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Magyarország régészeti topográfiájának most megjelent 
második kötete 55 mai közigazgatási egységen belül 721 lelő
helyet, összesen 1178 régészeti objektumot ír le, az őskortól 
kezdve felöleli az összes régészeti korszak anyagát. Ennek a 
szerteágazó anyagnak egészéről egy ember aligha mondhat 
részletekre kiterjedő véleményt. A következő időszakban 
nyilván minden korszak specialistái kitapasztalják előnyeit és 
esetleges hiányosságait, de a Végső értékelést bizonyára csak 
a huzamos használat, a gyakorlat alakítja majd ki. Az alábbi
akban nem a régészet, hanem a régészetet is magában foglaló, 
annak adataira is építő tudomány, a történelem nézőpontjá
ból szeretnénk néhány észrevételt mondani a kötetről és 
ennek ürügyén az egész vállalkozásról. 

A kötet túlnyomó részét, ha leletek számában nem is, de 
terjedelemben feltétlenül, a magyar honfoglalással kezdődő 
korszak anyaga foglalja el. A középkori régészeti anyagot 
azonban nemcsak mennyisége és jelentősége emeli ki a többi 
korszak sorából, hanem a feltárás lehetséges útjaiban és 
módszereiben is jelentős különbség mutatkozik. Míg a koráb
bi korszakoknál a kutatás bázisát, ritka kivételtől eltekintve, 
egyedül csak a régész ásója nyomán felszínre került tárgyi 
emlékanyag, illetve a leletek, a leletegyüttesek összehasonlító 
Vizsgálata képezi, addig a középkori résznél a tárgyak mellé 
már az írott források is felsorakoznak. Az előbbi módszerei 
tehát szinte teljességükben a régészet keretein belül maradnak, 
az utóbbinál pedig már át kell lépni ezeket a határokat. 
A párhuzamos, különböző rendeltetésű feltárásuk és fel
használásuk módszereit tekintve más és más anyagok együttes 
vizsgálata nemcsak lehetőség ezen korszak szakemberei szá
mára, hanem egyszersmind kötelesség is. 

A régészeti topográfia szerzői ezt az elvet követik, tegyük 
mindjárt hozzá: nagyon szerencsés formában. A régészeti 
leletekkelmeghatározott, illetve a terepbejárások során felmért 
településhelyekhez miniatűr adattárak járulnak, amelyek a 
település életének fordulóira; feltűnésének és elpusztulásának 
megközelítő időpontjára vonatkozó legfontosabb írásos ada
tokat tartalmazzák. 

Űgy hisszük, hogy ezeknek az adattáraknak fontosságát 
és szükségességét nem lehet elvitatni. Ezek a maguk sajátos 
tanúvallomásával hitelesítik a régészeti leleteket, objektumo
kat, beiktatásuk különbözteti meg leginkább a topográfiát az 
egy-egy korszak leleteit összesítő, leíró korpusztól és az egy-
egy földrajzi egység leleteit pusztán régészeti szempontból 
ismertető tájékoztatótól, konspektustól. Ezért a topográfia 
speciális célkitűzéseinek legfőbb hordozói közé tartoznak. 
A topográfia e tekintetben természetesen nem törekedhet tel
jességre, hiszen az egy-egy településre vonatkozó adatok 
összességének feltárása inkább a történeti földrajz feladat
körébe vág. 

A kötet elején található rövidítések, egyben a felhasznált 
irodalom és forráskiadványok jegyzéke azt tanúsítja, hogy a 
középkori rész szerzője tisztában volt ennek az összehason
lító módszernek fontosságával, és az adattárak összeállítását 
nem tekintette mellékes kérdésnek. Mégis, már az irodalom
jegyzék olvasása közben támad bizonyos hiányérzetünk. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a hiányosságok, má
sutt aránytalanságok a munka úttörő jellegéből fakadnak, és 

így bizonyos mértékig elkerülhetetlenek. Másrészt hangsú
lyoznunk kell, hogy az alább felsorolásra kerülő adalékokkal 
nem az irodalomjegyzéket akartuk újabb, felesleges tételekkel 
szaporítani, hanem csak olyan műveket említünk, amelyek 
az adattár anyagát kiegészíthetik. 

