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könYvIsmErtEtés

„Es tu scholaris” Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára. Szerk.: F. 
romhányi beatrix – Grynaeus andrás – magyar károly – végh andrás. Monumenta 
Historica Budapestinensia XIII. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2004.

Kubinyi András 70. születésnapját a szakma nagy odaadással, és egy reprezentatív 
magyar, német illetve angol nyelvű tanulmánykötet kiadásával ünnepelte meg 1999-
ben. („Quasi liber et pictura”. Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára 
— Studies in honour of András Kubinyi on his seventieth birthday. Szerk.: kovács 
Gyöngyi. Budapest: ELTE Régészettudományi Intézet, 2004.) 2004-ben a szakma egy 
szűkebb köre, a tanítványok állítottak össze egy kötetet, hogy azzal tisztelegjen az 
immáron 75 éves Tanár úr előtt. A bevezetésben az ünnepeltet egykori munkahelyének, 
a Budapesti Történeti Múzeumnak főigazgatója, Bodó Sándor köszönti elsőként, 
s a gazdag életút felvázolása után még megírandó Kubinyi művek témáit sorolja. 
Egykori tanítványok személyes emlékek egy csokrát nyújtják át. Majd Engel Pál 
ajánlását olvashatjuk, melyet Kubinyi Andrásnak a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagjának választásához írt 2001-ben. Ebben Engel összefoglalja a jelölt két fő 
érdemét; a késő középkori Magyarország modern szemléletű gazdaság-, társadalom- 
és intézménytörténetének megalapozását, valamint a középkori régészet oktatásának 
új alapokra helyezését. (9.) A kötet szerzői ennek megfelelően a középkori régészet 
valamint a későközépkori gazdaság- és várostörténet köré rendezik írásaikat. A kiadvány 
bevezető részét a majdnem 150 tagú Tabula Gratulatoria zárja, mely az egész országból 
és a határon túlról is sorol fel tisztelgőket.

Az első tanulmányban a középkori királyi palota építéstörténetét vizsgáló kutató, 
Magyar Károly: Adatok a budai István-torony kérdésköréhez címmel vizsgálja a 
középkori budai palota feltárt maradványai közül az első, úgynevezett „Istvánvár” 
építészeti együttesét. Írásában bizonyítja, hogy ez a kifejezés elírás következtében 
igazából István úr tornyát jelenti. Típusa Bergfried, azaz öregtorony, ami rendszerint a 
vár legerősebb és legmagasabb építménye, a védelmi rendszer legfontosabb pontja volt. 
Tanulmányában továbbgondolandó kérdések sorát teszi fel (a torony építésének ideje, 
emeleteinek száma, az építtető személye), írását gazdag képanyag illusztrálja.

F. Romhányi Beatrix a középkori mindennapok szerves részét képező vallásosságot 
kutatja Söptei Péter 15. századi kancelláriai jegyző élete kapcsán „Meretur vestre 
devocionis affectus… ,,Egy vallásos középkori budai polgár – Söptei Péter kancelláriai 

elkövetőjét. Budapesten az általam vizsgált időszakban erre nagyon ritkán találunk 
példát, inkább a vidéki sajtóhírekben olvashatunk a tömegek önbíráskodásáról. 
Összefoglalva tehát elmondható, hogy kevés jel mutat arra, hogy a budapesti bűnözés 
társadalmi megítélésében a századfordulón a morális pánik meghatározó lett volna. 
Részben saját, részben mások erre vonatkozó kutatásai ugyanakkor arra mutatnak, 
hogy a morális pánik a Horthy-korszakban a bűnözésről szóló diskurzust annál inkább 
meghatározta. 

Végezetül szeretném még egyszer megköszönni opponenseimnek dolgozatom 
alapos elemzését. Igyekszem megfogadni tanácsaikat, s az általuk felvetett szempontok 
szerint kiegészíteni munkámat. 

Budapest, 2010. április 13.
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levéltárában fennmaradt oklevélből (1475. szeptember 8.) ismerhetjük meg, melyben 
a visegrádiak a bártfaiak kérésére leírják a Mátyás király által nekik adományozott 
kiváltságaikat. A hét pontban felsorolt kiváltságok között találjuk a mások számára 
talán legsérelmesebbeket; királyi kegyelemben részesülnek az odaköltözők bármilyen 
korábban elkövetett bűntett esetén, korábban keletkezett adósságukat elengedik, és örök 
adómentességet élveznek. Egy emberöltő múlva azonban az 1498. évi országgyűlés II. 
Ulászló király által szentesített törvényeinek 39. cikkely már arról rendelkezett, hogy 
Visegrád város szabadsága, mely az ország szabadságának sérelmére van, szűnjék meg. 
A példa nélkül álló, mások jogait súlyosan sértő kiváltságlevél hatálya nem élte sokkal 
túl az uralkodót, hatása azonban tartós maradt. A tanulmány függelékében olvashatjuk 
Visegrád város tanácsának levelét, melyben átírják Mátyás királynak Visegrád számára 
adományozott kiváltságlevelét.

