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A második bevezető tanulmányt a kötet társszerzője,
Denisa Bodenu jegyzi, melyben a román titkosszolgálat
szervezetét és munkáját tárja fel Márton Áron megfigye
lése alapján. Gárdonyi Máté idézte a Securitate megállapí
tását a tanulmányból: a gyulafehér
vári püspök „hivatalához méltón
viselkedett”, és „nem változtat az
elvein ”. Denisa Bodeanu tanulmá
nya Márton Áron megfigyelésének
módszertanát vizsgálta az 1938 és
1960 közötti időszakban.
Bánkuti Gábor, a PTE Bölcsé
szettudományi Kar Történettudo
mányi Intézetének habil. egyetemi
docense a kötet forrásközlésével
kapcsán felhívta a figyelmet arra,
hogy valójában nem jegyzőköny
vekről, hanem technikai operatív
leiratokról van szó, mivel a Securitate emberei a Márton Áron püs
pök dolgozószobája falába rejtett
lehallgatókészülékekkel felvetteket
jegyzetelték le, és csak azt követően
fűztek hozzá megjegyzéseket.
Bánkuti Gábor ismertette a kötet
forrásbázisát: a Securitate Irattárát
Vizsgáló Országos Tanács Levéltárának (Arhiva Consiliului National pentru Studiea Arhivelor Securitafi) Megfi
gyelési Állományában két Márton Áronra vonatkozó sze
mélyi dosszié található: az első „Mures” fedőnevű dosszié
174 kötetből álló, míg a második, az „Urania” fedőnevű
62 kötet együtt, közel 77 000 oldal. A két dosszié 236 kö
tetéből 153 tartalmaz lehallgatási jegyzőkönyvet.
Bánkuti Gábor kiemelte, hogy a keleti blokk orszá
gaiban egyedülálló az egy megfigyelthez kapcsolható
fennmaradt forrásanyag mennyisége. A magyar nyelven
elhangzott beszélgetéseket románul jegyezték le, így a
kötetben megjelent forrásokat vissza kellett fordítani ma
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gyarra. Bánkuti Gábor felhívta a figyelmet a forrástípus
nehézségeire: a lehallgatási jegyzőkönyvek nem narratí
vak, a beszélgetések közben kristályosodik ki a gondolat.
További történészi nehézséget jelent, hogy operatív leira
tokkal párhuzamosan kell követni
Márton Áron hagyatékát a beszél
getések kontextusának és háttér-in
formációinak felfedése érdekében.
Fontos, hogy bár tiszta, manipuláció
nélküli forrásnak tekintheti a törté
nész az adott anyagot, de minden
iratot a maga kontextusában, a be
szélgetőtársra vonatkozó háttérin
formációkkal együtt kell értékelnie.
Összességében Denisa Bodeanu
tanulmánya alapján is megállapít
ható, hogy Márton Áron lehallga
tása kudarcot vallott. A sikertelen
ügynökhálózat állítási kísérlet után
a „bepoloskázás” sem hozott ered
ményt a nagy anyagi és humánerő
források ráfordítása ellenére sem.
A román politika nem engedhette
meg magának, hogy mártírt csinál
jon a püspökből, így az újabb letar
tóztatástól is elálltak.
A rendezvény végén Nagy Mihály Zoltán egészítette
ki a hallottakat, bemutatta a kötet keletkezésének körül
ményeit, és megemlékezett a történeti forrás jelentőségé
ről és különlegességéről, amiben „maga a szereplő beszél”,
és a döntések pillanatát örökíti meg reflexió nélkül. Célja
megragadni a történeti valóságot. A forrásgyűjtemény be
mutatja az egyház hitbéli rendszerének változásait a tár
gyalt időben. A szerző köszönetet mondott a mindenkinek,
aki közreműködött a kötet megjelenésében, és kilátásba he
lyezte a második kötet kiadását, mely az 1960 és 1980 kö
zötti leiratokat tartalmazhatja majd.
Heil Kristóf Mihály