Elsősorban néhány nagy, országos hatósugarú folyóirat el
hagyásával tudunk nehezen egyetérteni. Főleg a Századokra. 
és a Történelmi Tárra gondolunk. A Századoknak sajnos 
csak az első tíz évfolyamához készült index, ez azonban min
denre kiterjedően bőséges. A többi, mutató nélküli évfolyam 
átnézése ugyan rendkívül fáradságos munkát igényel, a folyó
irat azonban a profil kezdeti tisztázatlansága következtében 
nem egyszer foglalkozik régészeti kérdésekkel is, közöl tárgy
leírásokat és topográfiai meghatározásokat, és így nagyon 
valószínű, hogy Pesty Frigyesnek a bakonyi erdőispánságról 
írott cikkén kívül (ezt használták fel belőle egyedül) más hasz
nos útmutatással is szolgált volna. A Történelmi Tár minden 
évfolyama tartalmaz, az előbbinél ugyan jóval egyszerűbb, 
de jól használható mutatót. A tárgyalt területre vonatkozik 
pl. Sörös Pongrácz : Bakonybéli regeszták a XV. század máso
dik feléből című forráskiadványa (Történelmi Tár 1907), 
Akaii és Főkajár vidékére több adattal. E hiánynak felvetése 
annál is indokoltabb, mert ugyanakkor máshol minuciózus 
pontossággal feldolgozásra kerültek olyan hírlapi cikkek, 
tanulmányok, amelyek forrásértéke kétes, adataikat többnyi
re másodkézből veszik. 

A hiányzó forráskiadványok közül mindössze két olyant 
említünk, amelyek a vatikáni levéltár anyagából merítenek: 
Monumenta Vaticana históriám regni Hungáriáé illustrantia. 
Bp., 1884—1909. és Lukcsics Pál: XV. századi pápák ok
levelei. I—II. Bp., 1931—1938. A tapasztalatok ugyanis azt 
mutatják, hogy a pápai kúriához benyújtott supplikációk, 
illetve az azokra adott válaszok sokszor fontos, néha egyedi 
adatokat tartalmaznak főleg kápolnák, egyházak és kolosto
rok építéstörténetére nézve. Utóbbi állításunkat egy példával 
szeretnénk illusztrálni : A várpalotai ferences kolostor építési 
idejét a Topográfia, Faller kutatásai alapján, 1440—45 körűi
re teszi (214. 1. 49/10. lelőhely). Lukcsics fentebb említett 
művében azonban találunk egy adatot, amelynek alapján a 
kolostorépítés befejezése inkább 1451 körűire datálható. 
„1451. Marc. 3. Item pro indulgentia concedenda visitantibus 
conventum B. Marie ab waywoda (ti. Újlaki Miklós erdélyi 
vajda) pro fratribus Minoribus de observantia in oppido 
Palota, Vesprimiensis d., de novo fundatum'"' (i. m. I. 1250. 
szám). Kolostorok számára általában akkor szoktak búcsút 
kérni, amikor az építkezés már befejeződött vagy közvetlenül 
befejezés előtt állt. (A búcsúkérések időpontjára lásd: 
Kumorovitz L. Bernát: A budai várkápolna és a Szt. Zsig-
mond-prépostság történetéhez. Tanulmányok Budapest múlt
jából 15 (1963) 117—119.1.) 

Egészen más okokból érezzük a települések lakóinak nem
zetiségére utaló nyelvtörténeti adatok hiányát. Főleg Kniezsa 
István 1938-ban megjelent, azóta is nélkülözhetetlen tanul
mányát {Magyarország népei a XI. században. Szent István 
Emlékkönyv II. Bp., 1938), és Bárczi Gézának a tihanyi ala
pítólevélről {A tihanyi alapítólevél mint nyelvi emlék. Bp., 
1951) írott munkáit hiányoljuk. Tudjuk, hogy egy ilyen merő-
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ben más módszerekkel dolgozó tudományterület eredményei
nek felhasználása számos nehézségbe ütközik, fontosságukat 
ennek ellenére elvitathatatlannak tartjuk. A nyelvtörténeti 
kutatások eredményei ugyanis nemcsak egy-egy fontos adat
tal gazdagítanák az adattárak anyagát, hanem a topográfia 
összefüggéseibe ágyazva egészen speciális funkciót kapnának: 
ritkán kínálkozik kedvezőbb lehetőség arra, hogy két szom
szédos, de önálló tudományág szakemberei ellenőrizhessék 
egymás és a maguk eredményeit. A topográfiába bekerülő 
leletek, pl. honfoglaláskori temetők megerősíthetnék vagy 
részben korrigálhatnák a korai településtörténet axiómaként 
alkalmazott, nyelvtörténeti eredetű módszerét: elárulnák, 
hogy egy-egy helység nevét mindig saját lakói adták-e saját 
nyelvükön, vagy pedig mások nevezték el őket a maguk nyel
vén, és ez hagyományozódott át az utókorra stb. Ugyanez áll 
természetesen viszont is: a nyelvtörténeti adat fontos fogódz
kodókat nyújthat a régész számára is. (A nyelvészeti adatok 
felvételének szükségességét már László Gyula is hangsúlyozta 
a Topográfia első kötetének vitájában. Veszprém megyei 
múzeumok közleményei 5 (1966) 387—388. 1.) 

