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Jelen mű disszertációként a gießeni Justus 
Liebig Egyetemen készült, műfaját tekintve 
azonban egy, az adott időhatáron belül teljes
ségre törekvő prosopográfiai adatgyűjtésnek 
tekinthető: mindazon itáliaiaknak a számbavéte
le, akik Zsigmondtól elismerést kaptak, s így bi
zonyíthatóan kapcsolatba kerültek udvarával, 
udvarához tartoztak, vagy azt meglátogatták. A 
Szerző ide sorolja a tanácsosi (8%), a familiarisi, 
(28%), a comes palatinusi, illetve lateráni palo
tagrófi (21%), nemesi (4%) címek adományozá
sát, a címeradományokat (6%), kétes származás 
esetén a legitimáció biztosítását (8%) valamint a 
lovaggá ütéseket, a "doktori cím, a poeta 
laureatusi címek juttatását, közjegyzői, kápláni 
és pénzvetőmesteri címek átadását. Az 578 re
gisztrált személy közül 141-en egyszerre több 
címhez is jutottak. 

Az éves megoszlás tekintetében érthető, hogy 
a velencei háború, a konstanzi zsinat évei, illet
ve a római császárrá koronázása előtti évek je
lentik a csúcspontokat. A Szerző a személyekre 
vonatkozó gyűjtését a legkülönbözőbb szem
pontok szerint értékelte, eredményeit grafiko
nokra vetítette és táblázatokban tekintette át, 
amelyek között a gondosan készített személy
névmutató nagyon hasznosnak bizonyul. 

Az eredmények a magyar történelem szem
pontjából sem mellékesek, mivel fényesen bi
zonyítják, hogy Zsigmond magyar királyként is 
nemzetközi udvart tartott, amelynek meghatá
rozó résztvevői voltak az itáliaiak. A vizsgált 
időszakban az 578 itáliai kiváltságolttal szemben 
570 nem itáliait találunk, ami még az adatok 
biztosra vehető elmozdulása mellett is az itáliai
ak statisztikai dominanciáját mutatja. Magyaror
szág Zsigmondnak köszönhetően vált az itáliai
ak utazásainak célpontjává: az Alpoktól északra 
tartózkodási helyeik több mint a fele Magyaror
szág (Buda, Pozsony, Visegrád, Trencsén). A 
kötet tagolása az egyes itáliai városállamokat 
követi, mint a kiváltságban részesültek szárma
zási helyét. 

A származási hely tekintetében meghatározó 
az illető városállamnak a császárhoz fűződő 
kapcsolata. Nem véletlen, hogy Milánó és a 
hozzá tartozó területek (Parma, Asti, Piacenza, 
1422 után Genova is) a legjelentősebbek 28%-
al, azaz az összes személy majdnem egy harma
dával. Ezzel szemben Velence a Terra ferma-val 
csak 17%-t ért el. 

A legjelentősebbekről rövid életrajzi összeállí
tás is olvasható, így a minket különösen érdeklő 
Ozorai Pipóról Firenzénél, vagy éppen 
Mantuánál Vergerióról. Rövid, lényegretörő be
vezetést kapunk az utazó udvarról, az udvari 
szolgálatról, Itália és a birodalom viszonyáról, az 
egyetemet végzettek udvari szerepéről, a dip
lomáciai szolgálat kialakulásáról, az udvari ün
nepekről és az utazó udvar költségeinek az 
előteremtéséről. 

Az ehhez hasonló névsorok készítése azon
ban a nem kis szorgalom mellett nem kevés kö
rültekintést is igényel. A hazai hadtörténész ma
gától értetődően igyekszik megkeresni a Zsig
monddal kapcsolatba került sienai hadmérnök, 
Taccola nevét. Igen elcsodálkozik, amikor a 
mutatóban hiába keresi. Már-már elhiszi 
Csapodi Csabának Taccolára vonatkozó kétke
dő szavait (Magyar Könyvszemle 1995. 1. sz. 12. 
o. o.), ha nem nézne utána Frank D. Prager és 
Gustina Scaglia: Mariano Taccola and His Book 
„De ingeneis" című munkájában. Ebből kiderül, 
hogy Taccola Marianus Jacobi de Humelis né
ven lesz a király familiarisa 1432. november 18-
án, majd 1433. szeptember 24-én Mantuában 
comes palatínus lesz Marianus Jacobi de 
Thomasinis néven, aminek hátterében jó okkal 
feltételezik a Taccoláról szóló biográfia szerzői a 
De ingeneis császárnak való átadását. A harma
dik könyvet bevezető dedikálás, amelyet 
Csapodi sajnálatosan nem tud értelmezni, ter
mészetesen még a császár koronázás előtt író
dott, valamikor Zsigmond 1431. évi megérkezé
sekor: „Hic liber continet in se multas 
questiones apositas mihi per stren(u)issimum 
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principem ac invictissimum Romanorum regum 
dominum, dominum SicisniundumO) favente 
Deo spe(c)tans ipsum diadematis imperii 
coroneatum". Ennek ismeretében Beinhoff listá
ján már könnyűszerrel megtaláljuk 1245. olda
lon a 1<5. sorszámmal Humelis, illetve 24. sor
számmal Tomasini név alatt. 

