
SZÉKELY GYÖRGY 

A pannóniai települések kontinuitásának kérdése 
és a hazai városfejlődés kezdetei 

A városok kontinuitásának és a római—bizánci világnak össze
függései nemcsak az érdekelt külföldi országok tudományában aktuális 
kérdések, hanem régóta foglalkoztatják a magyar tudományos életet is. 
Az elmúlt tíz évben lefolyt régészeti és művészettörténeti kutatások 
ellenére, a magyar történelem egyik legbonyolultabb problémájának a 
magyar föld IV—X. századi története, a pannóniai települések utóéle
tének feltárása bizonyult. Tekintettel a kérdéskör tárgyainak egész 
Európában való elterjedésére, mind módszertani szempontból, mind pedig 
párhuzamok szempontjából fontos a kontinuitás kérdései körül régóta 
húzódó vita jelenlegi állásának rövid áttekintése, hogy a pannóniai 
anyagból is könnyebben tudjunk törvényszerűségeket levonni. 

A kontinuitás kérdését Dopsch és iskolája 1919—20 óta nagy 
lendülettel és még a polgári történetírásban is bírált túlzott általánosítá
sokkal dolgozta fel. Ezzel a leplezetlenül egyoldalú irányzattal bizonyos 
kérdésekben vitatkozva foglalkozott a kontinuitás problémáival 1921 
óta H. Aubin, aki már területenként megkülönböztette és mérlegelte a 
kontinuitás különféle tényezőit, bizonyítékait. Megállapításai szerint a 
római—germán összefüggések a Rajnavidéken csak az élet azon alacso
nyabb szféráira terjednek ki, amelyek túlélték a népvándorlás viharát 
és hatot tak a germán hódítókra, mint a szőlőművelés, városi falak, erős 
kőépületek. A római élet felépítménye azonban — kivéve az egyházat — 
egészében megsemmisült. A legutóbbi évek polgári történetírása — mely
nek már mélyreható marxista kritikával is számolnia kell — a konti
nuitás általánosságban hangoztatása helyett fokozottan kényszerül az 
egyes jelenségek egyenkénti és területenkénti vizsgálatára. Különösen a 
belga történetírás muta t fel megbízható eredményeket. A modern német 
polgári kutatók közül Eugen Ewig is megállapítja, hogy a rajnai városok 
és erődök — általa elfogadott — kontinuitásával szemben a villákat 
messzemenően megzavarta a népvándorlás. Más bizonyítékokból is 
következteti, hogy a Rajnavidék lakosságának felső rétege elvándorolt. 
Franz Petri, aki az eltúlzott rajnai kontinuitáselmélet és a túlbecsült 
áruforgalom felfogásának képviselője, állításainak alátámasztására már 
egy olyan terület gazdaságához kívánja kapcsolni Trier vidékének for
galmát, ti. Aquitaniához és Dél-Gallia más olyan részeihez, ahol a szov-
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jet történettudomány is elfogadja a régi gall-római városok fennmaradá
sát és úgy véli, hogy a korai középkorban a többi galliai körzetet gazda
ságilag megelőzte. 

Dél-Franciaország mellett Itália az a terület, ahol a városias tele
pülések bizonyos fennmaradása felülmúlta a Szajna, a Rajna—Mosel és 
a Duna vidéke településeinek koraközépkori alacsony színvonalát. Ezt a 
különbséget a modern polgári történetírás is hangsúlyozni kénytelen. 
Ennek jelentősége annál nagyobb, ha figyelembe vesszük, hogy Észak-
Itália városainak piackörzete is rendkívül szűk körre szorult vissza a 
keleti gót uralom alatt, s egy polgári történetíró szavai szerint csak 
Ravennában maradtak ,,a pénzgazdálkodásnak nyomorúságos marad
ványai". Ez tehát az az Alpokon túli terület, amelyről (kifejezetten Észak-
Itáliáról) Edi th Ennen mégis megállapítja, hogy ott a kontinuitás köz
vetlen, precíz és mint szabályt lehet leszögezni. 

A gazdasági változásokat — a Dopschtól képviselt elmélettől el
térően — ugyancsak differenciáltabban elemzi az újabb polgári történet
írás, így figyelembe veszi az érmék VII. századi változásait az arany
pénzektől az ezüst irányába, ami viszont cáfolja a korai feudalizmus 
egykor feltételezett méretű árutermelését, s megvilágítja a pénzforga
lom összezsugorodását, a visszaesést a természeti gazdálkodásba. A régi 
aranypénzt a korai frank birodalomban előbb angolszász és fríz ezüst
pénzek, majd az utolsó Merovingok ezüstérméi váltották fel.1 

A Rajnavidék kontinuitás-problémáinak ismerete a pannóniai 
kutatás szempontjából különösen fontos. Összefüggéseikre a német tör
ténetírás is felfigyelt. Harald von Petrikovits a Rajna és a Duna menti 
római városok koraközépkori továbbéléséről tárgyalva megállapít ja, 
hogy ezek nem mint valódi városok éltek tovább, hanem „külváros
szerű" szinten. Szempontunkból lényeges, hogy Ennen — a maga lazább 
mércéjével is — úgy beszél a Rajna- és a Dunavidék kontinuitásáról, 
mint amely vitatott , törékeny, töredékes, s csak egyes elemekben for
dul elő.2 