nyen az MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport is kép
viseltette magát.
A konferencia Tarlós István főpolgármester és a szerve
Beszámoló a Budavár
ző Petneházy Alapítvány képviselőinek ünnepi megnyitó
visszafoglalásának jával kezdődött. Tarlós István röviden összefoglalta Buda
33 3. évfordulójára rendezett városának történetét - a hódoltság idejére koncentrálva,
majd kiemelte a magyar néplélek erejét: „Egy nép karak
történészkonferenciáról
tere a múltbeli erőfeszítések, az odaadás és az áldozatho
zatal által alakul, erősödik” - fogalmazott a városvezető,
utalva nemzetünk becsülendő múltbéli teljesítményeire.
A lélekemelő szavakat követően kezdődött a konferen
udavár visszafoglalásának 333. évfordulója alkal
cia szakmai programja: öt meghívott történész két blokk
ban ismertette kutatási eredményeit a magyar-török har
mából rendeztek történés konferenciát 2019. szep
tember 13-án az Újvárosháza dísztermében. Az ese
cok és Buda várának visszafoglalása témaköreiben.
mény a Petneházy Alapítvány és a Budai Polgári Casino Az ünnepélyes megnyitót követő első részben Fodor
Pál turkológus, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóegyüttműködésének köszönhetően jött létre. Az esetmé-
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központ főigazgatója és Pálffy Géza az MTA Bölcsé
szettudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója,
a Lendület-kutatócsoport vezetője tartott előadást. A két
kiváló történész kontextusba helyezte a magyar-oszmán
kapcsolatok történeti fejlődését.
Fodor Pál Buda és az oszmán hódítás címmel tartott elő
adásában az ország három részre szakadásának és Buda el
foglalásának folyamatát, illetve az oszmán hódítás európai
történeti hátterét ismertette. Beszélt a megosztott kontinens
nehézségeiről: a francia Habsburg ellentétről, a kibontakozó
reformáció okozta vallási megosztottságról - mely lefoglal
ta a pápa figyelmét - és az olasz városállamok viszályairól,
továbbá kifejtette a török birodalom különböző expanziós
elképzeléseit, valamint az 1520-ban apja, I. Szelim halálát
követően trónra lépő I. (Nagy) Szulejmán szultán ambícióit
az európai hegemóniáért folytatott küzdelemben.
Az ifjú uralkodó - engedve a ruméliai hadak lobbij ának
- hamar a közép-európai területek felé kívánt terjeszkedni,
kihasználva az I. Mátyás uralkodását követő zűrzavaros
időket. Fodor Pál hangsúlyozta, hogy a fent említett reál
politikai adottságokon túl Szulejmán magát egyrészt Nagy
Sándor, másrészt a Bizánci Birodalom örökösének tartva
kötelezettségének érezte birodalma határainak tágítását,
és igényt tartott a római császári örökségre is. Nyugati ex
panziójának útjában első lépésként a Magyar Királyság
állt. Követküldést követően már 1521-ben megindította
első hadjáratát a déli magyar erősségek, Nándorfehérvár

és a Szabács ellen. 1526. augusztus 29-én aratott diada
la meghatározónak bizonyult, a királyát vesztett magyar
hadak megsemmisültek, így nyílt út vezetett az ország
szívébe. Buda várát már 1526-ban feldúlták, lakossága
egy részét elhurcolták, és kincseit kifosztották. Szulejmán
1529-ben indította második hadjáratát, melynek közvetlen
célja már a német-római császári székhely, Bécs elfogla
lása volt. A magyar területekre ismét benyomuló törökök
kiszorították Ferdinánd erőit, és fogadták Szapolyai János
hódolatát. Mohács után napra pontosan tizenöt évvel csel
lel foglalta el Budát: amíg a szultán az Óbudán felállított
sátrában fogadta a magyar vezetőket, Izabella királynét,
Török Bálintot, Werbőczy Istvánt és Fráter Györgyöt, ad
dig a janicsárok beszivárogtak, és átvették a várat.
Buda végleg török kézre került, a szultán elkezdhette
saját képére formálni a várost és az országot, és új köz
igazgatási egységeket hozott létre. A szandzsákok és vi
lajetek kialakítása mellett számos fürdőt, dzsámit, dervis
kolostort és karavánszállást emeltek a városba.
Fodor Pál előadása végén röviden rávilágított az augusz
tus 29-i dátum jelentőségére a magyar-oszmán közös tör
ténelem kapcsolatában: 1521-ben a töröknek ezen a napon
sikerült elfoglalnia Nádorfehérvárt, 1526-ban ugyancsak
ezen a napon mértek végzetes vereséget Mohácsnál II. La
jos hadaira, s végül 1541-ben szintén ezen a napon szerezte
meg csellel Szulejmán Buda várát. Ezeken kívül még há
rom - az előadáson el nem hangzott - jeles esemény köthető

Jog
törtsneli szemle'

— f

a fenti naphoz a török hódoltság idejéből. 1532. augusztus
29-én vonult el a török Kőszeg vára alól a sikertelen ostro
mot követően, majd 1660-ban e napon került oszmán kézre
Nagyvárad, s végül a konferenciához kapcsolódó legjelen
tősebb esemény tekintetében, Buda 1686-os ostrománál,
pontosan 145 évvel a sikeres várfoglaló csel után, a várvédő
törökök sikertelenül próbáltak meg kitörni a Szent Liga ál
tal körbezárt várból, ami végül a vár elestét is eredményezte.
Pálfíy Géza A „hiányzó ”főváros: Buda elveszte és viszszafoglalása történelmi távlatokban című szimpóziumában
folytatta a „számmisztikai játékot”. Míg Fodor Pál a török
XVI. századi hadjáratairól és Buda elfoglalásáról beszélt,
addig Pálfíy Géza az elfoglalt főváros hiányával s szerep
köreinek más városok általi átvételével foglalkozott.
Pálfíy számmisztikai játékát Buda visszavételének
333. évfordulója ihlette. Áttekintette a város és az ország
helyzetét 555, 444, 333, 222, 111 év távlatából. Először
Hunyadi Mátyás 1464-es koronázásának évéből kiindulva
leszögezte, hogy Mátyás uralkodása alatt az ország euró
pai középvezető állammá és regionális vezetőhatalommá
vált budai központtal. Buda volt az ország politikai, gaz
dasági és kulturális központja. Ott székelt az uralkodó, ott
(Rákosmezőn) ült össze az országgyűlés, e város volt a
Kárpát-medence gazdasági centruma és a kereskedelmi
útvonalak jelentős csomópontja.
444 évet visszatekintve látható, hogy a török erőfö
lény magában kódolta a vereséget. Pálffy az ország há
rom részre szakadását mint egy „első Trianont” értékelte,
minek köszönhetően az ország elvesztette középhatalmi
pozícióját a térségben. A kutató a területi veszteségeknél
is nagyobb jelentőséget tulajdonított a hiányzó főváros
okozta űrnek. Az ország és a régió valódi központ nélkül
maradt. A királyság új fókusza csak a XVII. századi Po
zsonyban kezdett el kifejlődni, miközben Bécs is jelen
tősen növekedett, és 1918-ig, mint birodalmi központ az
ország „második fővárosaként” funkcionált. Erdélyben
Gyulafehérvár szerepe erősödött meg. A hódoltság alatt a
török közigazgatás és gazdaság központja Buda maradt,
ami mellett Belgrádban és Zágrábban alakultak ki hosszú

