
az építéstörténeti eredmények településtörténeti és topográfiai követ
kezményeit, hogy a rendelkezésre álló forrásokat (főképpen a Haüy-féle 
térképet, de a Zaigert, sőt Pataki V. cikkét is) tekintetbe vették, hogy 
mindenütt igyekeztek a középkori telekhatárokat megállapítani. Ha 
egyáltalán van mód arra, hogy Buda középkori helyrajzát a mai holt
pontról kimozdítsuk, akkor ez az út most nyílik meg, amikor régészek 
és művészettörténészek lehetővé teszik, hogy a Pataki Vidor által akkor 
szorgalmasan feldolgozott, de ma már elavult anyagot a terepen és a 
valóságban elhelyezhetjük és újra feldolgozhatjuk. A történész szemszögé
ből nézve a kötet legnagyobb előnye az, hogy a jelentéseknek és a lelet
mentés apró adatainak helytadott. Olyan adatok rögzítésére került sor 
itt, amelyek — sajnos — régebben túlnyomórészt veszendőbe mentek, 
de amelyekre a helytörténésznek feltétlenül szüksége van. 

Fügedi Erik 

Das Ofner Stadtrecht. Eine deutschsprachige Rechtssammhmg des 15. 
Jahrhunderts aus Ungarn. Herausgegeben von Karl Mollay, Monu-
menta Historica Budapestinensia. I. köt. Bp. 1959, 239 old. 

B kötet a Fővárosi Tanács által megindított Budapest Története 
munkálatok során készült el és első kötete annak a forráskiadványsoro
zatnak, amelyben a Budapest történetére vonatkozó legfontosabb törté
neti forrásokat kívánja a Város a nagyközönség számára közrebocsátani. 
Az, hogy első kötetként éppen Buda városának középkori jogkönyve 
készült el, megfelel a Jogkönyv jelentőségének. Kevés középkori eredetű 
magyar város mondhatja el magáról, hogy akkori jogrendszeréről min
denre kiterjedő összefoglaló könyvet szerkesztettek. A jogkönyv jelentő
ségét fokozza az, hogy részletes adatokkal szolgál a város XV. század 
eleji önkormányzati jogállására, büntető- és magánjogára. Mivel pedig 
a tárnokszéken, városaink középkori fellebbviteli fórumán Buda vitte 
a vezetőszerepet, a budai jog a tárnoki jog legfontosabb alapforrásává 
vált, és így a többi városban is elterjedt. Ez a tárnoki jog volt a magyar 
városi jogalapja 1848-ig, és így a budai jog végső fokon az egész feudális 
korszakban érvényesült. Ezt igazolják a Jogkönyv fennmaradt kéziratai 
is. Az eredeti példány nyüván Buda eleste után elpusztult, de róla még 
Mohács előtt több másolat készült más városok számára. A ma ismeretes 
kéziratok ezekre nyúlnak vissza. A budai jog elterjedése és jelentősége 
révén már önmagában is megérdemelte, hogy új, modern kiadásban kerül
jön az olvasók kezébe s még inkább megérdemelte Buda története szem
szögéből nézve. 

A Jogkönyv már régen ismeretes. Először 1845-ben adták ki Pozsony
ban, Michnay András és Lichner Pál líceumi tanárok. Kiadásuk az akkori 
viszonyok között mintaszerű volt, de egyrészt ma antikvár ritka
ságszámba megy, másrészt Michnayék még nem ismerték az összes 
kéziratot. 
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M. új kiadása minden tekintetben többet nyújt a réginél. Ediciós 
munkája mintaszerű, a történeti vonatkozásokon kívül a nyelvi külön
legességekre is tekintettel van. Részletes jegyzetanyag kíséri a kötetet, 
amely valamennyi kézirat lectiovariánsait tartalmazza. A kiváltság
levelekből átvett pontoknál jegyzetben közli a latin eredetit is. Egyéb
ként tárgyi jegyzetet alig találunk, ez majd a kommentárkötet feladata 
lesz. A kötet végén glossarium, továbbá név- és tárgymutató található. 
A kötet rövid bevezetése a kutatás történetét ismerteti, és kijelöli a további 
kutatás feladatait. Itt találjuk legérdekesebb eredményét: az előző kiadás 
egy olvasási hibáját kijavítva kiderült az, hogy a Jogkönyvet egy János 
keresztnevü ember írta. Ezt a Jánost M. Siebenlinder János budai bíróval 
azonosítja. Valószínűleg a kommentárkötet részletesebben megindokolja 
majd ezt az elméletet, mert a jelenlegi adatok alapján ez a megállapítás 
csak valószínűsíthető, de nem bizonyítható. Meg kellene állapítani, hogy 
nem volt-e ekkor egy János nevű jegyzője a városnak, mert véleményünk 
szerint valószínűbb a jegyző szerzőségét feltételezni, mint a bíróét. 

Hadd tegyünk a készülő kommentárkötettel kapcsolatban néhány 
előzetes megjegyzést. A kommentárkötet nyilván rámutat majd a Jog
könyv és az élő budai jog kapcsolatára, tehát arra, hogy a Stadtrecht 
paragrafusai mennyiben feleltek meg a valóságnak. A Jogkönyv szerzője 
megnevezi forrásait: a magdeburgi jogot, az életben levő szokásjogot és a 
királyi kiváltságleveleket (I. rész 1. f. 58. old.). Egyáltalán nem biztos 
azonban, hogy a külföldről átvétel vagy akár a kiváltságlevél pontja nem 
maradt-e írott malaszt. Össze kell tehát hasonlítani a Jogkönyvet a fenn
maradt oklevelekből kiolvasható budai joggal. Az oklevelekben állandó 
utalásokat találunk a város „consuetudo"-jára, szokásjogára. Külön 
kell választani továbbá minden külföldi eredetű jogszabályt a hazai 
szokásjogból származottaktól. 