A pannóniai települések kontinuitásának kérdésével természet
szerűen régóta foglalkozik a magyar tudomány is. Már Kresznerics 
Ferenc nyelvészeti író egy 1811 -i levelében összefüggést sejtett a 
fenékpusztai római „Castella" és a Keszthely név között. Rómer Flóris 
pedig feltételezte már, hogy a pesti Belváros topográfiája egy római 
ellenerődnek megfelelően alakult.3 Azóta számos régész és művészet
történész mellett több történész is foglalkozott a problémakörrel. A múlt 
század végén Márki Sándor rámutatva a pannóniai városok leégésére 
és szenvedéseire a hun birodalomban, egyúttal hangoztatta, hogy a 
városokat kímélniük kellett a hódítóknak, mert félnomád létükre első
sorban a közeleső városok ipara és kereskedelme által fedezhették 
szükségleteiket. Ezt a meggondolást éppúgy méltánylandónak tar that
juk, mint Márkinak azt az észrevételét, hogy a frank korban „poetica 
licentia" arról beszélni, hogy ekkor újult volna meg romjaiból Győr és 
Buda.4 
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A szellemtörténeti irány térhódítása idején Pleidell Ambrus* 
— jellegzetesen a polgári elméletek szélsőséges formáját véve alapul — 
Dopsch folytonossági elmélete nyomán azt vallotta, hogy „A magyar
országi városfejlődés alapjait tehát — mint a római birodalom romjain 
kialakult országokban mindenütt — a régi római városok képezték". 
Pleidell szerint egyebek mellett Esztergom, Székesfehérvár, Győr és 
Zágráb városok római eredetűek, latinoknak nevezett lakóik pedig római 
népmaradványok voltak.5 A nagy tudományos apparátussal kifejtett 
véleményt még abban az évben visszautasította Nagy Lajos, a kitűnő 
régész : nem tudot t egyetérteni rómaiak jelenlétének feltételezésével 
Pannóniában és Aquincum környékén a honfoglalás korában. Nagy 
Lajos viszont a római élet, kultúra folytonosságáról, vagy más népele
mek által való átmentéséről beszélt Fenékpusztán, Pécsett, Szombat
helyen, Mitrovicán (Sirmium) a népvándorlás bizonycs vagy egész idő
szaka alatt. Területegységenként vizsgálta a kérdést Nagy Tibor, aki egy
mástól szétválasztva, példákkal illusztrálta a kontinuitás lehetőségeit Pan
nónia földjén.6 Nem fogadta el Pleidell véleményét László Gyula sem. László 
elismerte a dunántúli városoknál a hely folyamatosságát, de ezt az úthá
lózati csomópontok és a táj egységközpontok változatlan jelentőségével, 
valamint a készen talált megfaragott kőanyag szerepével magyarázta.7 

Paulo vies István viszont Szombathely, Dercsényi Dezső pedig Pécs tekin
tetében a negyvenes évek elején Pleidell álláspontjához közeledett.8 

A marxista magyar történetírás jelentős szintézise, Molnár Erik 
magyar társadalomtörténete Magyarországot azok közé az országok közé 
sorolta, amelyekben a római rend erősebb gyökereket nem vert. Helye
sen mutatot t rá, hogy a római korszak ipari városainak el kellett pusz
tulniuk a hun—germán—avar—szláv évszázadok alatc, mert ezekben a 
mezőgazdaság termelőerői minden bizonnyal lesüllyedtek arról a szín
vonalról, amely ipari városok fennállásának feltétele. E helyes meg
gondolások mellett sem lehet egyetérteni vele abban, hogy általánosította 
a pannóniai városok pusztulásáról, ill. a pannóniai római városok lakos
ságának elköltözéséről szóló forrásadatok érvényét. Abban viszont egyet
értünk, hogy a városok római nevének (Siscia9 és Sirmium kivételével) 
eltűnése a latin nyelvű lakosság megmaradását cáfolja.10 Egy 1954-ben 
lefolyt régészeti vitában Radnóti Aladár helyesen muta to t t rá, kogy a. 
városi kontinuitás Magyarországon nincs meg, nem általánosítható. 
Beszélt viszont földrajzi kontinuitásról, amit előmozdított a római ú t 
hálózat. Rámutatot t arra, hogy az antik építőanyag kitermelésének le
hetősége is vonzotta a városi települőket, s beszélt olyan településekről, 
ahol a lakosság — összetételében ugyan állandóan váltakozva — bizo
nyos települési állandóságot mutat .1 1 Az alábbiakban mint középkori 
történész teszek kísérletet a kontinuitás különböző elemeinek értékelé
sére, s azoknak a törvényszerűségeknek a vázolására, amelyek a közép
kori városias településeket létrehozzák.12 

Mindenekelőtt a források azon helyének értelmezésére térek ki,, 
ahol Anonymus a Pannónia földjén lakó rómaiakról beszél, ül. a rómaiak 
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pásztorairól. Ma feltételezzük, hogy a Dunántúlt mint a rómaiak lege
lőjét a XI . századi Gesta jelölte meg, amire Ricardus jelentése és Spala-
toi Tamás (pascua Romanorum), valamint a Chronicon Rhytmicum 
Sitticense (Romanorum pascua) említései jogosítanak fel. Valószínű, 
hogy Anonymus a rómaiak pannóniai uralmára utaló régi magyar fel
jegyzést azért elevenítette fel, mert az adószedő pápaságra célzott sza
tirikus tiltakozásában : „hiszen épen most is a rómaiak legelnek Magyar
ország javaiból".13 Hasonlóképpen nem tart juk latinoknak középkori 
városaink Latini elemeit, akiknek pl. XI I I . századi esztergomi pecsétje 
és ugyanakkor említett esztergomi utcája középkori bevándorlókra 
vonatkozik.14 

A modern kutatás a pannóniai római települések és a romanizált 
elemek visszaszorulását nem pusztán a népvándorlás pusztításaiból 
vezeti le. Legújabban vették vizsgálat alá a IV. századi Pannónia lakos
ságának belső mozgását és a települések változásait. Megállapítható, 
hogy a provinciában a római villákat védekezés céljaira megerősítették, 
pl. a hosszúhetényi római villa lakórészét két, hatszögletes toronnyal 
lát ták el. A határok mentén széles sávban katonákat telepítettek, 
továbbá szarmatákat és germánokat is. A határok mentén a belső és kül
ső lakosság közötti különbség kezdett elmosódni. A IV. század folyamán 
a limes mögöttes területén élő lakosság egy része a provincia belsőbb 
területeire kezdett visszahúzódni. A hirtelen ellenséges támadások ellen 
a betörési pontoktól távolabb eső, fallal megerősített, táborszerű tele
pülések alakulnak ki, ahová szükség esetén a környező terület lakói is 
behúzódhatnak.15 A limes melletti városok — valószínűleg az említett 
ténnyel összefüggésben — hanyatlanak. Aquincumban düledező épüle
teket javítatlanul laknak, barbár tűzhelytípust használnak, gabonát 
otthon őrölnek. A lakosság a városfalaktól távolabb eső lakásait lassan
ként feladja, s a települések részben kiürülnek. Ezt a folyamatot mutatja, 
hogy Aquincumban közvetlenül a városfalak mellé temetkeztek, sőt 
a római uralom végén a légiós tábor mellett a katonai város házai közé, 
sőt lakóépületbe is helyeztek sírokat. A canabae lakossága valószínűleg 
a táborba költözött. De a dunai szigeten a helytartói villa közelébe is 
temetkeztek.16 Pannónia egyik legtisztábban polgári jellegű városa, 
S avaria (Szombathely) iparos- és kereskedő-negyedének helyén már a 
IV. században temetkeznek és sír-épületek kerülnek egyes utak helyére. 
Ez a folyamat jelzi Savaria pusztulását, amit a hun invázió után, 
455-ben földrengés tetőzött be. Savaria kontinuitásának felfogását 
cáfolják az ásatások, az előkerült középkori erődítés ugyanis falával 
és árkával kettévágta az ókori város egyik legfontosabb keresztény 
kultuszhelyét.17 

