
Castrum

A CAstrum Bene egyesület Hírlevele

8. szám





Castrum
A CAstrum Bene egyesület Hírlevele

8. szám

Budapest, 2008



E számunk munkatársai

Buzás gergely régész-művészettörténész, MNM Mátyás király Múzeum, Visegrád, 
gere lászló régész, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Pécsi Iroda, JAnkoviCH B. 
Dénes régész, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest, HorvátH riCHárD törté-
nész, tudományos munkatárs, MTA Történettudományi Intézet, lászló CsABA régész, 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Budapest, rAiner Pál régész, Laczkó Dezső 
Múzeum, Veszprém, sárközy seBestyén építész, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 
Miskolci Iroda,  sófAlvi AnDrás régész, Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely, simon 
zoltán régész, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Miskolci Iroda, WellisCH mártA 

régész-könyvtáros, Budapesti Történeti Múzeum

Szerkesztette
Feld István

Technikai szerkesztő
Domokos György

ISSN 1787-1093

Kiadja
Castrum Bene Egyesület

Históriaantik Könyvesház Kiadó

(A szerkesztők a beküldött képek minőségéért felelősséget nem vállalnak)



A SzERKESzTő ELőSzAVA

A négyéves kort és a nyolcadik számát megért hírlevelünk többé-kevésbé kialakult, s 
immár a színekkel is jelzett tavaszi és őszi füzetben állandó rovatokkal jelentkező struk-
túráját a jövőben sem kívánjuk a szerkesztő – véletlen egybeesés miatt egyúttal a Cast-
rum Bene Egyesület elnöke – személyes megnyilvánulásait megfogalmazó bevezetőkkel 
módosítani, most azonban kivételt kell tennünk. Magyarázattal tartozunk ugyanis az 
Olvasónak a kezében tartott szám tanulmányai vonatkozásában. El kell ugyanis árul-
nunk, hogy azok közül több eredetileg nem ide készült, hanem a magyar várkutatás terü-
letén (is!) elévülhetetlen érdemeket szerzett Koppány Tibor építészt (építészettörténészt, 
sőt szinte egyúttal történészt és művészettörténészt) 80. születésnapján köszöntő – s fo-
lyóiratunkhoz hasonlóan az Egyesület és a Historiaantik Könyvesház közös kiadásában 
megjelenő – „Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai” címet viselő reprezentatív 
kötetbe. Azonban a hazai kastélykutatás legújabb eredményeinek bemutatására vonat-
kozó felhívásunk (szerencsére? sajnos?) olyan nagy visszhangra talált, mely már nem 
volt teljesen kanalizálható egyetlen ünnepi könyv adott keretei között. Ezért egyrészt a 
tematikai szempontból nem teljesen ide kapcsolódó dolgozatok kötetbéli közléséről kel-
lett lemondanunk. Közülük a szerkesztő különösen sajnálja, hogy az általa személyesen 
felkért Wellisch Márta igen fontos munkáját csak itt olvashatják a középkori magyar 
lakóházak története iránt érdeklődők. De Buzás Gergely (egy évvel ezelőtti írásunkban 
is már megjelentetni remélt) alapvető dolgozata is rangosabb fórumot érdemelne – remél-
jük, hamarosan idegen nyelvű közzétételére is sor kerül. Simon zoltán forrásközleménye 
ugyanakkor terjedelmi okokból jelenik meg itt, s nem a jubileumi kötetbéli tanulmánya 
függelékeként. Végül László Csaba sokak által várt, s az előbb említettekhez hasonlóan 
nem kevésbé alapvető dolgozata azért gazdagíthatja most hírlevelünket, mivel a számos 
más feladatot is vállaló kutatók és az idő közötti küzdelemben nem mindig az előbbiek 
győznek. Ugyanakkor az csupán a véletlen műve, hogy első tanulmányunk ugyancsak 
nem független Koppány Tibor személyétől, hiszen Essegvárról legutóbb – lassan már fél 
évszázada – épp ő készített össszefoglaló munkát, ahogy ezt Rainer Pál is hangsúlyozza.

Mindezek alapján végül elmondhatjuk, hogy az ünnepelt – egyesületünk tiszteleti tag-
ja – szinte egy újabb, életében immár harmadik(!) „Festschrift” boldog címzettje lehet. 
Reméljük, mindez további gazdag tudományos tevékenységre, hatalmas mennyiségű te-
repmunkája további rendszeres feldolgozására sarkallja, s folyóiratunk következő, 2009. 
évi tavaszi számában már olvashatjuk azt a beszámolót, melyet csak ő írhat már meg: ho-
gyan és miképp zajlott az 1950–1960-as évek egyik legfontosabb várfeltárása Sümegen.

Természetesen a tanulmányokon és forrásközleményeken kívül e számunk még fon-
tos könyvismertetéseket és -kritikákat is tartalmaz, melyek esetében két, a várkutatás 
esetében alapvető szempont, a történeti és a topográfiai megközelítés kérdésének meg-
jelenítését emelném ki. Ez önmagában is bizonyítja – nem is szólva a recenzensek sze-
mélyéről –, hogy az 1950-es években Koppány Tibor által (is) megalapozott hazai tudo-
mányos igényű várkutatás dinamikus folytatása biztosítottnak látszik, az elődök vetése 
termékeny (vár)földbe hullott!