A bor, a folyékony tőke pénzhelyettesítő szerepéről közöl értékes adatokat Szende 
Katalin: Ital vagy pénzpótlék? Borhagyatékok a soproni és pozsonyi középkori 
végrendeletekben címmel. A két nyugat-magyarországi városon kívül Eperjes szabad 
királyi város későközépkori végrendeleteinek borra vonatkozó adatsorait hasonlítja 
össze a szerző, és az örökhagyók, az örökösök, mennyiség és minőség, a hagyatékok 
céljainak vizsgálata során vonja le következtetéseit. Megállapítja, hogy mivel a bor 
Sopronban és Pozsonyban mindig nagy mennyiségben állt rendelkezésre, ezért jelentős 
tőkét képviselt, amit tetszőleges módon lehetett felosztani, tovább örökíteni és eladni. 
Bizonyos mértékben előre is lehetett tervezni és számolni vele. Az a gyakorlat, hogy a 
bort fizetőeszközként alkalmazták, nemcsak egyéni szinten volt szokásban, hanem az 
üzleti életben és a városgazdaságban is. 

A régészet egyik sajátos segédtudományával, a dendrokronológiával (famaradványok 
kormeghatározása a fák évgyűrűinek vastagsága alapján) foglalkozik Grynaeus 
András: A magyarországi dendrokronológiai kutatás eredményei és új kérdései című 
tanulmányában. Az évgyűrűvizsgálatok kutatástörténeti áttekintése után ismerteti, hogy 
Magyarország esetében nagymennyiségű recens tölgyfa minta elemzése után sikerült 
összeállítani egy, az Északi-középhegységet, a Pilis-Budai hegységet és az Alföldet 
magába foglaló közép-magyarországi tölgykronológiát, mely az 1590 és 1994 közötti 
időszakot fogja át. A többi magyarországi terület adatai nem mutattak következetes 
összefüggést sem ezzel a központi területtel, sem egymással, így más területekre 
még nem sikerült megbízható tölgykronológiát összeállítani. A dendrokronológia 
segítségével kimutatható például, hogy a római kori Pannóniában feltehetőleg a mainál 
lényegesen melegebb, szubmediterrán jellegű éghajlat uralkodott. A módszer lehetőséget 
ad arra, hogy a történeti időkben bekövetkezett jelentős természetátalakulások 
rekonstruálhatóak legyenek, korábbi időszakoknak klímaviszonyaiba tekinthetünk be 
természettudományos módszerekkel elemezhető forrásanyag segítségével.

Gyöngyössy Márton: Zsigmond király aranypénz-verésének első korszaka 
(1387–1401) című tanulmányában megállapítja, hogy Zsigmond király uralmával 
az aranypénzverésben jelentős változások kezdődtek. A változások több korszakra 
bonthatók, az elsőt a CNH II. 118. és a CNH II. 119A és B típusú érméken látható 
éremképi változás alapján az 1401. év zárja. Az uralkodó aranyforintjait kiváló minőség 
és művészi kivitel jellemezte. A budai főpénzverde valamint a kassai, a körmöcbányai 

jegyző című tanulmányában. Nagy számban maradtak fenn oklevelek (1464–1503 
között összesen 11 darab), melyeket Söptei Péter számára állítottak ki különféle 
szerzetesrendek elöljárói, akik őt rendjük konfráterévé fogadták. A kancelláriai jegyző 
azzal tűnt ki kortársai közül, hogy nemcsak egy-két, hanem sok rendhez kötődött, 
és a velük való több évtizedes jó viszonyt is igazolni lehet. Söptei amellett, hogy 
nyilvánvalóan jó jogász és megbízható hivatalnok volt, az átlagnál mélyebben vallásos 
lehetett, aki törődött maga és családja lelki üdvével. Az írást az oklevelek szövegének 
közlése teszi teljessé.

Kárpáti Zoltán Óbuda középkori topográfiájának megismeréséhez tár elénk újabb 
részleteket,  Adatok az óbudai Szent László kápolna topográfiájához címmel. Mivel 
a templom létezéséről egyetlen írott forrás ismeretes csak (1413. május 18. az óbudai 
tanács oklevele), régészeti kutatások voltak szükségesek ahhoz, hogy a templom a 
középkori Óbudáról kialakult topográfiai képbe elhelyezhető legyen. Az óbudai vár 
mind a négy oldalát végigvizsgálva megállapítja, hogy Kubinyi András véleményével 
ellentétben (aki a kápolnát a káptalani városrészbe helyezi) az óbudai Szent László 
kápolnát a királynéi városrészben kell keresni a vár keleti oldalán, de további kutatások 
szükségességét sürgeti. 

