
Kubinyi András: 

Városi szervezetek 
a középkori Magyarországon 

Werbőczy nézetei a mai napig hatnak, hiszen ő volt az, aki nem ismerte el, csak a szabad 
királyi városok városi létét, a mezővárosok lakosait jobbágyoknak tartotta. A magyar törté-
netírás a mai napig nem szívesen sorolja a városok közé a szabad királyi városokon kívüli 
városias településeket. A középkori városról az emberekben az a tudat él, hogy az fallal 
övezett település, amely sűrű utcahálózattal, erős beépítettséggel, jelentős kiváltságokkal 
rendelkezik, s a városi polgároknak a jogai mások, mint a falusi parasztoké. Ily módon az 
egész településhálózatból kiemelkednek a városok. 

A kérdés azonban több rétegű. Ha arra gondolunk, hogy a középkorban nemcsak Európa 
létezett, akkor olyan városokat találunk, amelyek, például az arab világban Bagdadtól Kai-
róig már a X. században jóval nagyobbak és gazdagabbak voltak, mint Európa városai, de 
ezt e lmondhatnánk a kínai vagy az indiai városokról is. Ezek a városok nem rendelkeztek 
szabadságokkal, autonómiával, mégis városnak tartjuk őket. A városok kiváltságolása Euró-
pában elég későn indult meg, a XI. század második felétől mutathatók ki először, Magyaror-
szágon pedig még később. Kérdés, hogy beszélhetünk-e városias településekről, mielőtt 
ezek a kiváltságok létrejöttek. 

Történészek már a két világháború közötti időben, írott források alapján rámutattak, hogy 
a XI. század előtt is voltak olyan települések, ahol a távolsági kereskedelemnek igen nagy 
jelentősége volt. Különösen a régészet hozott teljesen új eredményeket , bebizonyította 
ugyanis, hogy már az ezredforduló előtti időszakban nem egy olyan település létezett, 
amely sűrűn volt beépítve, számos utcával rendelkezett, ipari és kereskedelmi tevékenység 
is folyt. Nem volt ezeknek a településeknek szabadságjoguk, nem voltak jogi ér telemben 
vett városok, és nem egy közülük nem is volt erődítve. Ezt a várostípust különböző néven 
említi a modern szakirodalom, többek között „központi hely - nek is nevezik. Másik fogalom 
a nem agrár jellegű gazdasági központ, amivel arra akarnak utalni, hogy elsősorban kézmű-
vesség és kereskedelem van. Ezzel megint vannak problémák, például, hogy ezeken a tele-
püléseken azért mezőgazdaság is van, másrészt a középkori városoknak jó része mezőgaz-
dasággal foglalkozó város, de azért mégiscsak városnak nevezzük. Másik elnevezés, a pro-
tourbánus város a városokat megelőző várost jelenti a görög protosz szóból, vagy a prour-
bánus a város, amit ugyancsak úgy lehetne magyarra fordítani, hogy a város előtti város. 
Nagyon nehéz teljesen elfogadható kifejezést találni, én a magam részéről a preurbánus vá-
rost szoktam használni. 

Milyen lehetett egy ilyen preurbánus város és hogy jött létre? Az esetek többségében volt 
egy földesúri központ, többnyire erődítve egy várral. Ezek között különösen jelentősek az 
egyházi kézen lévők, hiszen az egyházi testületek, a püspökség és mellette a székeskápta-
lan, vagy egy bencés apátság elég nagy fogyasztót jelentett. így leginkább ezeknek az egy-
házi kézen lévő váraknak a környezetében jött létre a város. Általában azt mondják, hogy 
két vagy három sejtes ez a korai város, amelyen az egyik a földesúri erőd, a másik a váralja 
település, ahol már kézművesek élnek, akik éppen a várat látják el, és mellette már kialakult 
a piac. Van azonban egy másik típus, amelyikre az 1950-1960-as évektől jött rá a történelem-
tudomány. Eszerint van egy területileg széttagolt várostípus is, ezt Major Jenő, pár évvel 
ezelőtt elhalt legkiválóbb településtörténészünk ismerte fel. O a vásárhely t ípusú helyne-
vekből indult ki, ilyen például maga a vásárhely szó, vagy a Szombathely, Csütörtökhely, 
Szerdahely stb. típusú helynevek, amik azt mutatják, hogy csütörtökön, szombaton, vagy 
hétfőn tartották a vásárt. Major Jenő arra jött rá, hogy ahol ilyen helynév van, annak a köze-
lében néhány km-es körzeten belül többnyire szolgáltató falvakat találunk, mint például 
Kovácsi vagy Ács, vagy hasonló helynevek, és ugyancsak sokszor kimutatható a kereskedő 
település, például mohamedán vagy zsidó kereskedők települése, a kalász típusú helyne-
vek, amik mohamedán káliszoktól származnak. Van azonban a területileg széttagolt város-
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nak egy másik formája is, ami Európa több részén, például az egész német birodalom terü-
letén kimutatható. Ez — nézetem szerint - sokkal fontosabb a magyar városfejlődés kialaku-
lása szempontjából, mint a Major J enő által felvetett típus, ebből ugyanis csak nagyon kevés 
vált később valódi várossá, mint Nagyszombat. A többiek a középkor további részében csak 
mezővárosok lettek, mint a mai Szombathely vagy Hódmezővásárhely, Marosvásárhely, a 
szepességi Csütörtökhely stb. 