A magyar kutatók számára is fontos az adat
gyűjtés, amit nyilván tudnának is bővíteni. En-

Tüdős Simon Kinga, a román Nicolae Iorga 
Történettudományi Intézet tudományos munka
társa, az Erdélyben helytálló idősebb magyar 
történésznemzedék példájából erőt merítve, 
több mint két évtizeden keresztül, konok kitar
tással gyűjtötte a háromszéki templomvárakra 
vonatkozó adatokat. A háromszéki (sepsi
szentgyörgyi) születésű szerző szinte természet
szerűen kezdett érdeklődni a székely építészet 
e korábban figyelemre is alig méltatott emlékei 
iránt. A háromszéki templomvárak úttörő mo
nográfiájának kéziratával már 1983-ban elké
szült, de kiadását akkor a cenzúra megakadá
lyozta. A sors rossz tréfája, hogy mire a Püski 
Kiadó jóvoltából végre nyomtatásban is megje
lenhetett, a Gyöngyössy János, Kerny Terézia, 
Sarudi Sebestyén József szerzőtrió jóval később 
írt Székelyföldi vártemplomok című is
meretterjesztő műve megelőzte. A kései megje
lenés mégsem vált a monográfia kárára, mert a 
szerző beépítette könyvébe az elmúlt tíz év alatt 
folytatott demográfiai és művészettörténeti ku
tatásainak eredményeit, és a háromszéki 
templomerősségek építészettörténetét a XV-
XVIII. századi székely történelembe ágyazta. 

A templomépület védelem céljainak meg
felelő erődítése nem az erdélyi építészet kizáró
lagos sajátja. Európa szinte valamennyi olyan 
vidékén fellelhető, már a kora középkortól 
kezdve, ahol a külső támadás veszélye hosz-
szabb ideig fennállott. Franciaország déli és 
délkeleti részén az arabok ellen, északi vidékein 
az angolok ellen húztak falakat a templomok 
köré a VTII-IX. századtól. Számos szászországi 

nek tág tere van, hiszen a Zsigmond-kori okle
véltárat is mellőzve a Szerző a magyar szakiro
dalomból csak Mályusz Elemér monográfiájának 
német változatát és Székely György egy tanul
mányát (Wallons et Italiens en Europe Centrale) 
idézi. 

Veszpréniy László 

templom védelmére építettek védőfalat az ez
redforduló táján. Még később, a török terjesz
kedés kezdetekor erősítették meg Szlavón- és 
Horvátország, valamint Moldva és Havasalföld 
templomerősségeit. Az erdélyi templom
várépítés kiváltó oka is a fenyegető külső ve
szély volt. Az erdélyi templomvárak kezdetben 
a tatárok, később a török-tatár seregek, majd a 
XVI. század végétől a császári csapatok, s al
kalmanként (Báthori Zsigmond, Báthori Gábor, 
II. Rákóczi György idején) a belső harcok előli 
menedékül szolgáltak. Tüdős S. Kinga a mono
gráfia első fejezetében az európai és az erdélyi 
párhuzamok áttekintése után tisztázza a 
templomerősség fogalmát és építészeti jegyek 
(alaprajz és építési technológia) alapján három 
típusát különíti el, ezek: a kerített templom, a 
templomvár és a templomerőd. 

A második fejezet foglalkozik a háromszéki 
templomvárak típusaival, építészeti sajátossága
ival. A hadtörténész számára ez a munkának a 
legizgalmasabb része, mert a szerző itt több 
hadtörténeti vonatkozású kérdést érint. Tüdős 
Simon Kinga számításai szerint a XI. századtól a 
XVII. századig mintegy 300 templomvár épült 
Erdélyben, ennek kb. egytizede a berecki 
(háromszéki) havasok alján, a mai Kovászna 
megye területén fekvő Háromszéken. Létrejöt
tüket a természetföldrajzi adottságok mellett a 
települések társadalmi berendezkedése és de
mográfiai viszonyai határozták meg. A szerző 
meggyőzően bizonyítja, hogy a templomvárak 
építése elsősorban a szabad székelység rétegé
vel és a templomát fallal övező székely telepü-
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