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A 15.–16. SZÁZADI GYULA ÁLLT A KÖZÉPPONTJÁBAN A 

BÉKÉS MEGYEI LEVÉLTÁR KONFERENCIÁJÁNAK 

 

A gyulaiak a török hódoltság időszaka előtt számos kiváltsággal rendelkeztek 

GYULAI HÍRLAP • S. E. • HÍREK • 2014. szeptember 22. 17:00 

 

Levéltári konferencia a gyulai városházán. Fotó: Gyulai Hírlap - Rusznyák Csaba 

 

Város – uradalom – vár címmel rendezett konferenciát a Magyar Nemzeti Levéltár Békés 

Megyei Levéltára szeptember 19-én a gyulai városháza dísztermében. Az intézmény 2006-ban 

útjára indított rendezvénysorozatához kapcsolódó ankét középpontjában a 15.–16. századi 

Gyula állt. 

A Nemzeti Kulturális Alap és a gyulai önkormányzat által támogatott konferenciát dr. 

Görgényi Ernő polgármester nyitotta meg. A városvezető köszöntőjében úgy fogalmazott: a 

város múltja és adottságai arra kötelezik az önkormányzatot, hogy szorosan együttműködjön a 

Békés Megyei Levéltárral, ezzel is segítve a helytörténeti kutatásokat. A polgármester 

beszédében arra is kitért, hogy a távlati célok között szerepel egy olyan örökségközpont 

létrehozása, amely történetileg hitelesen mutatná be az egykori szigeterődöt. 

– Szeptember 1-jétől Liska András vezetésével elkezdődött a régészeti feladatok 

megvalósítása, valamint ezzel párhuzamosan levéltári kutatásokat is végeztetünk. A mai 

konferenciától azt reméljük, hogy élesíti a város múltjáról kialakított képünket – hangzott el a 

beszédben. 

A szakma és a szélesebb közönség számára is érdekes adalékokkal szolgáló konferencián 

Blazovich László, Liska András, Havassy Péter, Kenyeres István, Csepregi Zoltán, Őze 

Sándor és Dusnoki-Draskovich József tartott előadást. Szó esett egyebek mellett a gyulai 
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vár tulajdonosairól, tisztségviselőiről és 1566-os ostromáról, valamint az uradalom egyházi 

viszonyairól a Brandenburgi-korszakban.  

Blazovich László történész a település hazai és európai városhierarchiában betöltött helyére 

világított rá előadásában. A szakember elmondta: a földesúri városok közé tartozó Gyula a 

törökkor előtt számos szabadságjoggal rendelkezett. A lakosok plébánost nem, bírót azonban 

szabadon választhattak, továbbá jelentős kiváltság volt az is, hogy együtt adózhattak, és 

szabadon örökíthették, értékesíthették ingóságaikat. A városnak vásártartási joga volt, és 

vámkiváltságot is kapott, vagyis a gyulaiaknak nem kellett minden vámhelyen letenniük a 

pénzt, hogy átmehessenek áruikkal. A lakosoknak természetesen kötelezettségeik is voltak, 

nekik kellett például a fát és a bort a várba szállítaniuk. Gyula jogi szempontból 1496-ban 

jutott a városfejlődés csúcspontjára, ha nem jelenik meg a török, a szabad királyi város státust 

is elnyerhette volna.  

A gyulai erődítés régészeti feltárásairól Liska András számolt be a konferencián. A régész 

elöljáróban elmondta: az úti könyvek kedvelt kijelentése, miszerint a gyulai vár Közép-

Európa egyetlen épen maradt síkvidéki téglavára, némi módosításra szorul. Az a sziget, ahol a 

gyulai vár felépült, szinte teljes egészében kutatható a mai napig, magáról a téglavárról pedig 

elmondható, hogy az egykori történeti magyar királyság alföldi területének legépebben 

megmaradt és legtöbb eredeti teret felvonultató főúri várkastélya. 

Az előadásból az is kiderült, hogy a belső vár feltárása maradéktalanul megtörtént, és a külső 

vár szerkezetéről, kiterjedéséről is fontos térképi adatok állnak a szakemberek rendelkezésére. 