Melyik az a másik típus? Ezt egy Ottó Herzog nevű német történész vetette fel először az 
1950-1960-as évek fordulóján. Ez a típus a X. században uralkodott és a következő jellem-
zőket találjuk. Többnyire vagy egy püspöki székhely, vagy valamilyen egyházi központ, na-
gyon ritkán egy világi földesúr kezén lévő vár. Tehát megvan a már ismert két vagy három 
sejt, de ezt még körülveszi egy településgyűrű, amelyik minden esetben egy-egy templom 
körül összpontosul. A templom nagyon sok esetben egy apátság, de nem minden esetben. 
Ezeknek ugyan van külön nevük, de ugyanakkor a központnak a nevét is viselik, és később, 
amikor a valódi város kialakul, ezeknek egy része beolvad a valódi városba, a másik része 
pedig annak a külvárosa lesz. Ha a magyar településeket nézzük, nálunk ezt a típust ponto-
san meg lehet találni. A legjobb példa Esztergom, amely 18 településből áll. De Veszprémet 
is ide sorolhatjuk, ahol a vár körül a különböző szegekben ugyancsak különböző települé-
sek voltak, saját plébániával, tehát ahogyan az a nagy könyvben meg van írva. Ezeknek egy 
része nem egyesült a középkorban, például Egerben, csak a XVI. században, a török időket 
közvetlenül megelőzően történt meg az egységesülés. Tehát valóban van preurbánus rend-
szer Magyarországon is, és ez azt jelenti, hogy itt azért jóval nagyobb kereskedelemmel, 
ániforgalommal, kézművességgel kell számolnunk, mint ahogyan eddig számoltunk vele. A 
valódi városok megalakulása Magyarországon ugyanúgy, mint Nyugat-Európában, a kivált-
ságokkal kezdődik. Ezek a kiváltságok az úgynevezett hospes (vendég) kiváltságokból nőt-
tek ki. Királyaink ugyanis főleg külföldi, nem hazai területről érkező vendégek számára bi-
zonyos jogokat adtak, amelyek a maguk teljességében városi jogoknak számítottak. Például 
saját maguk választották meg a bírójukat és a tanácsukat. Más kérdés, hogy egy hospes falu 
bírájának a jogai sokkal kisebbek voltak, mint egy városi hospes településéé, de a kettő 
tulajdonképpen mégiscsak egységes rendszerből nőtt ki. Először a XIII. század elejéről tud-
juk kimutatni ezeknek a hospes kiváltságoknak a létét. Az első a XIII. század elején még 
Imre király által kiadott kiváltságlevél, amelyet latin hospesek kaptak: akik az elöljárójukat 
praepositusnak (amit prépostnak szoktak fordítani) nevezték bíró helyett, ami megfelel a 
franciaországi prévotnak, akik Franciaország egyes részein a városok vezetői voltak. Ilyen 
kiváltságot kaptak az erdélyi szászok az úgynevezett Andreánumban, II. Andrástól. 

