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Minden történész számára fontos, hogy a lehe
tő legtöbb ismerettel rendelkezzen a társtudo
mányok eredményeiről. Úgy vélem, e megál
lapítás fokozottan igaz a XVI. századdal, illetve 
az azt megelőző korszakokkal foglalkozó kuta
tókra. Ezért tehát nagy örömmel vettem részt a 
főként régész-művészettörténész jellegű Castrum 
Bene Egyesület által Várak a középkor vegén, 
1490-1600 címmel, ez év június 2^i. között, Si
montornyán megrendezett, immár ötödik ván
dorgyűlésén. A helyszín kiválasztásában lénye
ges szerepet játszott, hogy a Simontornyai Vár
múzeum idén ünnepli fennállásának 20. év
fordulóját. 

A Castrum Bene Egyesület névadója a Mátrá
ban található Benevár, ahol, s amelynek közelé
ben az egyesület első közgyűlését tartotta. Az 
eddigi rendezvényeken a korai, illetve a virágzó 
középkor várai adták az előadások témáit, me
lyekből eddig két kötet született. Remélhetőleg e 
hasznos sorozat nem szakad meg. Az Egyesület 
tagságának többségét régészek, „műemlékesek" 
alkotják, de az alapítók szándéka szerint min
den, a várak iránti érdeklődő kutató csatlakoz
hat. 

Az ötödik vándorgyűlés első napjának legfon
tosabb eseményét a simontonyai vár megtekin
tése jelentette. A műemléki helyreállítást koráb
ban irányító Horler Miklós távolléte miatt Feld 
István régész vállalta magára a sok tekintetben 
egyedülálló, egyik legépebb állapotban ránk 
maradt síkvidéki erődítmény bemutatását. Ennek 
során megismerkedhettünk a vár történetével, 
tulajdonságaival, építészeti korszakaival. Az elő
adó nagy hangsúlyt helyezett a műemléki hely
reállítás problémáira, jelesül arra, hogy miként 
és milyen mértékben lehet és szabad a különbö
ző korok egymást követő építészeti stílusait 
egyidejűleg bemutatni. A vár megtekintését kö
vetően ugyancsak Feld István elnök, valamint 
Búzás Gergely, a visegrádi vármúzeum régésze, 
titkár tájékoztatta a jelenlevőket az Egyesület 
munkájáról, céljairól, melyek között már a jövő 

évi vándorgyűlés is szerepel. Este Dr. Gaál Atti
la, Tolna megyei múzeumigazgató adott foga
dást, amely a test táplálása mellett a szellemi éh
ség csökkentéséhez is nagymértékben hozzájá
rult, hasznos szakmai megbeszélésekre és viták
ra adva lehetőséget. 

A résztvevők a második napon tíz előadást 
hallgattak meg. Elsőként a már említett Gaál 
Attila ismertette a Szekszárd melletti török Újpa-
lánk feltárásának eredményeit, valamint annak 
történetét. Ezt követően Koppány Tibor a dél-
dunántúli várak és várkastélyok középkor végi 
helyzetét vázolta. Rámutatott, hogy a várakon 
folyó építkezések és az azokban zajló kulturális 
élet a Jagelló-kornak az eddigiektől eltérő érté
kelését teszik szükségessé. Miklós Zsuzsa a Tol
na megyei várkutatás eredményeiről szólva -
eddig 49 várat sikerült azonosítani - a komplex 
kutatási módszerek szükségességét hangsúlyoz
ta. Számomra, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
munkatársának, különösen fontos volt a Hadtör
ténelmi Térképtár, mint a kutatás egyik alapvető 
bázisának említése (katonai felmérések, légi
fotók). Bodó Balázs régészhallgató a pécsváradi 
apátság XV. századi kolostorerődjének feltárási 
munkálatait mutatta be. Elmondta, hogy az erős
ség építésével kapcsolatban rendkívül sok, a bi
zonytalanság, amelyek tisztázását a nem mindig 
szakszerűen végzett ásatások is nehezítik. Ko
vács Gyöngyi a barcsi török palánkvár történetét 
idézte fel előadásában, majd vár képét igyeke
zett a feltárás eredményeiből megrajzolni. Gere 
László a Szigligeten folyó ásatásokat ismertette. 
Kiemelte, hogy a Giulio Turco által 1572 körül 
készített alaprajzhoz képest eltérések mutatkoz
nak, továbbá, hogy a felső és az alsó vár építése 
közt a korábbi elképzelésekhez képest jóval rö
videbb idő telt el. Simon Zoltán a füzéri vár tör
téneteivel kezdte előadását, majd bemutatta a 
Perényi család, a vár tulajdonosának, építészeti 
tevékenységét is (Siklós, Patak). Feld István az 
északmagyarországi reneszánsz várkastélyokkal 
kapcsolatban először a „kastély" fogalmát igye
kezett tisztázni, majd a kutatási problémákról 
szólva hangsúlyozta az együttesen végzett ásatás 
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és falkutatás, illetve a régész és a művészettörté
nész közös munkájának fontosságát. Magyar 
Károly és Végh András előadásaikban Buda XVI. 
századi erődrendszerének keletkezési körülmé
nyeivel és lehetséges formájával foglalkoztak. 
Magyar Károly a Schedel-féle Világrónika, illet
ve a Schön-féle metszet ábrázolásait, míg Végh 
András a Szapolyai János által végeztetett erődí
téseket vizsgálta. Utolsóként három előadás 
hangzott el egyazon témáról, a nyéki királyi va
dászkastély rekonstrukciós kísérleteiről. Feld Ist
ván régészeti, Baríos György ikonográfiái, Sze
kér György pedig művészettörténeti megközelí
tésben tárgyalta a témát. A hallgatóság kitűnő 
példáját láthatta-hall hattá egy adott téma komp
lex megközelítésének. Azt, hogy „láthatta", 
nyomatékosan hangsúlyozom, mivel ez utóbbit 
is, mint minden előadást, diavetítéssel illusztrál
tak a szerzők. 