A pannóniai városok területi összehúzódása nem speciális folya
mat, párhuzamait a bizánci és levantei városok kivételével a biroda
lom valamennyi részén megtaláljuk. így zsugorodott össze — város
falainak tanúsága szerint — az I. századi afrikai Leptis Magna 250 és 
365 közt, hogy Justinianus korára megint a felére csökkenjen. Nem töl-
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töt ték ki többé a későantikban használt területüket a népvándorláskor 
észak-galliai és rajnai városai sem, amelyeknek népessége a I I I . század 
végétől, a IV. század első felétől ugyancsak tovább csökkent.18 

Radnóti Aladár a Pannónia belsejében a IV. század derekán ki
alakuló új központok telepítését összekapcsolta korábbi municipális 
városok sorvadásával. Radnóti az ásatások topográfiai eredményei alap
ján felismerte a Keszthelytől délre eső Fenékpuszta, a Balatontól délre 
fekvő Ságvár, a limestől 20 km-re eső, észak-dunántúli Környe, valamint 
a Somogy és Tolna megyék határán levő Felsőheténypuszta s a Győrtől 
délnyugatra fekvő Kisárpás táborhoz hasonló elrendezésű, bástyáktól 
védett, utak mellett fekvő későrómai erődök összefüggéseit. Mindezek 
a IV. század második harmadában váltak fontos központokká. A fenéki 
erőd lakói mezőgazdaság mellett egyszerűbb iparokat (kovács, ács, bog
nár, tímár) is űztek. Fenékpusztán és Ságváron keresztény egyházközség 
is volt. A topográfikus kutatás mellett Radnóti helyesen jelölte meg a 
temetők analizálását, mint amely közelebb vihet az átmeneti korszak 
megértéséhez. Ez a módszerbeli közeledés lehetővé tenné a provinciális 
és népvándorláskori régészet, valamint a történészek fokozott együtt
működését az V—X. század kutatásában.19 Egyelőre megállapítható, 
hogy a későrómai kevert lakosság túlélte a népvándorlás hun szakaszát. 
Pl. a csákvári későrómai temető sírjai közt hun tárgyakat találtak. 
További vizsgálatra szorul azonban, milyen összefüggésben van a belső 
pannóniai települések fejlődésével a hun uralom bukása után befogadott 
keleti gótok megszállása elsősorban a Balaton környékén. Fontos körül
mény, hogy a Balaton környékén bontakoznak ki a fenékpusztai, majd 
zalavári gócpontok a későbbi századokban. 

Közben a limes menti pannóniai városok pusztán átmeneti lak
helyéül szolgáltak a vándorló népeknek, emellett csekély számú helybeli 
lakosság tengődését tételezhetjük fel. Aquincum katonavárosi amfiteát
rumának húsz mellékbejáratát már a IV. század második felében elfalaz
ták, s így körerődítménnyé alakították. Utóbb a longobárdok csak át
menetileg használhatták. Egy longobárd kincsleletet az amfiteátrum 
déli főkapujának padlózata alól tár tak fel az újabb időkben. A népván
dorlás idején a kapun át aligha zajlott le sűrű forgalom.20 Ezután már 
csak a magyar időkben bukkan fel az amfiteátrum, amely a XVII . szá
zad elejéig állhatott fenn. Feltehető, hogy a honfoglaló magyarok 900 
körül erődként használták. A honfoglaló Kuszán (a középkori magyar 
hagyományban Kurszán) vezér vehette birtokába, akiről a várat Ano
nymus Kurszán várának nevezte, s hasonló néven a XIV. századi okle
veles anyagban is előfordult. Befolyásolta Óbuda topográfiájának ki
alakulását (újkori házcsoport is épült rá), kontinuitásról azonban az 
amfiteátrummal kapcsolatban nem beszélhetünk.21 

Külön kell foglalkoznom azokkal a településekkel, amelyek terü
letileg összezsugorodva és a termelőerők alacsonyabb szintjén, de tartósan 
fennmaradtak. Sirmium a népvándorlás során hun kézre jutott . A város 
a VI. században gepida, majd avar uralom alá került. E változások so-
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rán a régi lakosság visszahúzódott a Mala Mitrovica nevű szigetre, amely 
a Száva vonalától északra lakó nomádokkal szemben némi védelmet 
jelentett. Végül is azonban a bizánci lakosság a várost kiürítette, s a 
települési kontinuitást a város nevével együtt a környékre költözött 
szlávok tar tot ták fenn.22 

Mialatt az avar támadások hozzájárultak Sirmium összezsugorodá
sához, az avar—bizánci háborúk hozzájárultak a Dunántúl délkeleti 
szegletében23 a települések — bár megváltozott népességű — továbbélé
séhez. B kivételes körülmények okozzák, hogy az e területen nagy nép
sűrűségben élő avarok egyes települései római telepek helyén jelent
keznek. Avar temetők gyakran két-három kilométer távolságra feksze
nek egymástól. Bllend községben egy km2 területen római telep épület
maradványai, két avarkori és két Árpád-kori temető feküdtek. I t t Árpád
kori sírban átlyukasztott római pénzeket találtak gyöngysorban, s a 
koponyán avar haj dísz feküdt. Gyód avarkori temetőjében egy férfi
sírban római bronzpénzt leltek. 