Mik voltak ezek a kiváltságok? 
Voltak politikai és igazgatási jellegű kiváltságok, amik azt jelentik, hogy a város elöljáróját 

- a bírót és a tanácsot - a közösség választja. Ez az európai városok egyik jellegzetessége, de 
nem szoktunk arra figyelni, hogy az európai városi kiváltságokat elsősorban a tanács válasz-
tása jelentette és nem annyira a bíróét. Érdekes módon a bíró kinevezése a legtöbb helyen 
továbbra is az ura lkodó kinevezési joga maradt. A német nagyvárosok a XIII-XV. századig 
szerezték meg - többnyire anyagi ellenszolgáltatás fe jében - ezt a bíráskodási jogot. Olyan 
nagyvárosok, mint Frankfurt vagy Nürnberg, először zálogba vagy bérbe vették a császártól 
a birodalmi soltész, tehát a város bírájának a jogkörét és csak később, ugyancsak pénzbeli 
ellenszolgáltatás fe jében kapták meg a jogot, hogy ezt saját maguk válasszák. Helyette vá-
lasztottak egy polgármestert, így a német birodalom területén az ítélkezés és az igazgatás 
különvált egymástól, Bécsben egyébként egészen a XVI. századig, sőt még tovább is, a bírót 
a fejedelem, az osztrák herceg nevezte ki, igaz, hogy a polgárok közül a város maga válasz-
totta a polgármestert. 

Magyarországon a bírót, igaz ugyan, hogy a király nevében ítélkezett, de mégiscsak vá-
lasztották. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon a polgármesteri tiszt nagyon ritka volt. Oszt-
rák hatásra Nyugat-Magyarországon előfordul a polgármester, például Pozsonyban, Sopron-
ban és a körülöttük lévő mezővárosokban, de Csepregen is volt választott polgármester. 
Egyik városban a bíró, a másikban a polgármester volt a város tényleges vezetője, de ez a 
polgármester nem egészen azonos a nyugat-európai vagy a német polgármesterekkel, 
ugyanis a bírót és a polgármestert is választották. Az erdélyi szászok ugyancsak bevezették 
a polgármesterséget, aminek az volt az oka, hogy az erdélyi szászoknál hosszabb ideig meg-
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maradt a királybírói intézmény, tehát a bírónak a király általi kinevezése, de a középkor 
végén már ők is választották a királybírókat. 

Ez volt az egyik legfontosabb igazgatási kiváltság. Másik igazgatási jellegű kiváltságnak 
lehet említeni az egyházi jellegű kiváltságokat. Már az Andreánumban is megvan, és az And-
reánum utáni években kiadott petrinjai szabadságlevélben is, ami egy szlavóniai városnak a 
kiváltságlevele, hogy a hospesek maguk választhatják a plébánosokat. Ez hihetetlenül fon-
tos jog volt. Európában Magyarország volt egyike azoknak a területeknek, ahol a papoknak 
a választása legelőször jelenik meg. Ez az összes magyar városnál, a legtöbb mezővárosnál 
és számos falunál a középkor végéig megvolt, sőt egyre inkább terjedt. Németország 3000 
középkori városa közül csak 380-nak, tehát alig valamivel több mint 10%-ának volt papvá-
lasztási joga. Nyugat-Európában szinte teljesen hiányzik a szabad papválasztás, Skandinávi-
ában erőteljesen el volt terjedve, Olaszországban is inkább, máshol nem. 

Ez azt jelenti, hogy a papok választásával az egyház ügyeibe a polgárság is beleszólhatott, 
tehát nemcsak állami, igazgatási vonatkozásban rendelkezett a város védettséggel, volt kivé-
ve a környező birtokosok és királyi tisztviselők joghatósága alól, hanem egyházilag is. 

Védelmet akart tehát nyújtani a király az ide beköltözőknek, akik az első időben zömében 
a észak-francia területről származó vallonok voltak, később inkább németek. A tatárjárás 
után erre már nem volt szükség. Az az elv érvényesült, hogy a népek sokaságában rejlik a 
király dicsősége és ezért adja a kiváltságokat. IV. Béla egyike a nagy városalapítóinknak, 
számos városi kiváltságot adott ki és ez a gyakorlat a további királyok alatt is folytatódott. 

De térjünk vissza a kiváltságokhoz. Részben egyházi, részben gazdasági kiváltság az, 
hogy a város lakói tizedeiket, amiket az egyháznak adtak, nem a püspökség számára fizet-
ték be, hanem a plébánosok számára. Ez megintcsak a város által irányított egyházi testüle-
teknek a szerepét mutatja. Hozzá kell tennünk, hogy mindez hozzájárult a reformáció gyors 
terjedéséhez. A papok választását később a tridenti zsinat már megszüntette és attól kezdve 
sokkal centralizáltabban folyt az egyházi élet, mint korábban. Általában a középkori egyház 
sokkal demokrat ikusabb volt, mint ahogyan ma elképzeljük. 