távon fennálló regionális központok. Jól látható, hogy a
XX. századi területi változások (Trianon) eredményeként
létrejött új nemzetállamok mai fővárosai egyértelműen
Buda török uralma idején törtek be a kieső politikai, gaz
dasági és kulturális térbe, melynek eredményeként vég
érvényesen megváltozott Kelet-Közép-Európa arculata.
Buda visszafoglalásának 333. évfordulója, majd a 222
éves múltidézés eredményeként Pálffy felidézte, hogy
Buda - visszahódítása ellenére is - elvesztette korábbi
súlyát, soha többé nem vált az uralkodók elsődleges re
zidenciájává, s bár politikai szerepének jelentős részét
visszaszerezte, a monarchia bukásáig csak másodhegedűs
szerepet játszhatott Bécs mögött, hogy kicsit csalva az
utolsó - 111 éves - visszatekintéssel, már újfent a meg
csonkított ország elsődleges politikai, gazdasági és kul
turális centrumát láthassunk Budán, illetve Budapesten.
Pálffy Géza összegzésében az 1541. évet az ország leg
nagyobb tragédiái között azonosította.
A konferencia második szekciójában három előadást
hallgathattak meg a konferencia résztvevői. Domokos
György hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
kutatója Buda 1686. évi visszavétele európai keresztény
összefogással című előadásában részletesen bemutatta
a város visszavételének harcászati vonatkozásait, majd
Mihalik Béla egyháztörténész, az MTA Bölcsészettudo
mányi Kutatóközpont tudományos munkatársa Buda ke
resztény kézen. A Szentszék és Magyarország visszafog
lalása (1686-1699) címmel a pápa és az általa nyújtott
támogatás szerepét mutatta be a törökellenes harcokban.
Végül a konferencia szakmai részét Géra Eleonóra, az
ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetének habil. egyetemi docense zárta, aki Újra polgári élet Budán
a 17-18. század fordulóján című előadásában ismertette
a város visszavételét követő újjáépítésének és fejlesztésé
nek XVII-XVIII. századi történetét.
Az eseményt Brányik Ottó, a Budai Polgári Casino ala
pító elnöke hálaadó, ünnepélyes szavai zárták.
Heil Kristóf Mihály
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HÍREK
• 2019. szeptember 20-án és 21-én a krakkói Jagel
ló Egyetem Unions o f States in the Past. Theory and
Practice címmel rendezett nemzetközi konferenci
át, amelynek oktatói szekciójában Varga Norbert PhD
egyetemi docens (SZTE Állam- és Jogtudományi Kar)
is előadást tartott. A tanácskozás második napján immár
negyedik alkalommal került sor a krakkói egyetem és a
Szegedi Tudományegyetem együttműködésének kere
tei között a lengyel-magyar hallgatói workshopra, ame
lyen hat magyar és négy lengyel joghallgató ismertette
jogtörténeti kutatásainak irányait és eredményeit.
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• 2019. szeptember 25-27-én a bécsi Juridicum adott
otthont a Mittel- und osteuropaischen rechtshistorischen
Konferenz Wien 2019 / Central and Eastern European
Legal History Conference Vienna 2019 (CEELHC) című
konferenciának. A közép- és kelet-európai kutatók rész
vételével zajlott tanácskozáson a külföldi előadók mellett
a hazai tudományegyetemek jogtörténészei is képvisel
tették magukat. A konferencia részletes programja elér
hető a https://ceelhc2019.univie. ac. at oldalon.
• 2019. október 4-én a Szegedi Törvényszéken mutatták
be a SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jog
történeti Tanszéke által gondozott, a Szegedi Törvény
szék történetét bemutató könyvsorozat negyedik kötetét
(Fejezetek a Szegedi Törvényszék 150 éves joggyakor
latából). A kötet bemutatásán túl a Magyar Jogtörténeti

