
KÖNYVISMERTETÉSEK 

Györffy György: Tanulmányok a magyar állam eredetéről. A nemzet
ségtől a vármegyéig, a törzstől az országig. Kurszán és Kurszán vára. 
A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára. Akadémiai Kiadó, Bp. 
1959, 168 old. 

A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára sorozat új kötete Gy. két 
régebben megjelent tanulmányát tartalmazza. A Kurszán-cikk a Bud. 
Rég. XVI. kötetében, a másik értekezés a Századok 1958-as évfolyamá
ban jelent meg. Mindkét cikk már megjelenésekor nagy feltűnést keltett, 
mert számos, az eddigi tudományos közvéleménnyel ellentétes megálla
pítást tartalmazott. Budapest történetére nézve a Kurszán váráról szóló 
cikk az utóbbi évek egyik legnagyobb nyereségét jelenti. Gy. munkáinak 
általában, de különösen ennek a két tanulmánynak jellemzője, bogy 
közismert tények új csoportosításával érthetővé válnak az eddig megma
gyarázhatatlan történeti jelenségek. Módszertanilag is követésre méltó mó
don elemzi és választja szét a forrásokat, és részben ennek alapján, részben 
gazdag külföldi analógiák bemutatásával bizonyítja nemcsak azt, hogy 
nálunk is, akár a többi lovasnomád népnél, élt a kettős királyság intéz
ménye, hanem így sikerül Kurszánt^ a kendével, Árpádot a gyulával 
azonosítania. Nem egy forrás említi Óbudán Kurszán várát. Ezek az 
adatok azt mutatják, hogy az ország szívét a honfoglaláskor a kende 
nemzetsége szállta meg, székhelye itt, Óbudán volt. Kurszán halála 
után Árpád vette át a főhatalmat, s ezzel együtt Óbudát is. Gy. Kurszán 
várát a Nagyszombat utcai egykori római amfiteátrumban határozza 
meg. Tény tehát, hogy Óbuda a honfoglaláskor fejedelmi székhely volt, 
és ez igen fontos a város története szempontjából. 

A másik tanulmány eredményekben oly gazdag, hogy nincs módunk
ban ebben a rövid ismertetésben minden kérdést érinteni. Várostörténeti 
szempontból azt kell kiemelnünk, hogy Gy. rámutat: — szemben az 
eddigi felfogással — a magyarság nem idegenkedett a váraktól. A vár
megyék eredetileg az egyes nemzetségek szállásterületei voltak, a vár 
pedig a nemzetségfő székhelye. István király idejében az államhatalom 
kisajátítja a megye területének egy részét, a várba királyi ispánt helyez, 
a vár köré pedig katonai elemeket telepít. Kétségtelen, hogy ez az elmélet 
részben ellentétben áll a vármegyerendszer szláv eredetét valló felfogás
sal és nyüván még sok vitára fog alkalmat adni. Mindenesetre nem egy vár-

639 



ispánsági székhely később várossá lett, és feltehetőleg ezek a városok 
már a várszerkezethez tartozás idején is városias jellegű települések 
voltak. Pest várába az izmaeliták valószínűleg még a fejedelemség 
idején telepedtek le. A megyerendszer központjai tehát már a német 
városi polgárok betelepülése előtt és a nyugati típusú városi szervezet 
kialakulása előtt városias fejlődés csíráit rejtették magukban. 

Gy. mindkét tanulmányának megállapításait — még a kérdéseseket 
is — nagy eredményként könyvelhetjük el. Könyvalakban való meg
jelenésüket külön is indokolja az, hogy egyik tanulmányból sem készült 
különnyomat; s csak sajnálhatjuk, hogy Gy. nem ragadta meg az alkal
mat a két — egymást sok esetben kölcsönösen kiegészítő — tanulmány 
összeolvasztására. 

Kubinyi András 

Budapest Régiségei. A Budapesti Történeti Múzeum évkönyve. XIX. 
köt. Akadémiai Kiadó, Bp. 1959, 401 old. 

A Budapest Régiségei a főváros tárgyi emlékeivel foglalkozó régé
szek és művészettörténészek évkönyve, s ha itt — a testvérkiadvány
ban — mégis ismertetni kívánjuk utolsó évfolyamát, akkor ezt elsősor
ban azért tesszük, hogy a benne levő történeti tanulmányok mellett a 
régészeti és művészettörténeti dolgozatok közvetlen történeti eredmé
nyeire a történészek figyelmét felhívjuk. 

A XIX. kötet történeti tanulmányainak sorát Nagy Tibor cikke 
nyitja meg. (L,. Attius Macro pannóniai helytartósága, 27—31. old.) 
Budapest, ill. Aquincum történetéből indul ki, s egy itt — eredetileg 
valószínűleg a hajógyárszigeti helytartói palota és a légiós tábor preto-
riumának körzetében — felállított, de később Palotaujfalura hurcolt 
oltárkő kapcsán I,. Attius Macro alsó-pannóniai helytartóságát 130/1 — 
133 között határozza meg. 

Jankovich Miklós (Buda-környéki plébániáinak középkori kialaku
lása és a királyi kápolnák intézménye, 57—98. old.) több szempontból 
is nehéz témát választott. Köztudomású, hogy egyházi intézményeink 
története — a szerzetesrendektől eltekintve — elhanyagolt terület, s 
talán éppen a plébániaszervezet a legelhanyagoltabb. A másik fogas 
kérdés Buda és Buda-környéke középkori településének kialakulása; 
ez Salamon óta csak az utóbbi években kezd a kutatás egyik központi 
kérdése lenni. Vegyük hozzá mindehhez még azt a rendkívül szűk forrás
bázist, amely a koraközépkori kérdések megoldásánál rendelkezésre áll, 
s az analógiák alkalmazásának buktatóit, s akkor képet alkothatunk 
azokról a nehézségekről, amelyekkel J.-nak meg kellett küzdenie. J. tisz
tában volt ezekkel a nehézségekkel, s ezért tanulmányát mindvégig az 
óvatosság és a tiszta logikai felépítés jellemzi. A plébániaszervezet és a 
magánegyház, a király főkegyúri és kegyúri jogának általános ismertetése 
vezeti be a bányai és óbudai egyház helyzetét, utóbbi esetében J. nem
csak csatlakozik Karácsonyi János nézetéhez, hanem azt még néhány 
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