A gazdasági kiváltságok közé tartozik továbbá - amit lehet igazgatási kiváltságok közé is 
sorolni - , hogy a városlakók a királynak mint földesúrnak, járandóságukat nem telkenként 
adták, hanem egy összegben. Tehát az elöljáróság döntöt te el, hogy ki mennyi adót fizessen. 
A továbbiakban igen fontos jogok közé tartozik a vásártartásnak a joga. Úgynevezett sza-
bad vásárokat kaptak. A vásár ebben az időben, az esetek túlnyomó többségében a heti 
piacot jelentette, csak a nagyobb városok kaptak országos vásártartási jogot, ami lényegé-
ben azt jelentheti, hogy évente egyszer tartottak, többnyire két hétig tartó vásárt, ahol azután 
sokkal nagyobb területről jelentek meg a kereskedők, mint a heti piacokon. A nagyobb vá-
rosoknál előfordul — első időkben nagyon kevésnél, később többnél — az árumegállító jog, 
ami annyit jelent, hogy a városba érkező idegen kereskedő csak akkor mehetett tovább az 
áruival, ha felajánlotta a város piacán eladásra az áruit, és ha nem vették meg, akkor tovább 
mehet, ha megvették, akkor nem. Tehát az árumegállító joggal rendelkező településeknek 
egy közvetítő kereskedelmi jogot nyújtottak ezek a kiváltságok. Egyre több kiváltságot ad-
tak a királyok és a királyok mintájára a földesurak is elsősorban az egyházi birtokosoknak, 
de nemcsak nekik, így egyre több kisebb-nagyobb városi kiváltsággal rendelkező település 
volt a XIV. században. 

El kellett tehát dönteni , hogy város és város között hol van a határ. A XIV. században ezt 
kétféle módon próbálták elérni. Egyrészt azokat tartották igazán városoknak, civitasoknak, 
amelyek fallal voltak övezve. Tehát a fallal övezés a városi szabadság egyik kritériumává 
vált, ezek az állami adót valóban egy összegben fizették. A többieknek a Károly Róbert ide-
jében bevezetett, kamara haszna szerű adót portánként kellett fizetniük, mint a falusiaknak. 

Azért a középkor végén is volt olyan szabad királyi város, amit nem vett körül fal, igaz, 
hogy csak egy: Szeged. Ugyanakkor voltak szabad királyi városnak jogilag nem nevezhető 
települések, amelyek viszont fallal voltak övezve, de a többségében a fallal való övezés 
valóban kritériumot jelentett. 

Másik, ugyancsak XIV. századi kritérium az volt, hogy azok a városok, amelyek nincsenek 
alávetve a királyi várnagy joghatósága alá, azok számíthatnak királyi szabad városnak. Emi-
att Temesvár például, amely a temesi ispán alá volt rendelve, nem számított a szabad királyi 
városok közé. 
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A vége az lett, hogy terminológiailag is el kellett választani egymástól azokat a teljes városi 
joggal rendelkező településeket, amelyek valamilyen okból nem tartoztak ide, ezért az 
1300-as évektől kezdve új terminusz technikusz jelenik meg az oklevelekben. Addig a váro-
sokat a latin oklevelekben civitas-nak nevezték, ez volt a városnak a hivatalos neve. Néha 
előfordult még olyan név is, mint libera villa, ami tula jdonképpen szabad falut jelentene, de 
miután a villa és annak a francia formája, a ville várost is jelent, és a magyar városok egy 
része francia eredetű, így a libera villa a szabad várost is jelentett. Az 1300-as évek második 
felében megjelenik egy új terminusz technikusz, az oppidum, ami eredetileg ugyancsak vá-
rost jelentett, és ezzel kezdik nevezni azokat a városias településeket, amelyek nem esnek a 
civitas fogalma alá. Nagyon sok olyan város, amelyik korábban civitas volt, gondolok példá-
ul Körmendre vagy Miskolcra, az oklevelekben egyre inkább oppidum-ként szerepel. 