A Dél-Dunántúl legfontosabb helye és útgócpontja a későrómai 
időktől kezdve Sopianae volt, a mai Pécs. Nevezetesek későrómai keresz
tény temető-területének maradványai, melyek feltehetően 380 után 
freskóval gazdagodtak. A Maros torkolatától kiinduló dunántúli u ta t a. 
hunok is használatba vehették. A környék későbbi betelepültségét mu
tatják a pécsüszögi hun aranylelet, longobárd ékszerek a köztemetőből,, 
valamint az avarkori leletek (Gyárváros, köztemető, szőlőhegy) sora. 
A pécs-gyárvárosi keresztény temetőből VII. századi keresztény triumfá-
lis képpel díszített női mellboglár került elő. Feltételezhetjük a szlávok 
itteni szerepét is. Forrásadat szerint a IX. század derekán Quinque 
Basilicae-ben templomot szenteltek fel. Bgyes művészettörténészek 
feltételezték, hogy ez a frank—szláv-kori bazilika a mai székesegyház 
nyugati részének alapját alkotta. Régészetileg a feltevéseknek csak az 
a része igazolódott, hogy bizonyos ókeresztény kultuszhely utolsó freskó
rétege a korai Árpád-korig elnyúló használatról tanúskodik. Továbbá-
a IX. század derekáról építészeti töredék is maradt fenn bizonyítékul. 
Pécsett ill. környékén tehát különböző népek tar tot tak fenn bizonyos 
települést, de ha építkeztek is a római uralom bukása után, az új város
maggá — mint olykor Nyugaton is •— az antik falakon kívüli későrómai. 
keresztény temető épületei váltak.24 

Szekszárdon bizonyos települési folytonosságra utalnak : egy késő
római ókeresztény kősírláda, hun sírlelet, Szekszárd melletti (Cinkavölgy, 
Csatár, Gyűszűkút) avarkori temetők, majd egy VII—VIII. század folya
mán átalakított ókeresztény sírkápolna, melyet a XI . században temp
lommá bővítettek ki.25 Az ókori Intercisa (a mai Sztálinváros) római 
katonai táborában jellegzetes hun áldozati üst, itteni veret-műhelyben 
hun ötvösízlés érvényesülése, majd avar temető, s római ház törmeléké
ben lelt avarkori nyílhegy mutatja, hogy a terület a népvándorlás során 
nem volt lakatlan.26 A római Campona (a mai Nagytétény) táborába 
hunok telepedtek, szláv kerámiát is találtak, majd a honfoglaló magyar-
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.ság telepedett a tábor maradványaiba.27 A római Ulcisia castra (a mai 
Szentendre) későrómai sírjai az V. század elejéig terjedtek, a tábor késő-
római tornyának belsejében sártapasztásos kunyhó faldarabjai utalnak 
hizonyos szegényes életre a tábor elhagyása után, majd avarkori lelet 
is került elő.28 Mindezekben az esetekben szó lehet települési foly
tonosságról, de eddig nem sikerült kimutatni városias telep fenn
maradását. 

Pleidell felfogásával szemben régészetileg megállapítható, hogy 
Székesfehérvár esetében antik előzmény nem tehető fel. Fejér megye 
nagyszámú temetőiben kimutathatók ugyan az avarok mellett a római
kori lakosság leszármazottai, germán, valamint szláv elemek is, de Szé
kesfehérvár esetében a szlávoknak volt jelentős szerepük.29 Ezt már a 
város neve (illetőleg a magyar név szláv változata) is mutatja, amely 
1192-ből eredő egyházi forrásbar (Census Romanae Sedis in Hungária) 
még mint castrum Belegrade (Bellegrave)30 szerepel. A honfoglalás előtti 
;szláv földvár létét a várost körülvevő régi temetők tömeges szláv leletei 
igazolják. 

Pécsen kívül különösen a Balaton környékén beszélhetünk bizonyos 
fokú települési folytonosságról. A fenékpusztai római castrum, ill. annak 
környéke a régészeti adatok (házak, sírok, fém- és kerámialeletek) sze
rint egymást váltó és részben összeolvadó népelemek megszakítás nél
küli lakóhelye volt az V—IX. században. A fenékpusztai kézművesek 
készítményei a későrómai bronzművesség formáiból vezethetők le. 
A fenékpusztai és a keszthelyi Dobogómagaslaton kiásott fibulák az avar 
múiparba vezetnek át, megállapítható ugyanakkor a fémművesség áb-
rázolásbeli eldurvulása a nemzedékek során. Az avar foglalás sem szün
tet te meg a fenékpusztai telepet; sírleletek, valamint építészeti emlékek 
folyamatos településre utalnak : a VII. században, az avarkorban 
építették át az ottani bazilikát.31 A Keszthely környéki kultúra avar— 
szláv világa később Zalavárott (Mosaburg) folytatódott, amit a leletek 
kapcsolatai bizonyítanak. További régészeti feladat a kultúra központ
jának ezt az áthelyezkedését feltárni és megmagyarázni. Fontos kérdés 
i t t a mocsarasodás, amely a római kori szabályozások félbeszakadásának 
volt következménye. Zalavár területileg közel fekszik Fenékpusztához, 
a IX. századi sírleletek is a két hely kapcsolatait mutatják. A zalavári 
szláv föld- és faerőd jellegzetes mocsárvár, neve latin forrásban is urbs 
Paludarum. Az it t lelt kis papucsos ekevas, sertés- és marhacsontok a 
megtelepült társadalom viszonylag magas termelőerőire vallanak. 
Ez a magyar honfoglalást megérő korai feudális központ minden jel 
szerint a Keszthely környéki kultúra utolsó gócpontja volt.32 A római 
épületek e vidéken való tartós felhasználására utalnak Pais Dezső meg
állapításai szerint a Kesztölc és Keszthely dunántúli helynevek is, ame
lyek a latin castellum szláv közvetítésre valló átvételei.33 

Az avar—római, avar—bizánci művészeti, műipari kapcsolatok 
ugyancsak fontos elemét alkotják a magyar régészeti, művészettörté
neti kutatásoknak, Pulszky Ferenctől László Gyuláig,34 s ez a kutatás 
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szervesen érintkezik a csehszlovákkal.35 A korai Árpád-kor bizánci kap
csolatainak kutatása az utóbbi években szintén megélénkült, és többek 
között jelentős egyháztörténeti és művészettörténeti megállapításokra 
vezetett. A XI . századi tihanyi és zebegényi görög remeteségekre, a ben
cések és baziliták tihanyi együttélésére érdekes párhuzamok Itália és 
Marseille. A szávaszentdemeteri egyház és Árpád-kori birtokviszonyai, 
amelyeket Györffy György tár t fel, a magyar—bizánci kapcsolatok fontos 
mozzanatai.36 