Ugyancsak nem lehet figyelmen kívül hagyni a felhaszná
lásra kerülő irodalom helyes feldolgozásához nélkülözhetet
len módszertani útmutatókat, monográfiákat sem. Ismét csak 
két példát szeretnénk felhozni: Szabó István néhány éve meg
jelent könyvében tisztázta a magyar településrendszer alapve
tő kérdéseit {A falurendszer kialakulása Magyarországon 
(X—XV. század) Bp., 1966). A településtörténeti adattárakba 
egy-egy helység nagyságrendjének érzékeltetésére bekerültek 
a török defterek megfelelő adatai is. Ezek beiktatását min
denképpen helyesnek tartjuk, mert a nagyság a legfontosabb 
jellemzők közé tartozik, és így helye van a régészeti topográfi
ában. Az 1526 előtti korszakban nagyon kevés olyan adatot 
találunk, amely a népességszám meghatározását lehetővé 
teszi, és így ezt a hiányt a defterekből kell pótolni. A fejadó
defterek számolási egységét a „hane"-t a múlt században 
háznak fordították, így idézik a Topográfiában is, holott 
Káldy-Nagy Gyula néhány évvel ezelőtt rámutatott, hogy az 
sokkal inkább adózó családfőt jelent {Baranya megye XVI. 
századi török adóösszeírásai. Bp., 1961. 7. 1.). Ez a látszólag 
jelentéktelen különbség számottevő hibalehetőséget rejt ma
gában: Bizonyos okok folytán, amelyeket itt most nem rész
letezhetünk (ezekre lásd: Káldy-Nagy Gyula: A dzsizje-
defterek népességstatisztikai forrásértéke. Történelmi Statisz
tikai Közlemények 3 (1959) 1—2. szám; Ua.: Bevölkerungs
statistischer Quellenswert der Gizye-Defter und der Tahrir-
Defter. Acta Orientalia Hungarica. 11(1960)1—3. szám.), 
a családfőknél nagyobb szorzószámmal kell dolgoznunk, 
mint a házaknál. 

A nagyszabású munkálatok megindításakor nyilvánvalóan 
nem Véletlenül, hanem gondos megfontolás következtében 
esett a választás éppen Veszprém megyére. Ezt a választást 
nemcsak azért helyeselhetjük egyértelműen, mert a Balaton
felvidéken, a tó emberi településeket teremtő-melengető hatá
sára, meglepő sűrűséggel sorakoznak térben egymás mellett 
és időben egymás után a települések. A terület régészeti lelő
helyekben való gazdagsága közel sem lenne elégséges arra, 
hogy a régészeti topográfia sikerrel valósítsa meg célkitűzéseit. 
Ehhez előmunkálatok sorára is szükség van. Magyarország 
területén ma már aligha találhatnánk olyan területi egységet, 
amelynek felméréséhez nem állnak rendelkezésre ilyen vagy 
olyan színvonalú régészeti, történeti, művészettörténeti stb. 
előmunkálatok, sajnos azonban kevés megye dicsekedhet 
olyan feltártság szinttel, mint Veszprém megye. 