Az opp idum magyar neve a mezőváros volt. A mezőváros szóval megint problémáink van-
nak, ugyanis hosszú ideig a szaktudomány, még inkább a közvélemény, részben a népraj-
zosok hatására a mezővárost mezőgazdasági jellegű városnak tartotta, a mező előtag miatt. 
Ami bizonyos mértékben igaz is és elfogadható, hiszen a mezővárosok túlnyomó többsége 
a német Marktflecken, tehát mezőgazdasági jellegű városok fogalmába tartozik. Megjegy-
zem, a 3000 német városnak kb. 80%-a Ackerbárger volt, és csak 20%-át lehetett ipari-keres-
kedő városnak nevezni a középkorban. Egyik jogtörténészünk, Csizmadia Andor, néhány 
évtizeddel ezelőtt erdélyi források alapján rájött arra, hogy a mezővárosok ellentéte nem a 
város, hanem a fallal kerített város. Nem véletlen, hogy ezek a mezővárosok a XVI-XVII. 
századi oklevelekben többnyire nem azt írták magukról, hogy mondjuk mi, Kövesd mező-
város bírája, vagy esküdtjei, hanem Mezőkövesd város bírája, esküdtjei. Tehát a mező a 
település jelzőjévé vált, de ők magukat továbbra is városnak tartották. Érdekes a német ter-
minológia, ugyanis bajor-osztrák hatásra a magyarországi németségben a civitasanak, a vá-
rosnak megfelelő a Stadt, e l lenben a mezővárosnak megfelelője a Markt lett, és akár a nyu-
gat-magyarországi, akár az észak-magyarországi német városoknál az opp idumot mindig 
Marktnak fordítják. A Markt vásárhelyet, piachelyet jelent, tehát ez a településtípus ment át 
az oppidumra a német nyelvben. Zárójelben jegyzem meg, hogy az az elmélet, amit némely 
néprajzosok és szociológusok állítanak, miszerint a mezőváros magyar települési fogalom, 
egyszerűen nem áll. Megvan Markt formában Ausztriában és Bajorországban, és Európában 
mindenütt vannak ilyen jellegű települések. Tehát a XIV. század második felétől megindult 
a város—mezőváros különbség. Ez azt jelenti, hogy vannak civitasnak nevezett, de nem teljes 
jogú városok, mondjuk a püspöki földesuraság alá tartozó Pécs, és van néhány fallal övezett 
földesúri város, mondjuk Kismarton, vagy Kőszeg, ezzel szemben a többieket már mezővá-
rosnak nevezik. így azután egy pécsi lakos jogilag jobbágy és nem tartozik a polgárok közé, 
annak ellenére, hogy Pécs a középkorban Magyarország egyik legnagyobb és leggazdagabb 
városa volt, de miután nem királyi, hanem egyházi kézen volt, Werbőczyék nem ismerték el 
városnak. 

A királyi városoknak azután főleg a XIV. század második felétől, Zsigmond ideje alatt, 
nagy eladományozási hulláma indult meg, és ez eltartott egészen Mátyás uralkodása máso-
dik harmadának a végéig. Mátyás volt az utolsó uralkodónk, aki tucatszámra adományozott 
királyi városokat, de ő volt az első, aki leállt ezzel az adományozással és kb. az 1470-es évek 
végétől alakult ki az a szituáció, ami azután Mohácsig és Mohács után is fennmaradt, hogy a 
királyi városokat e ladományozni nem lehet. Ezt a Jagelló-korban törvénybe is foglalták, s 
Werbőczy is elismerte, hogy ezek a koronajavakhoz tartoznak. Mátyás király idejében kerül-
tek például olyan jelentős városok magánkézbe, mint Trencsén vagy Késmárk. 

A Mátyás uralkodásának végére kialakult városhálózatban a szabad királyi városhoz ha-
sonló jogokkal rendelkező települések száma alapvetően nem nagy; kb. 30 városról van 
szó, amelyeknek a legelőkelőbb része úgynevezett tárnoki város. Szűkebb ér telemben csak 
ezeket tartották királyi városoknak, Mátyás uralkodása alatt, majd II. Ulászló uralkodása alatt 
került közéjük Pest. A többi: Buda, Kassa, Sopron, Pozsony, Nagyszombat, Bártfa és Eper-
jes. Volt egy másik csoport, ahhoz tartoztak többek között Esztergom, Székesfehérvár, Lő-
cse, továbbá az erdélyi szász városok, közülük a legfontosabb Nagyszeben, Beszterce, a 
felső-magyarországi bányavárosok: Körmöcbánya, Besztercebánya, Selmecbánya. Végül 
ide lehet sorolni Kolozsvárt és Zágrábot, pontosan az úgynevezett Grécz hegyet, mert Zág-
ráb alatt a püspöki Zágráb várost értették, a Grécz hegy volt a királyi Zágráb városa. Körül-
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belül 30 városról van tehát szó. Vannak közöttük jelentéktelenebbek, mint Korpona, Kissze-
ben vagy Szakolca. Területi elhelyezkedésüket nézve érdekes képet kapunk. Az ország nyu-
gati részéről indulva gyűrű alakban helyezkednek el, Sopronnál, vagy ha úgy tetszik, Zág-
rábnál indulva, befejeződve Brassónál. Az ország közepében pedig nincs más város, mint 
Buda, Pest, Székesfehérvár, Esztergom és Szeged. Az ország nagy része, úgy látszik, hogy 
teljesen városmentes. 