Kevésbé megvilágított kérdések a korai városfejlődés kapcsolatai 
a római provincia topográfiai adottságaival, úthálózatával, épületmarad
ványaival és emlékanyagával. Ezen a téren a régészet és a művészettör
ténet több lényeges megállapítást és számos szórványadatot nyújtott, 
azonban történeti összefüggéseikben e kérdések koránt sincsenek feltárva. 
Kétségtelen, hogy az egykori római provincia emlékanyaga passzív alapul 
szolgált a városok és egyházaik építészeti kiképzéséhez. Magában a fő
városban sem beszélhetünk azonban építészeti kontinuitásról. Az avar 
és magyar település nagyrészt elkerülte a római beépített területet. 
Már megemlítettem Kurszán várát. A kőből épült Aquincum mint Attila 
városa szerepel Anonymusnál, amit Árpád vezér és kísérete annak elle
nére, hogy részben földig romokban hevert, csodálattal szemlélt.37 

A római emlékek nagy része azonban pusztán határjelül szolgált. így az 
Árpád-kor végén „öreg kőoszlopot" és „nagy kőoszlopot" (valószínűleg 
római mérföldkő) említenek Buda környéki határjelekként,38 1355-ben 
római vízvezeték romjai mentén (per murum dirutum) vonul egy óbudai 
határrész. Valószínűleg e vízvezeték pilléreinek kőanyagából építették a 
ferencrendiek egy kőfalukat.39 (Közbevetőleg jegyzem meg, hogy Sir-
mium római kori vízvezetékének kőpillérei 1200 körüli oklevélben mint 
aqueductus Kwarok (kőárok) szerepelnek.)40 Az óbudai főtéren egyházi 
épület romjaiból Árpád-kori töredékekkel együtt római köveket is fel
használtak későgótikus építkezés során.41 A csillaghegyi római őrtorony 
falaiból kiszedett köveket a középkorban templomépítéshez hordták el, 
részben a helyszínen faragták ki e célra. (Igazolja, hogy egy gótikus dara
bot ott is felejtettek.)42 Másodlagosan használták fel a székesfehérvári 
bazilika alapfalaiban levő római köveket is, amelyeket odahurcolt 
anyagnak kell tekintenünk. A székesfehérvári Szt. István szarkofág is 
aquincumi eredetű, budai mészkőből készült római sírból lett átfaragva.43 

Az esztergomi kőtárban is találunk római sírkőből átfaragott középkori 
kőemléket. Horváth Henrik azt is kimutatta, hogy a XII . század második 
felében a pannóniai provinciális szobrászat emlékei erős hatással voltak 
a román stílusú épületplasztika fejlődésére.44 

További problémakör a középkorig építkezésekben feltárt római 
alapok, útrészletek, vízvezetékek kérdése. Óbudán római eredetű épület
csoport romjai helyén Árpád-kori temetőt találtak, ahol a római fal
maradványok között helyezték el a holttesteket. Egyes esetekben ko
porsó helyett római épületek romjaiból vett kövekkel szegélyezték a 
halottakat.45 Egy Óbuda területén feltárt kolostor lakói épen maradt 
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római vízvezetéket használtak, amely az egyik ház pincéjében fenn
maradt.46 A Vízivárosban XI I I . századi templomfalak részben római 
tetőcserepek befalazásával készültek s a kövek között a templom alá 
nyúló római ú t burkolatköveit is felhasználták.47 A Tabánban későrómai 
őrtorony romjához építettek középkori falat.48 

Igen fontosak a középkori forgalom megélénkülése idején a római 
utak. 'Ezzel a jelenséggel Nyugat-Európában is találkozunk.49 A közép
kori magyar oklevelekben a római utak maradványai különféle neveken 
fordulnak elő : az öttevény út, öttevényes út kővel borított u ta t jelent,60 

amin kettős, sőt hármas kavics- és kőtörmelék-rétegű alépítményre 
helyezett egymáshoz illő, durván megdolgozott burkoló kőlapokat kell 
értenünk. Ilyenek töredékét Szombathelyen is feltárták.51 A „kövesút" 
középkori okleveleinkben zúzott kővel burkolt műutat jelent, ami a 
római utak későbbi formája.52 Szerepel még a Várasd melletti via levata, 
ami a római utak töltésszerű építését világítja meg.53 A „királyuta" 
(megfelel a balkáni via regis, carski put elnevezéseknek) további okleve
les megjelölése a római útmaradványoknak.54 

A hazai városfejlődés passzív elemei azok a római castrumok,. 
amelyekbe -— bizonyítható települési folytonosság nélkül — a közép
korban ismét betelepültek és építkeztek. Ezek azonban egyéb feltételek: 
megléte nélkül városfejlődést nem eredményeztek. A visegrádi Sibrik-
dombon a régészek római castrumot tár tak fel, amelyet a IX . századi: 
szláv kerámia, valamint a helynév tanúsága szerint szlávok is felhasz
náltak.55 A mai Pest szivében a római castrum (Aquincum túlparti erődje)-
pusztán topográfiai szempontból befolyásolta a város fejlődését, 
középkori betelepülése azonban gazdasági tényezők, köztük a dunai 
átkelőhely következménye. A castrum a mai belvárosi templom helyén 
és szomszédságában állott, és a régészek feltárták IV. századi építke
zéseit. Középkori felhasználására Anonymus utal, aki szerint a X. szá
zadi Taksony vezér a Pestnek nevezett várat bevándorló izmaelitáknak 
adta. Ez a hagyomány nemcsak a castrum koraközépkori használatára,, 
de egyúttal ennek a kereskedelemmel való összefüggésére is mutat.. 
A castrum egy részében, falára ráépülve korán templom állott, i t t he
lyezhették el a vértanú Gellért püspök holttestét. A pesti castrum egyik 
tornyának kitörő kapuját utóbb szűkebbre falazták, aminek kronológiája! 
vitás, számomra legmeggyőzőbb a XII . századvégi datálás. A román 
stílusú építkezésekre utal, hogy a castrum táborfalát építőkövek nyerésére 
elbontották, másfelől a templom kriptájában levő román szentély alap
falán a kövekre római habarcsmaradványok tapadnak.56 