Buzás Gergely: Vitéz János érsek esztergomi fürdője és kertje című munkájában az 
esztergomi érseki palotán Vitéz János által végzett átépítés rekonstrukcióját és értékelését 
adja Antonio Bonfini műveinek részletei és a régészeti kutatások alapján. A kert 
lokalizációja után a magánfürdő részletes leírását ismerhetjük meg, megtudjuk, hogy a 
fürdő típusa a Nyugat- és Dél-Európában sűrűn alkalmazott pilléres, levegőjáratos típus 
volt. Újabb ásatások bizonyították, hogy az esztergomi két belső fürdőkamra fűtését, 
meleg vízzel és gőzzel való ellátását a szomszédos konyhából oldhatták meg. A fürdő 
felett egy fedetlen terasz helyezkedett el. A szerző megállapítja, hogy a kert lényegében 
a belső udvart jelenthette, amely magában foglalta a fürdő feletti függőkertet is. Az 
építkezéseket helyi, késő gótikus építőműhelyek kivitelezték.

Laszlovszky József: Királyi palota, ferences kolostor és városi település (Gondolatok 
a későközépkori Visegrád településfejlődéséről) címmel járja körbe a vár, a város és 
a templom egymáshoz való viszonyát. A visegrádi obszerváns ferences kolostor a 
magyarországi későközépkori ferences kolostorok között az egyik legjelentősebb, és 
építészeti szempontból a legfontosabb épülete volt. A szerző részletes kutatástörténeti 
áttekintés után megállapítja, hogy a királyi palota és az obszerváns kolostor építéstörténete 
párhuzamos, minden jelentős palotaépítési és átépítési hullámhoz kapcsolódott egy 
hasonló korszak a kolostorban. Topográfiai vizsgálatok tisztázták, hogy a kolostor a 
korábban a városi településhez tartozó részen épült fel. Ezzel a királyi palota és a város 
között kialakult egy átmeneti hatalmi zóna, ami egyfajta találkozási zónát is nyújtott a 
király és a városi polgárok között. A ferencesek épületét egyszerre érezhette magáénak 
a király és a polgárok.

Végh András Mátyás király által a visegrádiaknak adott különleges szabadságokról 
emlékezik meg Visegrád város kárhozatos szabadságairól címmel. Mint ismeretes, Mátyás 
király Visegrád városát olyan módon is igyekezett újra benépesíteni, hogy 1474-ben 
száz erdélyi szász jobbágycsaládnak adott kiváltságokat Visegrádra költözésük esetén. 
Ezeket a szabadságokat Visegrád város által a bártfai városi tanácshoz írt és Bártfa város 
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FIGYELŐ

bodó sándor – édEr kataLIn

a FŐváros kInCsEstára – 125 évEs a budaPEstI történEtI múzEum

A 19. század második fele a magyarországi városi múzeumok megalakulásának 
időszaka. A szervező munka motorja, kiemelkedő támogatója Rómer Flóris, a magyar 
régészet és múzeumügy vezéralakja volt. Rómer kiemelten fontosnak tartotta Buda és 
Pest régészeti-történeti értékeinek gyűjtését. Ebben számos támogatója akadt Gömöri-
Havas Sándor, Toldy László és nem utolsó sorban Gerlóczy Károly alpolgármester 
személyében. Az 1870-es években a római kori Aquincum területén végzett feltárások 
eredményei, valamint az 1885. évi országos kiállítás adtak lendületet ezeknek a 
kezdeményezéseknek. Az országos kiállításnak köszönhetően a régészeti leletek mellett 
a későbbi korok várostörténeti emlékeinek összegyűjtése is bekerült a felállítandó 
múzeum feladatai közé.