Ezek a vizsgálatok a város eredetére nézve is új, esetleg meglepő 
eredményekkel járhatnak. A saját szokásjogi eredetű pontok túltengése 
pl. azt jelentheti, hogy a város történetében a német patríciusok betele
pülése nem jelentett nagy változást, mert a német jog beáramlása előtt 
már megvolt a hazai városjog. Ezt a hipotézist látszik alátámasztani a 
cseh és lengyel városok példája is. Itt ősi szláv városokra telepedtek rá a 
német patríciusok és teljesen a magdeburgi jog alapján szervezték át 
őket. Nálunk a Jogkönyv csak részben említi a magdeburgi jogot jog
forrásnak, a városi szervezet pedig egyáltalán nem felel meg neki, tehát 
csak azt tételezhetjük fel, hogy már a német telepítés előtt a szomszéda
inknál jelentősebb, saját joggal rendelkező városaink voltak. Ezt igazolja 
városi okleveleink szerkezete is. Német nyelvterületen az oklevelek korro-
borációjában általános a tanúfelsorolás, ezt a cseh és lengyel városok is 
átveszik. Nálunk erről szó sincsen, városaink oklevelei szerkezetükben és 
formuláikban teljesen megegyeznek az élő magyar szokásjogot alkalmazó 
hiteleshelyi és királyi oklevelekkel. Szólnunk kell itt a budai oklevelek 
egy olyan formulájáról, amely fontos magánjogi tételt, a római jogból 
átvett evictiot fejez ki és amelyről a Jogkönyv egy szót sem szól. Pedig 
1318-tól Buda elestéig stereotip formulaként szinte szóról szóra azonos 
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módon említik az evictiot a város oklevelei. Már első említésekor „secun
dum usum et consuetudinem nostre civitatis ab antiquo approbatam" 
kifejezéssel jellemzik (Veszprémi kpt. hit. helyi lt. Instr. regn. P. 237). 
Ha tehát az eladó 1318-ban a város ősi szokása szerint tartozott szavatos
sággal a vevőnek, akkor a szokás eredetét nyilván még a XIII. századra 
kell helyeznünk. Külföldi városi oklevelek igen ritkán említik az evictiot, 
de a magyar városoknál ez általános. Városaink a hiteles helyektől vették 
át. A szavatossági formulát pl. a budai káptalan vagy a budafelhévízi 
konvent szinte teljesen azonos szavakkal fejezi ki, mint Buda városa 
(1. pl. a felhévízi konvent 1295. évi oklevelét: Bp. O. I. köt. 298—299, 
vagy a budai káptalan 1316. évi oklevelét: A. O. I. köt. 406). Ők is említik 
a „secundum usum et consuetudinem ab antiquo approbatam" kifejezést. 
Az evictio a magyar magánjog egyik sarkalatos tételévé vált (vö,: 
Illés / . , A magyar szerződési jog az Árpádok korában. Bp. 1901, 12, 
100—102), amely Werbőczy Hármaskönyvébe is bekerült (Tripartitum. 
Partis I. Tit. 74-77). 

A szavatosságnak a Jogkönyvből való kihagyását nem tarthatjuk 
véletlennek. A Jogkönyv szerkesztője — bárki is volt — ismerte a város 
levéltárát. Nyilván nem egyszer találkozott az evictióval. Oly magától 
érthetőnek vette, mint közismert országos jogi tételt, hogy nem látta 
szükségesnek a Jogkönyvbe való felvételét. B kihagyás által azonban a 
Jogkönyv értékét szállította le, mert ha közismert városi jogi tétel hiány
zik, hány kevésbé ismert tétel hiányozhat. Bs erre is van. nyomunk! 
Például a város régi szabadságának mondják az oklevelek, hogy a tanács 
elé idézetteknek a nagymise végéig meg kell jelenni (Mon. Strig. III. köt. 
500). Krre sem találunk adatot a Jogkönyvben. 

Befejezésképpen annak a renényünknek szeretnénk kifejezést adni, 
hogy a megjelenő kommentárkötetben M. ugyanolyan korszerű, tökéletes 
művet ad majd, mint ahogyan a szövegkiadás nem könnyű kérdését 
megoldotta. 

Kubinyi András 

Huszár Iyajos: A. budai pénzverés története a középkorban. Budapest 
várostörténeti monográfiái. XX. köt. Akadémiai Kiadó, Bp. 
1958, 23 old., 13 tábla 

A Budapest Főváros Tanácsa által már évek óta végeztetett város
történeti kutatás keretében készült el H., a kiváló numizmata több évi 
kutatásának eredményeként a budai pénzverés történetét feldolgozó 
munka. A kötetnek a várostörténeti monográfiák sorozatába való beil
lesztése teljesen megfelel a budai pénzverés országos jelentőségének, 
hiszen nemcsak a legjelentősebb királyi pénzverőhelyről van szó a munka 
lápjain, hanem az egyetlen középkori partikuláris városi pénzverésünk
ről is. A dolog természete szerint a korai századok és a városi pénzverés 
több figyelmet kapott eddigi irodalmunkban, mint a középkor második 
fele; s ezért — amint azt H. is írja előszavában — az Árpád- és Anjou-
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