Az építkezések, a topográfiai alakulás e vázlatos vizsgálatai á t 
vezetnek a XI I . századi mezővárosi fejlődés korszakába, amelyben a közép
kori magyar városfejlődés gyökerezik. A XI I . század derekán író Abu 
Hamid al-Andalusï arab író bejárván Magyarországot, a „basgird"-ok 
által lakott „Unküríját", annak 78 városáról emlékezik meg. (Ezek tu
lajdonképpen megyeszékhelyeket jelentenek.) Abü Hamid megálla
pítja, hogy minden városnak vannak erődítményei, kerülete, falvai, he-
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;gyei, erdei és számtalan kertje. Ezek közül 4 városba jutot t el és tapasz
talatai során utal a nemesfémbányászatra, valamint bizonyos áru- és 
pénzviszonyokra is : állatok, méz, rabszolgák eladására.57 Egyes magyar
országi mezővárosokat szicíliai kortársa, az arab al-Idrïsï 1154-ben írt 
földrajzi munkájában név szerint jellemez. A délvidéki Bács városáról 
megemlíti, hogy vannak benne piacok és vásárok, továbbá iparosokról 
is megemlékezik, valamint megművelt földekről. Megállapítja róla, hogy 
„az árak benne mindig alacsonyak a náluk levő gabona sokasága miatt". 
Ugyanő Sopron mezővárosról mint jelentős városról ír, amelynek meg
művelt és termékeny környéke, látogatott vásárai, magas házai vannak;58 

al-Idrïsï térképe megemlékezik Pestről (Best) is, amely mint az áruforga
lom egyik központja kelthette fel figyelmét. Mai fővárosunk akkori 
alkotóelemeit jellegzetes módon nem a római maradványok, hanem a 
gazdasági tényezők, köztük a dunai révátkelőhelyek kezdték felvirágoz
tatni. 1148-ban I I . Géza király okleveléből megismerjük a Gézavásárát 
(forum Geycha), e budai (óbudai) piachelyet, továbbá a pesti és kerepesi 
rév bukkannak elő. A koraközépkori Buda magva pedig szintén révhely 
melletti település volt, Kelenföld néven.59 A X I I . században mint for
galmas központot jellemzik a nyugati források Esztergomot, „Magyar
ország metropolisát". A krónikák mint agrártermékek szárazföldi és 
vízi forgalmának lebonyolítóját tüntetik fel. Tudjuk, hogy it t műkö
dött a pénzverde. A XII . század hatvanas évei körüli pénzlelet pedig 
német piaci kapcsolatra, esetleg a pénzbeváltó hivatal működésére 
utal.60 

A mezővárosokat nem a római épületek, nem a királyi és egyházi 
intézmények, nem a külföldi kereskedők jelenléte tet te városokká. 
De a XII . századba nyúlnak vissza a városi iparosodás előzményei, 
amelyek majd a XII I . században valódi városokat alakítanak ki. Az ipa
rosodás kiterjedésére némileg utal az első országos szabályozás a XII . 
század elejéről, Kálmán törvényének 34. cikkelye, amely szerint ha valaki 
saját és házilag termelt dolgaiból (domesticis rebus) ad el valamit a vá
sáron, Szt. István törvénye szerint fizessen vámot. Ezen részben ipari 
termékek piaci eladását érthetjük. Az iparos egyik fontos típusa Magyar
országon is a vándoriparos. Ennek a típusnak nyomát I I I . Lucius pápa 
egyik dekretálisában fedezhetjük fel, az 1180-as évekből. A pápa az 
esztergomi érsektől értesült egy magyarországi szokásról, hogyan fize
tik egyházi terheiket azok, akik szép számmal az egyik püspök egyház
megyéjéből a másikéba vándoroltak át (de parochia unius episcopi in 
alterius diocesim transferatur) és ott hosszabb ideig (per multa tempóra) 
tartózkodtak. A kapcsolatos vitából kiderül, hogy i t t részben iparűzés
ből (artificio) eredő tizedekről is szó van kereskedelmi (negotiatione) és 
mezőgazdasági (agricultura) tevékenység mellett.61 A háziiparost és a 
vándoriparost váltja fel a XII I . század jóval ismertebb gazdasági fej
lődése és osztályharcai során a városi polgár, A város befogadja ezeket az 
elemeket és védelmet nyújt nekik. Jól szemlélteti ezt a folyamatot egy 
városház-felirat a XII I . század második feléből (az Országos Történeti 
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Múzeumban), amely valószínűleg Budáról való : 

Gaudeat 
his sospes 
veniens 
hue civis 
et ospes 
ac veni 
am lapsi 
capiant 
et pre 
mia iusti.62 
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Gy. Székely 
DIE FRAGE DER KONTINUITÄT DER SIEDLUNGEN IN PANNONIÉN 

UND DIE ANFÄNGE DER STÄDTEENTWICKLUNG IN UNGARN 

Die wissenschaftliche Forschung in Ungarn beschäftigt sich seit längerer 
Zeit mit den Zusammenhängen der Kontinuität der Städte und der römisch
byzantinischen Welt. Trotz der archäologischen und kunsthistorischen Forschun
gen der letzten 10 Jahre erwies sich die Geschichte des ungarischen Landes vom 
4. bis zum 10. Jahrhundert als eines der verwinkeltesten Probleme der ungarischen 
Geschichte. Der Aufsatz gibt einen kurzen Überblick über den gegenwärtigen 
Stand der Diskussion über die Kontinuität, u. zw. vom methodologischen Stand
punkt aus und auch unter Berücksichtigung der europäischen Parallelen. Die 
bürgerliche Geschichtsschreibung der letzten Jahre, die die marxistische Kritik 
schon berücksichtigen muss, sieht sich immer mehr genötigt, die Erscheinungen 
einzeln und für jedes Gebiet gesondert zu betrachten, s tat t die Kontinuität all
gemeinen zu betonen. Das Fortbestehen der städtischen Siedlungen war im frühen 
Mittelalter in Südfrankreich und in Italien bedeutender als im Seine-Gebiet, im 
Rhein—Mosel-Gebiet oder in der Donaugegend. Das wird auch von der bürgerlichen 
Geschichtsschreibung anerkannt. Die Kenntnis der Kontinuitätsprobleme des 
Rheinlandes ist für die Forschung in Pannonién besonders wesentlich. Der Auf
satz betont, daß selbst Edith Ennen die Kontinuität im Rheinland und in der 
Donaugegend — trotz ihres weniger strengen Maßstabs — für nicht allgemein 
anerkannt und vielfach lückenhaft betrachtet. 

