
tervezési, történeti és esztétikai szempontok éppúgy érvényesültek i t t is, 
mint a városok esetében. 

Perényi Imre programadó cikke u tán Major Jenő és Valló Is tván 
összeállította a településtudomány és a rokon tudományok feladatait a 
faluépítésben, s meghatározta a faluvizsgálatok célját és tar ta lmát . 
Major, Valló és Vargha Ivászló kidolgozta a faluvizsgálatok módszertanát 
is, ez azonban, sajnos, kéziratban maradt. Ennek alapján a Városépíté
szeti tanszék megvizsgált két falut: Akaiit és Uszódot. Az uszódi vizsgálat 
eredményeit (Egy dunamenti falu településtudományi vizsgálata) lyaboda 
Zsigmond és Major Jenő a Közleményekben közzétette. Major Jenő 
érdekes kísérletet t e t t arra is (Szempontok a faluépítési hagyományok 
kutatásának módszeréhez), hogy néhány középkori falu (Kistolmács, 
Ostfiasszonyfa, Kemesessömjén, Csehimindszent, Csehi, Zalabér) közép
kori alaprajzi problémáit tisztázza. A múlt és a jelen felmérése u tán 
került sor a Közleményekben A magyar mezőgazdasági településhálózat 
fejlesztésének kérdései (1957. június, Faragó ; Kálmán és Major Jenő) 
kidolgozására, s 1959 áprilisában jelent meg egy tanulmány A falu köz
művei és a korszerű településszerkezet címmel (Hergár Viktor). 

A Közlemények számaiban sok egyéb várostervezési, városkörnyék
tervezési tanulmány mellett tisztázták a regionális tervezés alapkérdé
seit, sőt metodikáját is kidolgozták (Perényi Imre, Jankovich István, 
Keresztély György, 1956 júniusában). -

A Közlemények minden számában találunk cikket vagy ismertetést 
a külföldi településtudományi törekvésekről, és bibliográfiát a legújabb 
településtudományi irodalomról. 

A Településtudományi Közleményekben megjelent tanulmányok 
nagyobbik része természetesen a Közlemények gyakorlati céljait van 
hivatva a szolgálni. Ezek a tanulmányok szorosan és közérthetően kap-
csalódtak és kapcsolódnak a településtervezés, városépítés, város- és 
falufejlesztés kérdéséhez, tehát népgazdasági problémákhoz. Azonban 
igen sok esetben a történettudomány számára is új szempontokat és új 
adatokat nyújtó tanulmány is napvilágot látott a Közlemények —sajnos, 
nagyon nagy időközökben megjelenő — számában. 

Nagy Lajos 

Wagner, Hans: Urkundenbuch des Burgenlandes und der angrenzen
den Gebiete der Komitate Wieselburg, Odenburg und Eisenburg. 
1. köt. Die Urkunden von 808 bis 1270. Verl. Herrn. Böhlaus 
Nachfog. Graz—Köln 1955, X X X + 4 8 2 old. 

Burgenland s a vele kelet felől határos Mosón, Sopron és Vas 
megyei területsáv történetének a feldolgozásához szolgáló okmánytár 
kiadásának a gondolatát az Inst i tut für österreichische Geschichts
forschung igazgatója, H. Hirsch vetette fel még a 30-as évek elején. 
Az okleveles anyag összegyűjtése 1932-ben kezdődött el. Egymást váltva 
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többen is dolgoztak rajta, de a második világháború s az utána követ
kező évek nehéz kutatási viszonyai miat t csak 1952-ben fejeződött be. 
A munka oroszlánrésze és a befejezés érdeme W.-é. Az eredeti elgondo
lás szerint a XIV. század végét választották korhatárul, munka közben 
azonban kiderült, hogy az Árpád-kori anyag egyedül is csak két kötet
ben fér el. Az I . kötetnek IV. Béla halála napjával kellett volna zárul
nia. Azért, hogy a csupán évszámmal datált okleveleket ne kelljen mes
terségesen kétfelé osztani, 1270 végével választották el e kötet anyagát 
á következőtől, úgyhogy V. István okleveleiből is belekerültek azok, 
amelyek ebből az esztendőből valók. A kötet legkorábbi darabjai a 
karolingi korba nyúlnak vissza. Mivel Burgenland területe akkoriban 
még alig határolható el, ebből a korai időszakból csak azokat az okleve
leket vették fel, amelyeknek földrajzi helyei Alsó-Ausztria és Stájer
ország határait bizonyos valószínűséggel érintik, megközelítik vagy túl
haladják. A XI I . század közepe óta az Árpád-kor végéig terjedő időben 
Burgenland határa, amelyet a I^afnitz és a Ivajta folyása határoz meg, 
s a két folyó közti területen pedig alig tér el az országhatártól, Ausztria 
felé már állandónak mondható. A keleti határ t részint a későbbi megyei 
határok, részben pedig a Rába folyása alakította ki. Mivel Mosón, 
Sopron és Vasvár határmegyék közigazgatási egységek voltak, azonban 
csak nyugati részük (a megyei központok nélkül) került 1919-ben 
Ausztriához, az anyaggyűjtésnél a maguk egészében kellett őket figye
lembe venni. Ez a szempont W. szerint nem politikai, hanem tudomá
nyos jellegű, s a magyar történetírás számára is hasznos. 