A következő lépés egy olyan egységes térinformatikai adatbázis létrehozása lehet, amely 

egyesíti a korábbi feltárási adatokat a térképi információkkal. 

       

 

Blazovich László. Fotó: Gyulai Hírlap - Rusznyák Csaba 
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„Ha nem jön a török, Gyula királyi város lett volna” 
 

2014. szeptember 19. 19:39 Papp Gábor 

 

 

Város-uradalom-vár címmel rendezett nagyszabású történelmi konferenciát a Magyar 

Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára péntekin a gyulai városházán. Az előadások 

több újdonságot, rengeteg érdekességet villantottak fel a település történetéből. 

 

Milyen volt Gyula helye a középkori városi hierarchiában? Mik jelentik a Gyulai Vár 

sajátosságait a régészeti leletek tükrében? Kik voltak a gyulai uradalom birtokosai és 

tisztségviselői? — egyebek mellett ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphattak választ, akik 

ellátogattak a konferenciára, ahol Blazovich László, Liska András, Havassy Péter, Kenyeres 

István, Csepregi Zoltán, Őze Sándor és Dusnoki-Draskovich József tartott, rengeteg 

érdekességet felvonultató előadást. Az eseményen dr. Görgényi Ernő polgármester 

köszöntötte a megjelenteket, míg a programot dr. Erdész Ádám, az MNL Békés Megyei 

Levéltárának igazgatója vezette. 

 

Blazovich László a „Gyula helye a hazai és európai városhierarchiában” című előadásában 

elmondta, a település esetében a vár és a suburbium, vagyis a lakossági területek adják az 

egyediséget. Gyula rendelkezett korlátozott szabadságjogokkal. Volt bíróválasztási joga — 

még ha a földesúr abba bele is szólt —, működött a bíróság, ahol a városi ügyekben 

rendelkeztek. A szervezet fej- és jószágvesztésre is ítélhetett, ami az egyik legnagyobb 

büntetésnek számított. Gyulának vásártartási joga is volt. Ezenfelül a vámszabadságra 

vonatkozó jogokat biztosító kiváltságlevelet is elnyerték. A közösség együtt adózott, nem 
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személy szerint találkoztak a földesúrral, ami szintén előnynek számított. Persze, akadtak szép 

számmal szigorú megkötések is. A középkorban a város lakosságának kellett a beérkező fát és 

bort a várba szállítani, ami kifejezetten a robot kategóriájába tartozott, és mutatja a korlátokat. 

— Ilyen módon gyula földesúri város volt, lakói jobbágyok maradtak. Óriási, bár korlátozott 

lehetőségekkel. A királyi városok polgárainak szabadságát nem érték el — fogalmazott 

Blazovich László. — A szabad költözködés esélye is megvolt, ha valaki lefizette az adókat, 

vehette a kalapját. Ingóságaik felett saját maguk rendelkeztek, és a házak is ezek közé 

tartoztak. Az otthonok itt általában fából, paticsból készültek, így ha úgy alakult, a fát 

felrakták a szekérre, és tovább költöztek. 

— Ha nem jön a török, Gyula elérte volna a királyi városi rangot. 
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Város-uradalom-vár címmel tanácskoztak (VIDEO) 
2014. SZEPTEMBER 19. PÉNTEK, 17:48 

 

"Város-uradalom-vár": ezzel a címmel rendezett konferenciát a Békés Megyei Levéltár 

pénteken. 

A jeles előadók olyan témákat érintettek többek között a rendezvényen, mint a gyulai 

uradalom felépítése, Gyula helye a városhierarchiában, vagy a vár 1566. évi török ostroma. A 

szervezőktől megtudtuk, a konferencia teljes anyagát rögzítik, melyből városi segítséggel a 

későbbiekben egy kiadvány is napvilágot lát majd.  
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Város – Uradalom – Vár. Konferencia Gyulán – 2014. szeptember 19. 

A Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára 2014. szeptember 19-én egész napos 

konferenciát rendezett Város – Uradalom – Vár címmel. A rendezvény átgondolt koncepció 

részeként, második alkalommal boncolgatta Gyula városának középkori történelmét. A jelen 

konferencia előzménye a Gyula város történetének kezdetei címet viselte. A 2012 

decemberében lezajlott konferencia előadói a XIV. századig vázolták fel a település múltját. 

A mostani előadássorozat a térség XV–XVI. századi történetével ismertette meg a 

hallgatóságot. 

 

A városháza rendkívül színvonalas, a város presztízsét is növelő előadássorozatnak ad otthont 

– hangsúlyozta nyitóbeszédében Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere. Elmondta, hogy 

a vár már nem tölt be hadászati szerepet, de ma is a legmeghatározóbb pontja a városnak, 

hiszen turisztikai attrakció. A gyulai helytörténetírás korábbi kiválóságait méltatta a város 

vezetője, kifejtetve hogy a konferencia résztvevői, előadói az ő múltfeltáró tevékenységüket 

folytatják. 

Blazovich László történész professzor európai kontextusba helyezte a térséget, megvizsgálva, 

hogy a hazai és az európai városhierarchiában Gyula hol helyezkedett el. Az előadó városjogi 

szempontból is elemezte Gyula helyzetét. A földesúri városok közé tartozott a település, bár 

közvetlen személyi függés nem volt, bírót is választhatott, azonban a legmagasabb városi 

státus megszerzését a török megjelenése megakadályozta. 

Liska András, az Erkel Ferenc Múzeum régésze a várban folyó régészeti ásatások történetét s 

azok eredményeit foglalta össze előadásában. A Fehér-Körös árterének egyik alacsony 

fekvésű szigetén épült a vár. A „sziget” a mai napig őrzi a történeti időkben kialakult 

formáját. Mivel ez a terület a későbbiekben kastélykert volt, az évszázadok során a vár 

területe alig épült be – állapította meg az előadó. Így a hajdani erődítmény legnagyobb része 

hozzáférhető a régészek számára. A régészeti ásatások 1953–54-ben kezdődtek Lükő Gábor 

múzeumigazgató vezetése, s Holl Imre szakmai ellenőrzése mellett. A feltárások a mai napig 

tartanak, főként a gazdasági, turisztikai építkezések hozadékaként. 

Havassy Péter történész a gyulai vár birtokosairól, dinasztikus kapcsolataikról, 

tisztségviselőiről beszélt. Az előadó kiemelte, hogy a vár megépítésétől a töröknek való 

feladásáig a magyar és több európai királyi udvarhoz is kötődött. Uralkodók rokonai, vagy 

pedig maga a király, vagy a királyi család tagja volt az uradalom birtokosa. A spanyol, itáliai, 

cseh, lengyel, német, osztrák, horvát, dalmát, bosnyák kapcsolatok nemzetközi érdeklődésre 

is számot tartó színtérré tették a várat. A következő előadásból kiderült, miért is volt olyan 

vonzó a gyulai uradalom. 

A gyulai uradalom a Brandenburgi-birtokok rendszerében címmel Kenyeres István, Budapest 

Főváros Levéltára főigazgatója tartott előadást. A Brandenburgi-birtokok – gyulai, szlavóniai, 

vajdahunyadi uradalmak,– gazdasági viszonyait elemezte, s hasonlította össze a mutatókat a 

gyulai uradalommal. Gyulának jelentős pénzbevétele volt. Nemcsak a hagyományos földesúri 

http://www.archivportal.hu/index.php?action=view_item&item=4447&chk=446c2a557c99560f7c63190b458f2100
http://www.archivportal.hu/index.php?action=view_item&item=4447&chk=446c2a557c99560f7c63190b458f2100


haszonvételekkel, hanem számottevő mezőgazdasági termelésből származó, naturális és 

készpénz-jövedelemmel is számolhatott a tulajdonos. A bevétel gyakran a 14–15 ezer forintot 

is elérte, s ez az összeg országos szinten is kiemelkedőnek számított. Igen prosperáló időszak 

volt ez, a gyulaiak is jó emlékezetükben őrizték meg: „Isten kosarában vagyunk” – idézte az 

előadó az egyik korabeli forrást. 