Ilyen előzmények után 1887. október 20-án a Fővárosi Tanács ülésén kinyilvánították, 
hogy a Főváros saját múzeumának megalapítása elodázhatatlanná vált, és határozatot 
hoztak a Fővárosi Múzeum létesítésére. Így ez a nap a mai Budapesti Történeti 
Múzeum születésnapja. Ez a döntés indított el egy folyamatot, amelynek szellemében 
beadványok, tervek, javaslatok születtek az intézmény formájának kialakítására. Az 
ezt követő mintegy 20 évet egy hosszú alapítási folyamatnak tekinthetjük, amelynek 
során több különálló kezdeményezésből kialakult a főváros régészeti, történeti és 
képzőművészeti emlékeinek helyet adó központi intézmény. Így 1894-ben nyílt meg 
az Aquincumi Múzeum első épülete, ahol az előkerült római kori leletek kerültek 
bemutatásra. A városligeti Műcsarnok épületében hosszas szervező és gyűjtőmunka 
után nyitotta meg kapuit a látogatók előtt 1907. június 1-én a Fővárosi Múzeum, ahol a 
régészeti és történeti emlékanyag megismertetése volt a cél. Az ezt követő évtizedekben 
a gyors ütemben gyarapodó gyűjtemények szervezetileg egyre különállóbbá váltak. 
1933-ban a Károlyi palotában nyílt meg a Fővárosi Képtár, amely intézmény-résszel 
kiegészült Múzeum egy jelentős képzőművészeti gyűjtemény őrzője és gyarapítója is 
lett.

1936-ban az intézmény nevét Székesfővárosi Történeti Múzeumra változtatták. 
Az alapítók eredeti szándéka szerint a Múzeum minden részlegét közös épületben 
kívánták elhelyezni. Ez a szándék azonban az idők során egyre kivihetetlenebbnek tűnt, 
és már a második világháborút megelőzően több helyszínen (városligeti Műcsarnok, 
majd a Kiscelli kastély; Aquincumi Múzeum; Károlyi palota; Halászbástya) voltak 
látogathatóak a kiállítások. 

A második világháborút követő időszak a Múzeum életében is az újrakezdés és a 
változások időszaka volt. Ekkor költözött a középkori gyűjtemény a Halászbástyából a 

és a nagybányai pénzverdék leleteinek tanulmányozása során kiderül, hogy Zsigmond 
uralmának első éveiben a gazdaságtörténet szempontjából is jelentős változások mentek 
végbe: az itáliai tőkések helyét a pénzügyigazgatásban hosszú időre a délnémet tőkések 
vették át, s ezzel döntő befolyást szereztek az ország gazdaságpolitikájára. Működésük 
során alakul majd ki vereteiken a későközépkori magyar verdejegy – mesterjegy 
rendszer. Ezek alapján kijelenti, hogy Zsigmond király aranypénz-verésének első 
korszakát a hagyományok folytatása és újítások bevezetése egyaránt jellemzi.

Ritoók Ágnes a templom körüli temetők elemzési lehetőségeit vázolja fel Szempontok 
a magyarországi templom körüli temetők elemzéséhez című írásában. A templom körüli 
temetkezés meghonosodása Magyarországon a 11. század végére tehető. Az egyes 
temetkezéseknél felvett adatsorok (sírgödör formája, váz helyzete, leletek) összesítő 
elemzése adja meg a lehetőséget a már keresztény lakosság temetkezési gyakorlata 
középkori változásainak, regionális eltéréseinek feltérképezésére. Ritoók megállapítja, 
hogy a templom körüli temető sírjainak eloszlása sosem egyenletes, mivel a temetőn belül 
is vannak „előkelőbb” helyek. Az egyén rangját a társadalomban a „jó” temetkezőhely 
jelentette, ezek a templom falainak közelében, az ereszek alatt, különösen a keleti és 
déli oldalon helyezkedtek el. Az északi térség fokozatosan kiürült, ide a gonosztevőket 
és kereszteletlen gyermekeket földelték el. A temető központját jelentő templom szintén 
temetkező helyként szolgált időközönként változó mértékben, és a társadalom más-más 
rétegeit érintve.

Zatykó Csilla régi adósságát törleszti Adalékok egy 1460-as Zala megyei 
birtokmegosztó oklevélhez című tanulmányával. Az oklevél Homokkomárom 
környékének települési viszonyaiba nyújt betekintést. A környéken említett középkori 
utak számbavétele után, az oklevélben szereplő települések lokalizációja következik. 
Egy statikus kép helyett a régió folyamatosan változó település szerkezete bontakozik 
ki előttünk. Az egyes falvak a település-pusztásodás folyamatának különböző szakaszait 
tükrözik. A birtokmegosztó oklevél alapján ezek a szakaszok a máig továbbélő 
települések csoportja, az 1460-ban még létező, de mára már elpusztult települések, a 
szomszédos falvakba beleolvadó és az 1460-ra már megszűnt, de helynévként továbbélő 
települések csoportja. Két térkép segíti Homokkomárom és környéke településeinek 
térbeli elhelyezését.

A tanulmánykötet méltó tisztelgés a középkor történetének megkerülhetetlen kutatója 
előtt. Az értékes tartalom mellett a kötet ünnepi ezüst színben került kiadásra, a borítót 
II. Ulászló király guldinere díszíti.

  
bakonyi zsuzsanna