Der Aufsatz gibt einen kurzen Überblick über die geschichtliche Literatur, 
die sich mit der Kontinuität der pannonischen Siedlungen befaßt. Zu Anfang 
der dreißiger Jahre nahm Ambrus Pleidell die extreme Form der bürgerlichen 
Geschichtsschreibung als Grundlage für seine Betrachtungsweise an. Nach der 
Auffassung von Dopsch erklärte er, daß die alten römischen Städte den Grund 
der Stadtentwicklung in Ungarn bildeten und die »Latiner« genannten mittel
alterlichen Stadtbewohner Reste der römischen Bevölkerung darstellten. Seine 
Auffassung wurde schon seinerzeit von mehreren ungarischen Archäologen nicht 
anerkannt. Erik Molnár, der Vertreter der marxistischen Geschichtsschreibung 
in Ungarn, wies mit Recht darauf hin, daß die Industriestädte des römischen Zeit
alters in den Jahrhunderten der Hunnen, Germanen, Awaren und Slawen not
wendigerweise zugrunde gehen mußten, weil hier die Produktivkräfte der Land
wirtschaft nicht mehr auf dem Niveau blieben, das die Voraussetzung des Fort-

21 



bestehens der Industriestädte bildet. Aladár Radnóti wies in einem 1954 gehaltenen 
Vertrag darauf hin, daß die Kontinuität der Städte in Ungarn im allgemeinen 
nicht besteht, erwähnte jedoch Siedlungen, deren Bevölkerung eine gewisse 
Beständigkeit bewahrte, wenn sich ihre Zusammensetzung auch veränderte. 

Die Abhandlung erörtert die heutige Interpretation der mittelalterlichen 
Quellen werke, die sich mit den Römern, den Hirten der Römer und den städtischen 
Latinern beschäftigen ; ferner die Resultate der modernen archäologischen 
Forschung über die Zurückdrängung der römischen Siedlungen und der romani-
sierten Elemente in Pannonién. Diesen Prozeß leitet die Forschung nicht bloß 
aus den Verheerungen der Völkerwanderung ab. Die innere Bewegung der Bevöl
kerung Pannoniens im 4. Jahrhundert und die teilweise Entvölkerung der Sied
lungen (Aquincum, Savaria) wurde ebenfalls untersucht. Der Verfall der früheren 
Municipalstädte kann mit den neuen Zentren, die im inneren Pannonién in der 
Mitte des 4. Jahrhunderts entstanden sind — wie z. B. Fenékpuszta -— in Zusam
menhang gebracht werden (Forschungen Radnótis). Wesentlich ist, daß in den 
späteren Jahrhunderten die Zentren Fenékpuszta und Zalavár sich in der Gegend 
des Plattensees entwickelten. Die Abhandlung befaßt sich des weiteren mit der 
Lage einzelner pannonischen Städte im Zeitalter der Völkerwanderung, die vor
übergehend Wohnstätten der wandernden Völker waren und in denen die orts
ansässige Bevölkerung ^weiter ihr Leben fristete (Aquincum, wo die Entwicklung 
der Topographie von Óbuda durch das Amphitheatrum der Soldatenstadt, die 
spätere »Kursans Burg« beeinflußt wurde), oder auf verringertem Siedlungsgebiet 
und auf einem geringeren Niveau der Produktion weiterbestanden (Sirmium 
und Sopianae-Pécs). Pécs wurde in der spätrömischen Zeit der wichtigste Ort 
und der bedeutendste Straßenknotenpunkt des südlichen Transdanubiens. Nebst 
Funden der Hunnen-, Longobarden-, und Awarenzeit wird auch durch erhaltene 
Bauwerke bewiesen, daß in Pécs und Umgebung Siedlungen verschiedener Völker 
bestanden. Der Stadtkern wurde aber durch die Gebäude der spätrömischen 
christlichen Friedhöfe außerhalb der antiken Mauern gebildet. Die Studie befaßt 
sich dann mit Siedlungen, bei denen nur lückenhafte, aber nicht städtische 
Kontinuität angenommen werden kann (Szekszárd, Sztálinváros, Nagytétény, 
Szentendre). Székesfehérvár hat keine antike Vorgeschichte, an seiner Entwick
lung wirkten die Slawen mit. 

In der Umgebung des Plattensees kann eine gewisse Siedlungskontinuität 
angenommen werden. Das römische Castrum von Fenékpuszta war nach dem 
Zeugnis der archäologischen Daten die ständige Wohnstätte der verschiedenen, 
einander ablösenden und sich mit einander vermischenden Völker im 5:—9. Jahr
hundert. Das lokale Handwerk sowie die Siedlung, blieb auch nach dem Ein
dringen der Awaren bestehen. Die awarisch-sla wische Welt der Keszthely er Kultur 
setzte sich in Zalavár (Mosaburg) fort. Die hiesigen Funde zeugen von verhältnis
mäßig hohen Produktivkräften einer seßhaften Gesellschaft. 

Danach werden die Zusammenhänge der frühen Stadtentwicklung mit 
den topographischen Eigenschaften, dem Strassennetz, den Gebäuden und anderen 
Überresten der römischen Provinzen untersucht. Das Material einstige Denk
mäler diente als passive Grundlage zur Ausbildung der Architektur der Städte 
und ihrer Kirchen. Von einer Kontinuität der Architektur können wir auch in 
der Hauptstadt nicht sprechen. Die awarischen und magyarischen Ansiedlungen 
lagen im großen und ganzen außerhalb des römischen Gebietes. Die römischen 
Denkmäler dienten zum großen Teil bloß als Grenzzeichen. Es werden Beispiele 
für die Verwendung der römischen Steindenkmäler bei den Bauten des Mittel
alters angeführt, ferner Fälle der Erschließung römischer Fundamente, Wege 
und Aquaedukte bei den Bauarbeiten im Mittelalter. Sehr wichtig waren im 
Mittelalter zur Zeit des Aufschwungs des Verkehrs die römischen Strassen. In den 
Dokumenten des Mittelalters werden die Überreste der römischen Strassen unter 
verschiedenen Namen erwähnt, als öttevény út und ihre lateinische Varianten: 
via cementario opere supereffusa, murata via, fundata via, ferner kövesút und 
királyuta. 
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Passive Elemente der ungarischen Stadtentwicklung sind die römischen 
Castra, die im Mittelalter — ohne Siedlungskontinuität — Stätten der neuen 
Ansiedlungen und Bauten wurden (Römisches Castrum auf den Sibrik-Hügel in 
Visegrád ; ein römisches Castrum im Herzen des heutigen Pest). Das römische 
Castrum in Pest beeinflußte die Topographie der Stadtentwicklung. Seine mittel
alterliche Besiedlung war jedoch eine Folge der wirtschaftlichen Faktoren, so z. B. 
des Donauüberganges. Unser Quellenmaterial (Anonymus) läßt erkennen, daß seine 
Benützung im Mittelalter mit dem Handel im Zusammenhang stand. Der Ver
fasser setzt den Zeitpunkt der Verengerung eines Ausbruchstores im Turm des 
Pester Castrums auf das Ende des 12. Jahrhunderts. Die Lagermauer des Castrums 
wurde zum Zweck der Bausteingewinnung für Bauten romanischen Stils abgerissen. 