A hosszúra nyúlt, szigorúan tudományos kon
ferencia után a résztvevők egy felfrissítő rene
szánsz koncerten vehettek részt, majd Takács 
Mária, a Simontornyai Vármúzeum igazgatónője 
adott - mondhatnók, hagyományos - fogadást, 
amely, az előzőhöz hasonlóan, minden szem
pontból gyümölcsözőnek bizonyult. 

Az Egyesület a harmadik napon busztúrán vett 
részt, melynek során elsőként Ozorára látogat
tunk el. A még restaurálás alatt álló ozorai vár 
különösen jó lehetőséget nyújtott a feltárás-fal
kutatás-helyreállítás problematikájának vizsgála
tára, mivel a vár jelenleg teljesen átmeneti álla

potban van. Ismét Feld István kalauzolt bennün
ket, s a vár körüljárása közben bemutatta a falku
tatás nyomán előbukkant korábbi részleteket. 
Ezután megtekintettük az ásatások során előke
rült régészeti leleteket is. A délután folyamán 
Tamási, Döbrököz és Dombóvár, sajnos, csak 
egy-egy falcsonk formájában fennmaradt várait 
látogattuk meg. Kivétel közülük a Dombóvár-
Békepark területén található Árpád-kori kis 
erődítmény, amely földsáncai meglepően ép ál
lapotban maradtak fenn. A vándorgyűlés ezen 
erősség megtekintésével zárult. 

A Castrum Bene Egyesület ötödik vándorgyű
lése számomra, mint történészek, nagyon hasz
nosnak bizonyult. Betekintést nyerhettem a ro
kon szakmák műhelyébe, tájékozódhattam sok 
új eredményről. Természetesen az ilyen típusú 
konferenciákon az újabb szakmai ismeretek 
megszerzése mellett legalább annyira fontos a 
személyes kapcsolatok kialakítása is. Ilyenkor 
derül ki, hogy a régésznek a földből kiásott 
ágyúcsődarab meghatározásához segítséget 
nyújthat a tüzérséggel foglalkozó történész, aki 
viszont az általa vizsgált várakról kaphat bővebb 
infonnációt a várábrázolásokat és -alaprajzokat 
szorosan gyűjtő régész-muzeológustól. 

Végül még egy megjegyzés. Örömtelinek és 
példaértékűnek tartom azt a lelkesedést és kitar
tást, amit a gyűlés tudós és egyetemista résztve
vőinél egyaránt tapasztalhattam, akik a tudo
mánybarátnak egyáltalán nem nevezhető kör
nyezetben is igyekeznek helytállni és munkáju
kat eredményesen végezni. 

FELHÍVÁS 
A Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága közli, hogy a 

XXn. NEMZETKÖZI HADTÖRTÉNELMI KOLLOKVIUM 
1996. szeptember 3-9- között 

Bécsben kerül megrendezésre. 
Témája: Crécy-től Mohácsig: A későközépkori európai hadügy. 

Az előzetes jelentkezési lapok a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
épületében (1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.), a Hadtudományi 

Könyvtárban, Dr. Veszprémy László ügyvezető titkár ú rná l vehetők át. 
A jelentkezési lap közvetlenül is megküld li c tő a rendező Osztrák 
Hadtörténészek Nemzeti Bizottságának, előadási szándék esetén 

azonban szükséges az MHNB ajánlása és fontossági besorolása, ezért ez 
esetben a jelentkezési lap a felvétel helyén adandó le. 
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ALAPÍTVÁNY 
A MAGYAR HADI TÖRTÉNETÍRÁS 

TÁMOGATÁSÁRA 
Osztovics Levente műfordító, irodalomtörténész, az Európa Könyvkiadó 

igazgatója, dr. Rázsó Gyula hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
nyugalmazott főigazgatója és dr. Szakály Sándor hadtörténész, a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeum munkatársa alapítványt hoztak létre a magyar hadi 
történetírás támogatására. 

