmi In
tézet és Múzeum tudományos munka
társa a Károlyi Mihály országos pályá
zaton „A Károlyi-ikonmány katonapoli
tikájának főbb kérdésiéi" c. tanulmá
nyával harmadik helyezést ért el. 

AZ ELMŰLT NEGYEDÉV ESEMÉNYEIBŐL 
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DR. CSILLAG FERENC EZREDES, 
az Országos Hadtörténeti Múzeum pa
rancsnoka július 20—26. között a Ro
mán Szocialista Köztársaságba látoga
tott, ahol a román Katonai Múzeum 
vendége volt. A látogatás során baráti 
megbeszéléseket folytatott Militaru Vic
tor ezredessel a két múzeumot érintő 
szakmai kérdésekről. A magyar vendé
get fogadta Ion Coman altábornagy, a 
Román Néphadsereg politikai főcsoport
főnöke is. 

DR. BÖHM JAKAB, a Hadtörténelmi 
Intézet és Múzeum tudományos munka
társa május 29-től június 12-ig ugyan

csak a Román Szocialista Köztársaság
ban tartózkodott, ahol különböző levél
tárakban folytatott kutatómunkát. Bu
karestben a magyarországi felszabadító 
harcokban részt vett román egységek 
iratanyagát nézte át. E dokumentumok 
mikrofilmen hamarosan a hazai kuta
tók rendelkezésére állnak. Temesvárott 
és Nagyszebenben a 7. és a 12. had
test 1905—1907. évi anyagaiban ku
tatott, azzal a feladattal, hogy adato
kat gyűjtsön a hadsereg felhasználásá
ról a jelzett évek forradalmi mozgal
mainak leverésében. 

Sift Gézáné 
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