Csepregi Zoltán egyháztörténész a Brandenburgi György gyulai egyházpolitikai 

tevékenységét vizsgálta, s megállapította, hogy a gyulai uradalomban – sziléziai birtokaival 

ellentétben – nem támogatta a reformáció terjesztőit. Brandenburgit a békési térségben nem 

foglalkoztatták az egyházi ügyek, ezeket inkább politikai és financionális szempontból 

kezelte. Figyelmét egyre inkább a sziléziai birtoka kötötte le, amely tulajdonképpen egy 

családi álom volt, bár egzisztenciája inkább a magyar Alföldhöz kötötte – állapította meg az 

egyháztörténész. 

Őze Sándor történész Szegedi Kis István szerepét vizsgálta a Gyula környéki reformációban. 

Karácsonyi János Gyula mezővárosában az „új vallás” megjelenését az 1540-es évekre teszi, 

azonban a kutatások bizonyították, hogy már a ’30-as években megindult a reformátori 

tevékenység. Szegedi Kis István gyulai tartózkodása alatt a hitújítás egyik jelentős szereplője 

volt – emelte ki az előadó. 

Dusnoki-Draskovich József történész új forrásokat emelt be az előadásába. Zsámboki János 

történetíró latin nyelvű leírásában, valamint német újságlapok korabeli tudósításában talált, 

eddig figyelmen kívül hagyott információkkal egészítette ki a vár 1566-os török ostromának 

történetét. Az ostrom kronológiáját is végigvezette előadásában, mert az elődök által leírt 

időpontok nem bizonyultak mindig pontosnak. Kerecsényi László várkapitány, harchoz 

kötődő tetteiről, az utódok róla kialakított képéről is hallhattunk összegzést. 

A nagy érdeklődésre számot tartó előadás-sorozat több nézőpontból elemezve összefogta 

Gyula XV–XVI. századi történelmét. A konferencia előadóinak köszönhetően bizonyos 

kérdéseket sikerült megnyugtatóan lezárni, ám felvetődött több, további kutatást igénylő 

problémakör is – mondotta a konferencia lezárásakor Erdész Ádám, a rendezvény 

házigazdája. A későbbiekben az előadások szerkesztett változata – városi segítséggel – 

megjelenik. 

 



 
 

 

 

 

  

  

Forrás: Balogh Dorottya (MNL Békés Megyei Levéltára) 
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Program:

• Megnyitó

	 Görgényi	Ernő	(Gyula város polgármestere)

• Gyula helye a hazai és európai városhie-
rarchiában

 Blazovich László (történész – Szegedi Tudomány-
egyetem, professzor emeritus)

• A gyulai vár története a régészeti ásatások 
tükrében

 Liska András (régész – Erkel Ferenc Múzeum)

•	A	gyulai	vár	birtokosai	és	tisztségviselői

 Havassy Péter (történész – Nemzetstratégiai Kuta-
tóintézet)

• A gyulai uradalom a Brandenburgi-birto-
kok rendszerében

 Kenyeres István (történész-levéltáros – Budapest 
Főváros Levéltára, főigazgató)

• A gyulai uradalom egyházi viszonyai a 
Brandenburgi-korszakban 

 Csepregi Zoltán (egyháztörténész – Evangélikus 
Hittudományi Egyetem)

• Szegedi Kis István szerepe Gyula környé-
kének reformációjában

	 Őze	Sándor	(történész – Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem)

• A gyulai vár 1566. évi török ostroma
 Dusnoki-Draskovich József (történész – Károli 

Gáspár Református Egyetem)

Levezető: Erdész Ádám 
az MNL Békés Megyei Levéltára igazgatója

A Magyar Nemzeti Levéltár
Békés Megyei Levéltára

tisztelettel meghívja a

Város – uradalom – vár
című konferenciájára

Helyszín:
Gyula, Petőfi tér 3.

(a városháza díszterme)

Időpont:
2014. szeptember 19.

10 óra

A rendezvény támogatói:

Gyula Város Önkormányzata