Veszprém azon kevés megyék közé tartozik, amelyekben 
Csánki Dezső mindmáig nélkülözhetetlen történeti földrajzá
nak megjelenése után {Magyarország történeti földrajza a 
Hunyadiak korában. III. Bp., 1897.) is sorban jelentek meg 
olyan munkák, forráskiadványok, amelyek egy-egy terület 
vagy egy-egy korszak teljességre törekvő feltárását tűzték ki 
maguk elé célul. Pl. Pákay Zsolt a nehezen kezelhető dika-
jegyzékeket dolgozta fel {Veszprém vármegye története a török 
hódoltság korában a rovásadó összeírások alapján (1531— 
1696). Veszprém, 1942.). Kumorovitz L. Bernát mintaszerű 
regesztakiadványban bocsátotta közre a veszprémi püspökség 
és káptalan középkori okleveleinek első csoportját {Veszprémi 

regeszták. 1301—1387. Bp., 1953).. Veszprém megye muta
tott példát az egész országnak egy nagyszabású vállalkozás
sal, a helytörténeti lexikonnal (IIa Bálint—Kovacsics József: 
Veszprém megye helytörténeti lexikona. Bp., 1964). Végül 
említsük meg, hogy a veszprémi múzeum közleményei a 
múzeumi terület legrangosabb, legfolyamatosabban megjele
nő kiadványai közé tartoznak. 

A feldolgozottsági szint kapcsán szeretnénk utalni a Topog
ráfia első kötetéről rendezett vita egyik megjegyzésére. E vita 
során László Gyula azt javasolta, hogy a munkálatokat pár
huzamosan indítsák meg az ország több területén is, mert 
különben ilyen ütemben száz évnél is több időt vesz igénybe 
a teljes sorozat megjelentetése {Veszprém megyei múzeumok 
közleményei 5 (1966) 388. 1.). Az elaludt nagy vállalkozások 
hazájában bizony ez az aggodalom nagyon is indokolt és 
jogos. Sajnos ehhez azonnal hozzá kell tenni, hogy a hely
történeti kutatások jelenlegi állása mellett a legtöbb megyé
ben még a munkálatok megindításához szükséges minimális 
szint sem áll rendelkezésre, olyan közepes feldolgozottsági 
szintről pedig, amelyet a Veszprém megyei kutatók készen 
kaptak, többnyire csak ábrándozni lehet. Mindezeket nem 
azért említjük meg itt, hogy ünneprontók legyünk, hanem 
azért, hogy addig hívjuk fel a figyelmet a meglevő hiányossá
gokra, ameddig azokon segíteni lehet. Az utóbbi tíz esztendő
ben a helytörténetírásban jelentős fellendülés észlelhető, ez a 
megélénkülés azonban közel sem egyenletes mértékű és nem 
is terjed ki az ország minden területére. Éppen ezért a to
pográfiai munkálatok meggyorsításához elsősorban azt kell 
felmérni, hogy melyek azok a megyék, járások, amelyekben 
már akár most is meg lehet kezdeni a kötetek összeállítását, 
és melyek azok, ahol néhány évi munkára lesz a megindítás
hoz szükség. Második lépésként, de a lehető leggyorsabban, 
kísérletet kellene tenni arra, hogy a jelenleg nem eléggé ösz-
szefogott és átgondolt helytörténeti kutatómunkát azokban 
a megyékben is az alapvető felmérésekre koncentrálják, ahol 
a feldolgozottsági szint nagyon alacsony. 

A nagyszabású vállalkozások sikerét, és a régészeti topog
ráfia ezek között is az első vonalba tartozik, nemcsak az 
mutatja, hogy sajátos célkitűzéseit mennyire pontosan és igé
nyesen oldották meg, hanem elsősorban az, hogy ezeken a cél
kitűzéseken túlnőve kapcsolatokat találnak a rokontudomá
nyokhoz, segítséget, kiindulási pontot nyújtanak azok számá
ra is. Ebből a szempontból nézve a kötet legnagyobb érté
ke a komplett településkép felrajzolása. A szórványemlékek, 
módszeres ásatások során előkerült leletek és az adott terület
re vonatkozó okleveles emlékek még együttesen sem képesek 
egy teljes településkép kialakítására, ehhez még frissen vég
zett, módszeres és rendszeres terepbejárásokra is szükség van. 
A településhálózat felvázolása lökést adhat újabb település
történeti kutatásokra, és lehetővé teszi, hogy számos kulcs
fontosságú történeti kérdést újból, szinte statisztikai meg
alapozottsággal vizsgáljunk meg. Nagy támogatást adhat, 
pusztán a leltárszerű sorbavétellel is, a már-már elenyészőben 
levő segédtudományok, pl. az epigraphica felélesztéséhez is. 