A kötet 585 oklevélnek — vegyesen— a regesztáját vagy a teljes 
szövegét adja. Anyaga azonban nem szorítkozik csupán a szó szoros 
értelmében vet t oklevelekre, hanem (az elbeszélő források kivételével) 
felvesz minden levelet (a koholtakat is) és jegyzőkönyvi feljegyzést 
is (pl. a ciszterci generális káptalanok határozatait), azzal a megszorí
tással, hogy a távoli területekkel kapcsolatos, de idevágó archontoló-
giai adatokat tartalmazó oklevelek közül csak azokról közöl rövid regesz-
tát , amelyek egy hivatalt viselő személlyel együtt első ízben említenek 
olyan helyet, amely Burgenland területén fekszik. Teljes szövegükben 
a kiadatlanok s azok az oklevelek vétettek fel, amelyek folyóiratokban 
szétszórva, valamint régi és elavult, vagy ma már nehezen hozzáfér
hető kiadványokban lát tak napvilágot. À modern kiadásokban meg
jelenteket és azokat, amelyek Burgenland területét lényegbevágóan 
nem érintik, továbbá a Theiner által a pápai registrumokból kiadot
taka t csak bő regesztában közli. Modern oklevéltárnak pedig W. a 
Monument a Germaniae Diplomata sorozatát, az O. Redlich elvei sze
rint feldolgozott bajor és osztrák traditiokönyveket, a Pannonhalmi 
rendtörténet köteteit, Házi J . Soproni oklevéltárát és Szentpétery I. 
Kritikai jegyzékének a teljes oklevélközléseit tekinti. A többi magyar 
okmánytár szerinte azért nem modern, mert vagy nagyon hibás, vagy 
pedig a nehézkes betűhív közlési módot követi. 

W. szövegközlési elvei általában megfelelnek a modern kiad
ványokban használatosaknak, legfőképpen pedig a MGH-énak. A tel-
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jes szövegek élén balról áll az oklevél feloldott dátuma, jobbról pedig 
a kötetbeli száma. Ezután következik rövid regesztája. A fejregeszta 
és a szöveg között egymásutáni sorrendben kap helyet a levéltári jel
zet, az átírások lajstroma, az oklevél esetleges fordítására vagy facsimi
léjére való utalás, a teljes szövegű vagy regesztában való kiadásainak 
felsorolása; végül ezt az apparátust követi az oklevél kritikai méltatása 
és a szöveg, amely alatt az egyes szavaknak az átírásokban olvasható 
variánsait találjuk. W. ugyanis ezeket még akkor is jelzi, ha a kiadott 
szöveg eredetije sem hiányzik. Úgy véli, hogy ez helytörténeti jellegű 
kiadványokban mindig szükséges, magyar viszonylatban pedig azért 
is, mert nálunk az átírás gyakorlata elterjedtebb volt, mint másutt, 
és mindig valamilyen különleges okból történt, amit a transumptum 
rendszerint jelezni is szokott. 

W. regesztái precízek, bővek, s nem keveri bennük a latin és 
német nyelvet. Az oklevél nyelvéhez csak a dátumsorban és a határ
járások közlésében ragaszkodik, mert főleg ez utóbbiak fordításához 
olyan helyismeretre van szükség, amilyent egy okmánytár szerkesz
tőjétől nem lehet megkívánni. A contextus fordítása amúgy is komolyan 
igénybe vette képességét mind a kétféle regeszta szerkesztésénél. A for
dítás ellenőrzését s a regeszták helyes megértését a kötet végéhez csa
tolt szójegyzék (Wort- und Sachregister) teszi lehetővé. W. megjegyzi, 
hogy kiadványa nem mindenben felel meg azoknak a követelmények
nek, amilyeneket egy territorális jellegű oklevéltárral szemben újabban 
támasztanak, így például nem foglalkozhatott az oklevelek íróival, a 
kancelláriákkal, a pecsétekkel stb. Ennek oka az anyag szétszórt vol
tában s a mostani kutatási nehézségekben rejlik, valamint abban, hogy 
az anyag legnagyobb részét csak fotókópiákban használhatta. A hami
sítványok kritikáját egy korábbi értekezésében végezte el. Megítélé
sünk szerint azonban a Burgenlandi Oklevéltár így is rendkívül komoly 
és értékes mű. Anyagából — várostörténeti szempontból — minket 
elsősorban Sopron érdekel, mert egyike hét szabad királyi városaink
nak, s az okmánytárban 1270-ig a rá vonatkozó összes okleveles adatot 
— kritikájával együtt — megtaláljuk. Használhatóságát bibliográfiája, 
térképe s bő név- és tárgymutatója nagyon elősegíti. 

Kumorovitz L. Bernát 

Patze, Hans: Altenburger Urkundenbuch 976—1350. Veröffentlichungen 
der Thüringischen Historischen Kommissision. V. köt. Jena 
1955, 159+640 old., 20 tábla 

Altenburg, a Német Demokratikus Köztársaságbeli kis szász 
városka még 1918 előtt is, a vilmosi Reichben is, egy hercegség, Sachsen-
Altenburg székvárosa volt. Középkori nevezetessége azonban termé
szetesen nem ez, hanem az, hogy még Barbarossa Frigyes egy Reichs
land, azaz közvetlenül a császár alá tartozó, de nem hűbéri terület 
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