Ez persze teljes lehetetlenség, nyilvánvalóan arról van szó, hogy ez a jogi kritérium (sza-
bad királyi város) nem alkalmas a városfejlődés vizsgálatára. Ezeken az „üres" területeken 
kellett lenni tehát olyan településeknek, amelyek város funkciót látnak el. Ha megnézzük az 
úgynevezett mezővárosokat, nagyon sok olyan van, amelyet gazdasága, kézművessége, ke-
reskedelmi jelentősége szempontjából a nyugat-európai városokkal említhetem egy sorban, 
mondjuk Pápát, Debrecent, vagy Gyulát, de még sok más települést említhetnék. De a ma-
gyarországi városoknak - éppen mert kevés volt a királyi város - a politikai szerepük jóval 
kisebb volt, mint Nyugat-Európában, noha a városhálózat alapjában véve Magyarországon 
is megvolt. 

Az már a további kutatás kérdése, hogy Magyarország középkori városhálózatát egysége-
sen feldolgozzuk. Ebbe beletartozik a kb. két és fél tucat jogi értelemben vett városunkon 
kívül a gazdasági ér telemben városoknak tekinthető, de jobbágysorban levő polgárok által 
lakott kb. 40 település, továbbá a mezővárosok, az országos, vagy heti vásártartó joggal ren-
delkező falvak is, együttvéve kb. 1200 település. Ez a hálózat - leszámítva Erdélyt és Szlavó-
niát - eléggé szabályos képet mutat. A központban Buda foglal helyet testvérvárosával, Pest-
tel együtt. Ezt körülveszi hat alközpont: Pozsony, Körmöcbánya a többi bányavárossal, Kas-
sa, Nagyvárad, Szeged és Pécs. Ebből Nagyvárad és Pécs nem tartozik a jogi értelemben vett 
városok közé. Körülöttük, és velük összeköttetésben nagyjából hasonló távolságban foglal 
helyet hierarchikus rendben a többi város, mezőváros és vásáros hely. A további fejlődést 
aztán a török hódítás is befolyásolta. 

Végeredményben egy mondatban foglalhatjuk össze eredményeinket: Magyarország kö-
zépkori városiasodottságát és városhálózatát nem szűkíthetjük le Werbőczy nyomán csak a 
királyi városokra. 

László Gyula: 

A szegény emberek régésze vagyok" 

Szárszón nagyjából arról beszéltem, amit később a Honfoglaló magyar nép élete című 
könyvemben megírtam. Ennek a könyvnek három elindítója volt. 

Az egyik Györffy István, a néprajzos, akinél doktoráltam. A dolgozatom egy klasszikus 
régészeti téma volt, de Györffy István bácsi azt mondta nekem: Gyuszi, nem ezt várjuk tőled. 
Ez volt az első figyelmeztetés. 

A második Veres Péteré, aki éppen Szárszón azt mondta: írd meg a dolgozó magyar nép 
történetét! Ne a fejedelmekét, ne a csatanyerésekét, hanem a kétkezi dolgozók történelmét. 
Az érdekel minket, az a mi őstörténetünk. 

A harmadik pedig magam voltam, aki fiatal koromtól elszántam magam arra, hogy a sze-
gény ember régésze leszek. Persze foglalkoztam én fejedelmi leletekkel is, de végül is a 
temetőtérképek megszólaltatásával a szegénység társadalmát, a szegénység mindennapját 
igyekeztem közelebb hozni. Nagyjából ez volt a szárszói felszólalásom lényege is. Beszél-
tem a magyar nagycsaládról, aminek szerkezetét a temetőkből ki tudtam mutatni. A nagy-
család feje kiosztotta férfiembereknek a maguk munkáját, a nagycsalád fejének a felesége 
pedig az asszonynépnek a munkáját, és a közösségből ki-ki annyiban kapott részt a közös 
vagyonból, amennyire fontos volt a munkája. Sőt hogyha - későbbi időkből - a béresnek 

19 