A fenti általánosabb érvényű megjegyzések után, befejezé
sül, néhány közölt tárgyi anyaghoz kapcsolódó konkrét 
észrevételt teszünk. A 231. oldalon (51/1/1) „A vár napnyugati 
bástyái alatt levő sziklák" lelőhely-megjelöléssel a következő
ket olvashatjuk: ,,.. .Eötvös K. iró 1896-ban egy XIII. szá
zadi pecsétnyomót ajándékozott a MNM-nak. A Hampel J. 
által leírt tárgyat Eötvös K. szerint Fejérpataky L. a veszp
rémi káptalan hiteles pecsétnyomójának határozta meg." 
Mivel a Topográfia minden külön megjegyzés nélkül közli 
Fejérpataky állítólagos meghatározását, arra kell következ
tetnünk, hogy szerzői azt elfogadhatónak tartják. Márpedig 
Jakubovich Emilnek a Topográfiában más helyen felhasznált 
cikke (/. Endre király törvénybeidéző ércbilloga. Turul 47 
(1933).) tartalmával megcáfolja Eötvös leírását. Jakubovich 
ebben a cikkében a szóban forgó pecsétnyomót is közli, 
tulajdonosát, használóját azonban nem állapítja meg (i. m. 
70.1. 13. kép). Viszont ugyanott foglalkozik a veszprémi kép-
talan „legrégibb 1207. évi oklevelén függő négyszegletes 
SIGILLUM S/an/C/t/I MICHAEL/is/ feliratú" pecsétjével is 
(i. m. 69. 1. 12. kép), amely az előbbivel semmiféle hasonló
ságot nem mutat. így tehát az a káptalan hiteles pecsétnyo-
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mója a XIII. században nem lehetett. De nem tarthatjuk ezt a 
darabot a veszprémi püspökség törvénybeidéző ércbillogának 
sem, mert azt Jakubovich hitelt érdemlően azonosította az 
egyik, szintén a MNM tulajdonát képező ércbilloggal (i. m. 
71.1. 15—16. kép. — MNM. Lt. sz. 127/1890. 10. — Topog
ráfia 255. 1.) 

Az alábbiakban csak rövid leírással sorolunk fel néhány 
olyan tárgyat, amely elkerülte a Topográfia készítőinek fi
gyelmét : 

Felsőörs: Fülesgomb préselt ezüstlemezből, csúcsán kis 
füllel. XVIII. sz. II. fele. Lt. sz. MNM 24/1943. 1.; Aranyo
zott ezüst gyűrű. XVII. sz. II. fele. U . sz. MNM 24/1943. 3. 

Szentkirály szabadja: Pecsétnyomó. Bronz, mandorla alakú, 
reversén átlyukasztott kis füllel. Lapján bevésve tunikás, álló 
szent alakja jogarral, felette kis csillag, oldalt két liliom. 
Körirata: S. CVSMODI A IAVRIENSIS. XIV. sz. Lt. sz. 
MNM 48/1858. 

Tihany: Ezüstözött bronz pecsétgyűrű. Nyolcszögletű 
fejében stilizált liliom. XVI. sz. Lt. sz. MNM 115/1913. 

A fentiekben nem annyira a kötet tételes leírására töreked
tünk, hanem inkább, a recenzió eredeti értelmezése szerint, a 
hiányosságokat igyekeztünk kikeresni. Le kell azonban végül-
is szögeznünk, hogy a kötetet nem ezek a hiányosságok, ha
nem sokkal inkább a pontos adatkezelés, a gazdag apparátus, 
az anyagnak mostoha terjedelmi viszonyok mellett is élvezetes 
tálalása jellemzik. Befejezésül csak azt kívánhatjuk ennek a 
szépen induló, monumentális vállalkozásnak, hogy a követ
kező köteteiben is csak ennyi kifogásolnivalót találjon a bírá
ló, és akkor a Régészeti Topográfiát méltán sorolhatjuk majd 
a magyar régészet nagy eredményei közé, amelyekhez évtize
dek múltán is bizalommal fordulhat a kutató, nem éri 
csalódás. 

Szakoly Ferenc 
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