Az alapítvány elsődleges célja, hogy támogassa a magyar hadtörténeti, 
politika- és társadalomtörténeti kutatásokat, a kutatások eredményeinek 
közzétételét, különös tekintettel az 1867-től napjainkig tartó történeti korszak 
eseményeinek feltárására. Segíteni kívánja a magyar hadtörténészek 
bekapcsolódását a nemzetközi kutatómunkába, a nemzetközi tudományos 
életbe, elősegítve a fiatalabb hadtörténész nemzedék külföldi kutatási és 
publikációs gondjainak megoldását. Ennek érdekében támogatást kíván 
nyújtani 

1. tudományos eredményeket közreadó kiadványok belföldi meg
jelentetéséhez, 

2. belföldi konferenciákon való részvételhez, 
3. magyarországi kutatómunkához, 
4. külföldi kutatómunkához, 
5. nemzetközi konferenciákon való részvételhez, 
6. külföldi publikációs lehetőségek feltételeinek megteremtéséhez. 
A fentieken kívül az alapítvány évente egy-egy arra érdemes hadtörténészt 

munkásságáért jutalomban részesít. 

Az alapítvány kezelője, döntéseinek meghozója az elnökből, a titkárból és 
kilenc tagból álló kuratórium. A kuratórium elnöke Perjés Géza hadtörténész, 
titkára dr. Veszprémy László, a Hadtudományi Könyvtár igazgatója, A 
kuratórium tagjai: Antal László műfordító, az Európa Könyvkiadó nyugalmazott 
irodalmi vezetője, dr. Dombrády Lóránd hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet 
nyugalmazott igazgatója, Fodor Lajos vezérőrnagy, dr. Kószó Péter orvos, 
Méhes Gábor banktisztviselő, dr. Romsics Ignác történész, egyetemi docens, 
dr. Sáringer László főkonzul, dr. Szakály Ferenc történész, az MTA 
Történettudományi Intézet osztályvezetője, dr. Vargyai Gyula történész, 
egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet Igazgatója. 

Az alapítvány javára a következő bankszámlákra juttathatók adományok: 
Általános Értékforgalmi és Hitelbank Rt. 7. sz. Fiók, 1051 Budapest V., 
Harmincad u. 3- Devizában: 256 685, forintban: 204-88880. Támogatások az 
adományozók által meghatározott célra is adhatók. 

Az alapítványról részletes felvilágosítással szolgál: dr. Veszprémy László, az 
alapítvány titkára. Címe: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, H-1250 Budapest, 
Pf. 7. Telefon: (00-36-1) 15-69-522, (00-36-1) 15-69-970,  



Ára: 100 - Ft 

Szerzőink figyelmét felhívjuk az alábbiakra: 

1. A szerkesztőség csak olyan kéziratokat fogad el, amelyek megfelelnek az „első közlés" kívánalmainak. 

2. A kéziratot három példányban kérjük a szerkesztőséghez eljuttatni, mellékelve - új szerző esetében -
külön lapon a szerző nevét, lakcímét, esetleg telefonszámát, munkahelyét, beosztását és tudományos foko
zatát. 

3. Végleges szövegű kéziratokat kérünk, mert a korrektúrában változtatásokra (kiegészítésekre) már nin
csen lehetőség. 

4. A szerkesztőség optimális terjedelműnek az 1,5-2,5 íves kéziratot tekinti - a jegyzetapparátussal 
együtt. 3 ívet meghaladó tanulmányt technikai okok miatt nehezen tudunk közölni. (Egy ív: 32 géppel írt 
oldal, oldalanként 25 sorral, soronként 50 leütéssel.) 

5. A kéziratok jobb kezelhetősége érdekében kérjük, hogy a másolatokat is az első példánnyal azonos -
nem másoló - papírra gépeljék, normál, nem gyöngybetűs írógéppel. Az esetleges javításokat a második és 
harmadik példányra is kérjük rávezetni. 

6. A kiemeléseket a szerző egyszer húzza alá, a kézirat lapjait folyamatosan és arab számokkal számozza, 
a jegyzeteket a kézirat végére helyezze, külön lapszámozással. 

7. Az idegen nyelvű forrásokból az idézeteket általában magyarra fordítva kérjük, s csak olyan kivételes 
esetekben az eredeti nyelven is, amikor értelmezésük problematikus lehet. 

8. A jegyzetapparátusban a jegyzetszámozás folyamatosan és arab számokkal történjék. A hivatkozott 
mű szerzőjének nevét egyszerű aláhúzással emelje ki a kézirat szerzője és pontosan tüntesse fel a levéltári, 
kézirattári és bibliográfiai adatokat. 

9- Folyóiratunk az évszázadokat római számokkal jelöli. (Az idézetek, tanulmány- és könyvcímek kivéte
lével.) 

10. Recenziók esetében a cím mellett szükségesek a pontos bibliográfiai adatok és idegen nyelvű kiadvá
nyok esetén a cím magyar fordítása is. A recenziók terjedelme az öt kéziratoldalt lehetőleg ne haladja meg. 

11. Nyomdatechnikai és terjedelmi okokból csak minimális illusztrációs anyagot fogadunk el. A szerző a 
számozott és címmel ellátott ábrákat, táblázatokat csatolja a kézirathoz, feltüntetve minden ábra és táblázat 
hátlapján a nevét és a kézirat címét, a kéziratban pedig a táblázatok és az ábrák helyét. 