Die mittelalterliche Stadtentwicklung in Ungarn wurzelt in der Entwicklung 
der Marktflecken. Der arabische Schriftsteller Abu Hamid al-Andalusï, der in 
der Mitte des 12. Jahrhunderts Ungarn bereiste, erwähnt in seinem Berichte 78 
Städte (Komitatsstädte). Er stellt fest, daß jede Stadt Befestigungsanlagen, Dörfer, 
Berge, Wälder und Gärten besitzt. Er erwähnt die Edelmetallgewinnung, den 
Waren- und Geldverkehr, den Handel mit Tieren, Sklaven und Honig. Sein Zeit
genosse, al-Idrîsï, ein Araber aus Sizilien, erwähnt den Namen einiger Markt
flecken, ferner die Märkte, Handwerker und die bebauten Felder des Fleckens 
Bács in Südungarn. Wie er sagt, seien in dieser Stadt die Preise immer niedrig, 
da dort Getreide in großer Menge gelagert werde, er erwähnt auch die fruchtbare 
Umgebung von Sopron, die Märkte und die hohen Häuser der Stadt. Pest (Best) 
ist ebenfalls als Mittelpunkt des Warenverkehrs erwähnt. Der Aufschwung der 
Teilstädte der heutigen Hauptstadt Ungarns war nicht durch die römischen 
Überreste, sondern durch wirtschaftliche Faktoren bedingt. Aus einer Urkunde 
aus dem Jahre 1148 hören wir vom Budaer (Altofener) Marktplatz (forum Geycha), 
sowie von den Pester und Kerepeser Fähren. Der Kern des mittelalterlichen Buda : 
Kelenföld, war ebenfalls eine Ansiedlung unweit einer Fähre. Quellenwerke des 
12. Jahrhunderts charakterisieren Esztergom (Gran) als ein lebhaftes Zentrum. 
Im Falle Esztergoms können wir nicht von der Kontinuität der Römersiedlung 
reden. Es war in der frühen Arpadenzeit ein Umschlagplatz des Handels mit 
Agrarprodukten auf dem Land- und Wasserweg. Hier war auch die Münzpräge. 

Die Marktflecken wurden nicht durch die römischen Bauten, nicht durch 
•die königlichen und kirchlichen Institutionen und nicht durch die Anwesenheit 
ausländischer Kaufleute zu Städten. Die Vorgeschichte der Entwicklung des 
Handwerks in den Marktflecken, wodurch sie im 13. Jahrhundert Städte wurden, 
reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Von einer anfänglichen Stufe der Entwick
lung des Handwerks meldet Artikel 34 des Gesetzes von König Koloman (Haus
industrie), und die Erwähnung der Wanderhandwerker finden wir in einem Decre-
tale des Papstes Lucius I I I . An Stelle des Hausgewerbetreibenden und des Wan
derhandwerkers t r i t t im Laufe der wirtschaftlichen Entwicklung und der Klassen
kämpfe des bereits besser bekannten 13. Jahrhunderts der städtische Bürger. 
Der Prozeß, wie die Städte diese Elemente aufnahmen und ihnen Schutz gewährten, 
wird durch eine Rathaus-Aufschrift des 13. Jahrhunderts, die vermutlich aus 
Buda stammt, veranschaulicht. 
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KUBINYI ANDRÁS 

A kincstári személyzet a XV. század második 
felében1 

A XV. század Európa-szerte fontos korszak az államigazgatás tör
ténetében. Bz a kor átmenet a régi, személyes jellegű és az új, hivatali 
jellegű, kormányzat között.2 Nálunk Mátyás uralkodásának második felére 
esik a nagy közigazgatási reform. Ekkor szilárdul meg az a hivatalszer
vezet, amely megfelelt a központosítás követelményeinek.3 A reform 
lényeges része volt a pénzügyigazgatás átszervezése. Tanulmányomban 
az it t foglalkoztatott személyzettel szándékozom foglalkozni. 

A hivatali személyzet, a középkori értelmiség egyik jelentős 
rétege volt, ezért a velük való foglalkozás az értelmiség történeti szere
pére is adatokat nyújt. Különösen jelentős ez a probléma éppen Budapest 
története szempontjából. Középkori fővárosunkban székelt a királyi 
udvar, ezért i t t működtek a központi hivatalok és bíróságok is. Számos 
tisztviselő, de rajtuk kívül még mások is, akiknek működése szintén ax 
udvarhoz volt kötve, éltek a városban és vittek szerepet annak életében. 
A pénzügyigazgatás különösen erősen össze volt fonódva a fővárossal. 
Nemcsak azért, mert központja i t t volt, és az egész országból ide futottak 
be az állami jövedelmek, vagy pedig mert a központon kívül egyéb pénz
ügyi hivatalok (sókamara, pénzverőkamara, harmincad) is működtek 
Budán és Pesten, hanem azért is, mert a fővárosi patríciusok előszeretet
tel vállaltak kincstári hivatalt, A továbbiakban ezért a kincstári személy
zet működésének bemutatásával együtt a fővárossal való kapcsolatra 
is rá kell mutatnunk. 

A XV. század közepén a legmagasabb rangú pénzügyi tisztviselő 
a királyi kincstartó (thesaurarius) volt. Elvben minden állami jövede
lemnek az ő kezei közé kellett befutni. A gyakorlatban azonban ez ritkán 
történt meg : a többnyire főúri származású kincstartóknak a címen kívül 
csak kevés közük volt a kincstárhoz. Mátyás uralkodása kezdetétől kezd 
megváltozni ez a kép. Egyre nagyobb befolyása lesz a kincstartóknak a 
pénzügyek tényleges irányítására, különösen az 1467 és 1472 közt meg
valósított sorozatos kincstári reformok óta. Most már egy kialakult 
pénzügyi főhivatallal találkozunk, amelynek élén a kincstartó áll. Helyet
tese az alkincstartó, van titkára, vannak jegyzői. A kincstárban működik 
egy fizetőmester : distributor pecuniarum regiae Maiestatis, és való
színűleg egy vagy több számvevő.4 A kincstartótól függnek az erdélyi 
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